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PRÓLOGO 

 

I 

 

O MONTE TROVÃO 

 

A margem esquerda do Reno, distante algumas léguas da cidade imperial de Vórmia, 

próximo do lugar onde nasce o pequeno rio Selz, começam os encadeamentos de uma série de 

montanhas, cujos cumes escarpados parecem fugir para o norte, como uma manada de búfalos 

espavoridos que desaparecem no nevoeiro. Estas montanhas, que desde o seu começo dominam 

já uma região quase deserta, e que parecem formar um cortejo à mais elevada de entre elas, têm 

todas um nome expressivo que indica a forma ou recorda a tradição: uma é a Cadeira do Rei, a 

outra é a Pedra da Madressilva, esta o Rochedo dos Falcões, aquela a Cabeça da Serpente. A mais elevada 

de todas, a que mais altiva se ergue para o céu, cuja fronte de granito tem uma coroa de ruínas, é 

o Monte Trovão. 

Quando a noite torna mais densa a sombra dos carvalhos, quando os últimos raios do Sol 

vêm doirar as cumeadas dessa família de gigantes, parece que o silêncio desce pouco a pouco 

desses sublimes degraus do céu até à planície, e que um braço poderoso e invisível desenrola dos 

seus flancos, para o espalhar sobre o mundo cansado pelos trabalhos e tumultos do dia, esse 

grande véu azulado em que cintilam as estrelas da noite. Então passa tudo insensivelmente da 

vigília ao sono; tudo adormece sobre a Terra e no espaço. No meio deste profundo silêncio, 

apenas murmura, seguindo o seu curso misterioso por entre os abetos, o riacho de que já 

falamos, conhecido pela gente do país com o nome de Selzbach; e conquanto nem o dia nem a 

noite o interrompam, porque precisa lançar-se no Reno, que é a sua eternidade, a areia do seu 

leito é tão fresca, são tão flexíveis os juncos que o enfeitam, os seus rochedos são tão bem 

forrados de musgo e de flores, que nem uma das suas pequenas ondas sussurra desde Morsheim, 

onde começa, até Freiwenheim, onde acaba. 

 Um pouco acima da sua nascente, entre Albisheim e Kircheim-Poland, começa 

uma estrada tortuosa, aberta entre enormes rochedos, que conduz a Danenfels. Para além de 

Danenfels a estrada torna-se em trilho, depois este diminui, extingue-se, perde-se, e a vista 

procura-o em vão, descortinando apenas a imensa encosta do Monte Trovão, cujo cume misterioso, 

tantas vezes visitado pelo fogo do Senhor, que lhe deu o nome por que é conhecido, se oculta 

sob um cinto de árvores verdes, como se estas formassem um muro impenetrável. 

 Efectivamente, logo que se chega junto dessas árvores frondosas como os 

carvalhos da antiga Dodona, o viajante pode continuar o seu caminho sem que o vejam da 



planície, mesmo que seja em pleno meio-dia; e ainda que o seu cavalo fosse mais enfeitado de 

guizos que uma mula espanhola, o som destes não se ouviria; ainda que fosse ajaezado de veludo 

e ouro como o cavalo de um imperador, a folhagem das árvores não deixaria ver sequer um 

reflexo do ouro ou da púrpura, tão espessa é a floresta que abafa o ruído, tão profunda é a sua 

sombra que torna imperceptíveis as cores. 

 Hoje mesmo que as montanhas mais elevadas se tornaram em simples 

observatórios; hoje que as lendas mais poeticamente terríveis só despertam um sorriso de dúvida 

nos lábios do viajante, essa grande solidão causa terror e torna essa parte do país tão venerável, 

que apenas algumas casas de mesquinha aparência se mostram, como sentinelas perdidas das 

aldeias vizinhas, para testemunhar junto dessa cinta mágica a presença do homem. 

Os que habitam essas casas dispersas na solidão, são moleiros que deixam ao rio o 

cuidado de moer o trigo de que vão depois levar a farinha a Rockenhausen e a Alzey, ou pastores 

que, levando os seus rebanhos a pastar na montanha, estremecem por vezes, tanto eles como os 

seus cães, ao ouvirem a queda de algum pinheiro secular, que de velho cai nos abismos da 

floresta. Talvez mesmo que algum dos seus habitantes actuais tivesse ouvido já contar a seu pai 

ou a seu avô, o que nós hoje nos propomos narrar. 

No dia 6 de Maio de 1770, na hora em que as águas do grande rio tomam um reflexo 

branco-avermelhado, isto é, no momento em que para todo o habitante das margens do Reno, o 

Sol desce por detrás da torre da catedral de Estrasburgo, cortando-o assim em dois hemisférios 

de fogo, um homem que vinha de Maiença, depois de ter atravessado Alzey e Kircheim-Poland, 

apareceu do lado oposto da aldeia de Danenfels, seguiu o caminho enquanto foi visível, depois, 

quando de todo estava sumido o vestígio do trilho, apeando-se do cavalo e levando-o pela rédea, 

foi prendê-lo, sem hesitar, ao pinheiro que lhe ficava mais próximo nessa tremenda floresta. O 

animal relinchou desassossegado, e o bosque pareceu estremecer a esse estranho ruído. 

- Bem! Bem!  Murmurou o viajante; sossega, meu bom Djérid; caminhamos já doze 

léguas, e tu, pelo menos, já chegaste ao termo do teu caminho. 

E o viajante diligenciava profundar a vista por entre a folhagem das árvores; as sombras, 

porém, eram já tão densas, que só deixavam distinguir vultos negros, recortando-se sobre outros 

vultos mais negros ainda. Concluído este exame, sem resultado, o viajante voltou-se para o 

cavalo, cujo nome árabe indicava ao mesmo tempo a origem e a velocidade, tomou entre as mãos 

o focinho, e chegando-lhe a boca junto das ventas, disse: 

- Adeus, meu valente cavalo; se te não tornar a encontrar, adeus para sempre! 

O cavalo sacudiu as macias crinas do pescoço, bateu com uma pata no chão e relinchou, 

como relincharia no deserto ao sentir aproximar-se o leão. O viajante, desta vez, limitou-se a 

mover a cabeça, sorrindo-se ao mesmo tempo, como se quisesse dizer: 



- Não te enganas, Djérid, o perigo está aqui. 

Então, decidido como estava já a não combater esse perigo, o temerário desconhecido 

tirou dos coldres duas belas pistolas de canos cinzelados e de coronha dourada, depois, com o 

saca-trapos da vareta descarregou-as, e tirando-lhes a bala e a bucha, espalhou a pólvora sobre a 

relva. Acabada esta operação, guardou as pistolas. Não é tudo. 

O viajante trazia à cinta uma espada com punho de aço; desacolchetou o cinturão, 

enrolou-o na espada, e pondo-a debaixo da sela, atou-a com os loros, de modo que a ponta 

ficasse para baixo e o punho para cima. Por fim, terminadas estas singulares formalidades, o 

viajante sacudiu o pó das botas, descalçou as luvas, procurou alguma coisa nas algibeiras, e 

achando uma tesoura pequena e um canivete com cabo de tartaruga, atirou-os fora, por cima do 

ombro, sem ter olhado para onde caíram. 

Feito isto e passando ainda uma última vez a mão sobre a anca de Djérid, depois de ter 

tomado a respiração, como para dar ao peito o maior grau de dilatação de que era susceptível, o 

viajante procurou, inutilmente, um caminho qualquer, e não vendo nenhum, entrou ao acaso na 

floresta. 

 Parece-nos ser este o momento de darmos aos nossos leitores uma idéia exacta do 

viajante que acabamos de pôr sob os seus olhos, e que está destinado a representar um papel 

importante no seguimento da nossa história. Aquele que acabava de se apear do cavalo e tão 

ousadamente se aventurara na floresta, parecia ser um homem de trinta a trinta e dois anos, de 

estatura mais que mediana, mas tão admiravelmente organizado, que se lhe via circular nos 

membros musculosos e elásticos a força e a agilidade. Trajava uma espécie de sobrecasaca de 

veludo preto com botões de ouro; as duas pontas de uma vestia bordada apareciam por baixo dos 

últimos botões da sobrecasaca; o calção de anta, justo à perna, desenhava-lhe os contornos, que 

poderiam servir de modelo a um escultor, e a forma elegante adivinhava-se, apesar das botas de 

bezerro envernizado lhe ocultarem parte das pernas. 

Quanto ao rosto, que tinha toda a mobilidade dos tipos meridionais, era um singular 

composto de força e finura; o olhar, que podia exprimir todos os sentimentos quando o fitava em 

alguém, parecia despedir sobre o olhar daquele a quem examinava dois raios de fogo, como se 

quisesse penetrá-lo até ao íntimo da alma. As faces morenas, via-se logo, haviam sido crestadas 

por um sol mais ardente do que o nosso.  Enfim, a boca grande, mas bela de forma, abria-se para 

deixar ver duas ordens de magníficos dentes, que pareciam ainda mais brancos por causa da cor 

morena da cútis. O pé era comprido, mas delicado; a mão era pequena, mas musculosa. 

A personagem, cujo retrato acabamos de esboçar, teria apenas dado uns dez passos na 

sombria floresta de pinheiros, quando ouviu passos apressados na direcção em que deixara o 

cavalo. O seu primeiro movimento foi retroceder, mas conteve-se; todavia, não podendo resistir 



ao desejo de saber o que era feito de Djérid, ergueu-se nos bicos dos pés, e relanceou os olhos 

para um claro da floresta; levado por mão invisível que lhe desatara a rédea, Djérid tinha 

desaparecido. A fronte do desconhecido enrugou-se ligeiramente, e como que um sorriso lhe 

contraiu as faces bochechudas e os lábios delgados. Depois continuou o seu caminho para o 

centro da floresta. 

 O crepúsculo exterior, penetrando através dos ramos das árvores, guiou ainda por 

algum tempo os seus passos; depois, faltando-lhe esse fraco reflexo, achou-se numa tal 

escuridade que, não vendo sequer aonde punha os pés e receando perder-se, parou. 

- Vim facilmente até Danenfels - disse ele em voz alta - porque de Maiença a Danenfels 

há uma estrada; vim bem de Danenfels ao Tojo Negro, porque de Danenfels ao Tojo Negro há 

um caminho; vim do Tojo Negro até aqui,, e apesar de não haver nem estrada, nem caminho 

trilhado, via a floresta; aqui, porém, sou obrigado a parar... Não vejo nada. 

Tinha apenas pronunciado estas palavras, num dialecto meio francês, meio siciliano, 

quando divisou uma luz a uns cinqüenta passos de distância. 

- Obrigado - disse ele; - agora que essa luz caminhe, e eu a seguirei. 

A luz caminhou logo sem oscilar, serena, com um movimento igual, semelhante a essas 

luzes fantásticas que aparecem nos teatros, e cuja marcha é dirigida pelo maquinista e pelo 

contra-regra. 

O viajante caminhou ainda uns cem passos, depois pareceu-lhe sentir que alguém se lhe 

inclinara ao ouvido. Estremeceu. 

- Não te voltes - disse uma voz da direita – senão morres! 

- Bem! - respondeu o impassível viajante sem pestanejar. 

- Não fales - disse uma voz da esquerda – senão morres! 

O viajante inclinou-se e não falou. 

- Mas se tens medo - disse uma terceira voz, que semelhante à do pai de Hamlet parecia 

sair das entranhas da terra - se tens medo, volta para trás, isso significará que renuncias, e deixar-

te-ão voltar para o lugar de onde vens. 

O viajante limitou-se a fazer um aceno com a mão e continuou a andar. 

A noite estava tão escura e a floresta tão sombria, que o viajante, apesar da luz que o 

guiava, tropeçava a cada passo. A luz caminhou durante uma hora, pouco mais ou menos, e o 

viajante seguiu-a sem deixar ouvir um murmúrio, sem dar sequer o menor sinal de medo. De 

repente, desapareceu a luz. 

O viajante estava já fora da floresta. Levantou os olhos; no azul sombrio do céu 

cintilavam algumas estrelas. 



Continuou a caminhar na mesma direcção em que desaparecera a luz; pouco depois viu 

surgir diante de si umas ruínas, como que o espectro de um antigo castelo. Em seguida começou 

a encontrar debaixo dos pés as pedras dispersas dessas ruínas. Então sentiu cingirem-lhe a fronte 

e taparem-lhe os olhos com um objecto frio como o gelo. Desde esse momento nem mesmo as 

trevas pôde continuar a ver. 

Haviam-lhe ligado a cabeça com um lenço molhado. Era decerto coisa convencionada, 

ou pelo menos, que ele esperava já, porque não fez esforço algum para tirar a venda. Somente o 

que fez foi estender silenciosamente a mão, como um cego que pede um guia. 

Perceberam o gesto, porque sentiu imediatamente a mão agarrada por outra mão mais 

fria, áspera e descarnada. 

Conheceu que era a mão de um esqueleto; e se essa mão tivesse sentimento, teria 

conhecido que a sua não tremia. 

Então o viajante sentiu-se levado com rapidez e percorreu o espaço de umas vinte toezas. 

De repente a mão largou a do viajante, a venda caiu-lhe dos olhos, e o desconhecido 

parou: tinha chegado ao cume do Monte Trovão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

EGO SUM QUI SUM 

 

No centro de um claro formado pela queda de algumas árvores velhas, via-se o rés-do-

chão de um desses castelos em ruínas, de que outrora os senhores feudais, ao regressarem das 

cruzadas, haviam semeado a Europa. 

Os pórticos ornados de delicados lavores, a cujas cavidades, em lugar das estátuas 

mutiladas e precipitadas ao sopé da muralha, estavam cheias de tojo ou de flores silvestres, 

recortavam num céu escuro as ogivas arruinadas pelos desmoronamentos. 

Quando o viajante abriu os olhos, achou-se diante dos degraus úmidos e musgosos do 

pórtico principal; no primeiro degrau estava o fantasma da mão descarnada que o conduzira até 

ali. 

Um sudário comprido o envolvia dos pés até à cabeça; por entre as dobras da mortalha 

via-se-lhe o chamejar das órbitas imóveis, a sua mão descarnada apontava para o interior das 

ruínas, e parecia indicar ao viajante, como termo do seu caminho, uma sala, cuja elevação acima 

do terreno ocultava as partes inferiores, e em que bruxuleava, suspensa na abóbada esburacada, 

uma luz mortiça e misteriosa. 

O viajante inclinou a cabeça em sinal de assentimento. O fantasma subiu lentamente um 

por um e sem fazer o menor ruído os degraus, e internou-se nas ruínas; o desconhecido seguiu-o 

com o mesmo passo tranqüilo e solene com o qual regulava sempre o caminho da sua vida; subiu 

também um por um os degraus por onde subira o fantasma e entrou. 

Por detrás dele fechou-se, com o estrondo semelhante ao de uma muralha de bronze, a 

porta do vestíbulo principal do castelo. 

O fantasma tinha parado à entrada de uma sala circular, alumiada por três lâmpadas, que 

davam uma luz com reflexos verdes. O viajante parou também a uns dez passos dele. 

- Abre os olhos - disse o fantasma. 

- Vejo - respondeu o desconhecido. 

Puxando então com movimento rápido por uma espada de dois fios, que a mortalha lhe 

encobria, o fantasma bateu com ela sobre uma coluna de bronze, que respondeu ao golpe com 

um som metálico. 

No mesmo instante, levantaram-se pedras sepulcrais em torno da sala e apareceram 

numerosos fantasmas, semelhantes ao primeiro, armados de espadas de dois fios, e sentaram-se 

em bancos, também de forma circular, colocados no lado em que com mais força reverberava a 



luz esverdeada das três lâmpadas, e aonde, confundidos com a pedra pela sua frieza e 

imobilidade, pareciam estátuas sobre pedestais. 

Cada uma destas estátuas humanas destacava-se singularmente da armação negra, que 

cobria as paredes. 

Colocados diante do primeiro degrau viam-se sete bancos; num destes, desocupado, 

estavam sentados seis fantasmas, que pareciam ser chefes. O que estava sentado no banco do 

meio levantou-se. 

- Quantos somos os que estamos aqui reunidos, meus irmãos? - perguntou ele voltando-

se para o lado da assembléia. 

- Trezentos - responderam ao mesmo tempo todos os fantasmas com voz estrondosa, a 

qual, ecoando na sala, foi quebrar-se contra a armação fúnebre das paredes. 

- Trezentos - redargüiu o presidente - cada um dos quais representa dez mil sócios; 

trezentas espadas que valem três milhões de punhais. 

Depois, voltando-se para o viajante, perguntou: 

- Que pedes tu? 

- Ver a luz - respondeu o viajante. 

- Os caminhos que conduzem à montanha de fogo são ásperos e terríveis; não receias 

entrar neles? 

- Nada receio. 

- Uma vez que tenhas dado um passo para diante, não poderás retroceder. Pensa bem! 

- Só hei-de parar quando chegar ao fim. 

- Estás pronto a jurar? 

- Ditai-me o juramento, repeti-lo-ei. 

O presidente levantou a mão direita, e com uma voz branda e solene pronunciou as 

palavras seguintes: 

“Em nome do Filho crucificado, jurai quebrar os laços carnais que ainda vos ligam a pai, 

mãe, irmãos, irmãs, mulher, parentes, amigos, amantes, reis, benfeitores e a qualquer ente a quem 

houvésseis prometido fé, obediência, ou serviço.” 

O viajante repetiu com voz firme as palavras que acabavam de lhe ser ditadas pelo 

presidente que, passando ao segundo parágrafo do juramento, continuou com a mesma fleuma e 

solenidade: 

“Ficais desde já desligado do juramento feito à pátria e às leis: jurai portanto revelar ao 

novo chefe que reconheceis, tudo quanto tiverdes visto ou feito, lido ou ouvido, sabido ou 

descoberto, e até procurar e espiar o que se vos não oferecer à vista.” 

O presidente calou-se, e o desconhecido repetiu as palavras que acabava de ouvir. 



“Respeitai a aqua toffana - continuou o presidente sem mudar de tom - como um meio 

seguro, pronto e necessário para purificar o globo, pela morte ou atontamento dos que procuram 

aviltar a verdade ou arrancá-la das nossas mãos.” 

Um eco não teria reproduzido estas palavras com mais fidelidade que o desconhecido; o 

presidente continuou: 

“Fugi da Espanha, fugi de Nápoles, fugi de toda a terra maldita, fugi da tentação de 

revelar o que ides ver e ouvir, porque o raio não é mais pronto em fulminar do que o será o 

cutelo invisível e inevitável em qualquer parte do mundo em que estejais. Vivei em nome do 

Padre, do Filho e do Espírito Santo.” 

Apesar da ameaça que estas últimas linhas continham, não foi possível descobrir-se no 

rosto do desconhecido o mais leve indício de comoção, e pronunciou o final do juramento e a 

invocação que se lhe seguiu com tanta placidez como a que mostrara quando pronunciou o 

princípio. 

- E agora - continuou o presidente - cingi a fronte do recipiendário com a venda sagrada. 

O desconhecido abaixou a cabeça; aproximaram-se dele dois fantasmas; um deles 

aplicou-lhe sobre a fronte uma fita de seda com emblemas de prata formando quadro a uma 

Nossa Senhora do Loreto; o outro atou-lhe a fita sobre a nuca. Depois afastaram-se, deixando 

outra vez só o desconhecido. 

- O que pedes tu? - perguntou o presidente. 

- Três coisas - respondeu o recipiendário. 

- Quais são? 

- A mão de ferro, a espada de fogo, as balanças de diamantes. 

- Para que fim desejas a mão de ferro? 

- Para abafar a tirania. 

- Para que desejas a espada de fogo? 

- Para expulsar da Terra o que não for puro. 

- Para que desejas as balanças de diamantes? 

- Para pesar os destinos da humanidade. 

- Estás preparado para todas as provas? 

- O forte está preparado para tudo. 

- As provas! As provas! - exclamaram muitas vozes ao mesmo tempo. 

- Volta-te disse o presidente. 

O desconhecido obedeceu e achou-se em frente de um homem pálido como um defunto, 

todo ligado e de mordaça na boca. 

- O que vês tu?  - perguntou o presidente. 



- Um criminoso ou uma vítima. 

- É um traidor, que depois de prestar o mesmo juramento que acabas de proferir, revelou 

o segredo da ordem. 

- Então é um criminoso. 

- Sim. Em que pena incorreu? 

- Na de morte. 

Os trezentos fantasmas repetiram: - À morte! 

No mesmo instante, apesar dos esforços que fazia para se defender, o criminoso foi 

arrastado para o fundo da sala; o viajante viu-o lutar entre as mãos dos seus verdugos, e ouviu a 

sua voz abafada pela mordaça. Brilhou um punhal que, semelhante a um raio, reflectiu a sua 

claridade à das lâmpadas; depois ouviu-se descarregar um golpe tremendo, e pelas abóbadas da 

sala ecoou funebremente o ruído da queda no chão de um corpo pesado. 

- Fez-se justiça - disse o desconhecido voltando-se para a assembléia terrível, da qual cada 

membro, através do sudário que o cobria, havia devorado com os olhos aquele estranho 

espectáculo. 

- Então - disse o presidente - aprovas a execução que acabas de presenciar? 

- Sim, se aquele que acaba de morrer foi realmente culpado. 

- E beberias à morte de todo o homem que, como ele, atraiçoasse os segredos da 

associação santa? 

- Sim. 

- Qualquer que fosse a bebida? 

- Qualquer que fosse. 

- Trazei a taça disse o presidente. 

Um dos executores aproximou-se então do candidato e apresentou-lhe uma bebida 

vermelha e tépida num crânio humano assente num pé de bronze. O desconhecido recebeu a 

taça das mãos do executor, e elevando-a acima da cabeça, disse: 

- Bebo à morte de todo o homem que atraiçoar os segredos da associação santa. 

Depois, levando a taça à boca, vazou-a até à última gota e entregou-a friamente àquele 

que lha tinha apresentado. 

Um sussurro de admiração percorreu a assembléia, e os fantasmas pareceram olhar 

reciprocamente uns para os outros através das suas mortalhas. 

- Muito bem! - disse o presidente. - Venha a pistola! 

Um fantasma aproximou-se do presidente, trazendo numa das mãos uma pistola, e na 

outra uma bala de chumbo e uma carga de pólvora. 

O desconhecido dignou-se apenas olhar para esses preparativos. 



- Prometes, portanto, obediência passiva à associação santa? - perguntou o presidente. 

- Sim. 

- Mesmo quando essa obediência fosse em teu prejuízo? 

- Aquele que entra aqui, não pertence a si próprio, pertence a todos.. 

- Assim, seja qual for a ordem que por mim te seja lidada, obedeces? 

- Obedeço. 

- No mesmo instante? 

- No mesmo instante. 

- Sem hesitar? 

- Sem hesitar. 

- Pega nesta pistola e carrega-a. 

O desconhecido recebeu a pistola, vazou-lhe a pólvora no cano, segurou-a com uma 

bucha, depois deitou-lhe dentro a bala, que segurou com outra bucha, e finalmente escorvou. 

Todos os sombrios habitantes daquela estranha casa contemplavam o desconhecido com 

um profundo silêncio, que era apenas interrompido pela bulha do vento, que ia,quebrar-se nos 

ângulos dos arcos caídos em ruínas. 

- Está carregada a pistola - disse friamente o desconhecido. 

- Estás bem certo disso? - perguntou o presidente. 

Um sorriso assomou aos lábios do candidato que, pegando na vareta e introduzindo-a no 

cano da arma, mostrou que a carga era de duas polegadas. 

O presidente inclinou-se como sinal de que estava convencido. 

- Sim - disse ele - está efectivamente carregada e muito bem carregada. 

- Que devo fazer agora? - perguntou o desconhecido. 

- Engatilhá-la. 

O desconhecido engatilhou a pistola, e no meio do profundo silêncio que reinava nos 

intervalos do diálogo, ouviu-se o som metálico do gatilho. 

- Agora - disse o presidente - põe a boca da pistola sobre a tua fronte. 

O desconhecido obedeceu sem hesitar. 

O silêncio na assembléia era maior que nunca; a luz das lâmpadas pareceu empalidecer; 

esses fantasmas eram-no realmente, porque nenhum deles respirava. 

- Fogo! - disse o presidente. 

Desfechou-se a pistola, e a pedra faiscou; mas só a escorva ardeu e não sucedeu à sua 

chama efêmera explosão alguma. 



Ouviu-se um grito de admiração em quase todas as bocas, e por um movimento 

instintivo, o presidente estendeu a mão para o desconhecido. Mas para os mais difíceis, não 

bastavam duas provas, e algumas vozes bradaram: 

- O punhal! O punhal! 

- Exigem? - perguntou o presidente. 

- Sim, sim; o punhal! O punhal! - repetiram as mesmas vozes. 

- Trazei então o punhal - disse o presidente. 

- É inútil - disse o desconhecido abanando a cabeça com ar de desdém. 

- Como, inútil! - bradou a assembléia. 

- Sim, inútil - continuou o recipiendário com uma voz que cobria todas as outras; - inútil, 

sim, torno a repetir, porque perdeis nisto um tempo que é precioso. 

- Que dizeis?! - bradou o presidente. 

- Digo que sei todos os vossos segredos, que essas provas por que me fazeis passar, são 

brinquedos de crianças, e indignas de se ocuparem nelas homens sérios.  Digo que o homem que 

arrastaram não foi morto; digo que o sangue que bebi era vinho metido numa pequena bexiga, 

que lhe puseram sobre o peito, oculta no vestuário; digo que a pólvora e a bala da pistola caíram 

na coronha no momento em que, engatilhando, toquei na mola que produz esse efeito. Guardai, 

pois, para outros a vossa arma fraca, boa só para intimidar cobardes. Ergue-te, cadáver 

mentiroso, não conseguirás atemorizar os fortes! 

Levantou-se um grito terrível, que fez estremecer as abóbadas. 

- Conheces os nossos mistérios! - exclamou o presidente; - és então um profeta ou um 

traidor? 

- Quem és tu? - perguntaram trezentas vozes ao mesmo tempo; entretanto, vinte espadas 

luziam nas mãos dos fantasmas que mais perto dele se achavam, e por um movimento regular, 

como poderia ter sido o de uma falange exercitada, abaixaram-se e reuniram-se apontadas sobre o 

peito do desconhecido. 

Mas ele, sorrindo com a maior tranqüilidade, ergueu a cabeça, e sacudindo o cabelo 

desempoado, disse: 

- Ego sum qui sum. 

Depois olhou para essa muralha humana que o cercava. Ao seu olhar dominador, 

abaixaram-se as espadas por movimentos desiguais, conforme cediam instantaneamente à sua 

influência ou tentavam combatê-la, aqueles a quem o olhar do desconhecido esmagava. 

- Acabas de pronunciar uma palavra imprudente - disse o presidente - e com certeza a 

proferiste por não lhe conheceres todo o valor. 

O desconhecido abanou a cabeça e sorriu. 



Respondi o que devia responder - disse ele. 

- Então de onde vens? - perguntou o presidente. 

- Venho do país de onde vem a luz. 

- Mas as nossas instruções dizem que vens da Suécia. 

- Quem vem da Suécia pode vir do Oriente - redargüiu o desconhecido. 

- Ainda outra vez o repito: não te conhecemos. Quem és tu? 

- Quem sou?... Pois sim - continuou ele - logo vo-lo direi, já que fingis não me entender; 

antes disso, porém, quero dizer-vos quem sois. 

Os fantasmas estremeceram, e ouviu-se o tinir das espadas, que passaram da mão 

esquerda para a direita, as quais levantaram novamente à altura do peito do desconhecido. 

- Primeiramente - disse ele estendendo a mão para o presidente - tu que te julgas um 

deus, não és mais que um precursor; a ti, o representante dos círculos suecos, direi o teu nome, 

para me não ver obrigado a dizer-te os de todos os demais; Swedenborg, os anjos que 

familiarmente conversam contigo, não te haviam revelado que aquele por quem esperavas estava 

em caminho? 

- É verdade - respondeu o presidente levantando o sudário para ver melhor quem assim 

lhe falava; - é verdade que mo disseram. 

E aquele, que contra todas as regras da sociedade levantara o sudário, deixou ver um 

rosto venerável e a barba branca de um ancião de oitenta anos. 

- Bem - redargüiu o desconhecido; - agora à tua esquerda está o representante do círculo 

inglês, que preside à loja de Caledónia. Saúde, milorde; se em vós revive o sangue do vosso 

bisavô, pode a Inglaterra esperar que torne a brilhar a luz que se extinguiu. 

Abaixaram-se as espadas, e à raiva sucedeu-se a admiração. 

- Ah! Sois vós, capitão? - continuou o desconhecido dirigindo-se ao último chefe, que 

estava colocado à esquerda do presidente. - Em que porto deixastes o vosso belo navio que amais 

como se fora uma amante? É uma valente fragata a Providência, e que há-de trazer fortuna à 

América, não é verdade? 

Depois, voltando-se para o que estava à direita do presidente, prosseguiu: 

- Agora é a tua vez, profeta de Zurique; vamos, olha para mim de frente, tu que até à 

adivinhação levaste a ciência fisionômica, e diz em voz alta, se nas linhas do meu rosto não lês a 

confirmação do que digo. 

Aquele a quem ele se dirigia recuou um passo. 

- Vamos - continuou ele dirigindo-se ao seu vizinho - vamos, descendente de Pelágio, 

trata-se de expulsar os Mouros da Espanha, pela segunda vez.  Será coisa fácil se os Castelhanos 

não perderam para sempre a espada do Cid. 



O quinto chefe ficou imóvel e mudo; dir-se-ia que a voz do desconhecido o transformara 

em pedra. 

- E a mim - atalhou o sexto chefe indo ao encontro das palavras do desconhecido, que 

parecia esquecê-lo; - a mim, nada tens que dizer? 

- Sim - respondeu o viajante fixando sobre ele um desses olhares penetrantes, que chegam 

ao coração; - sim, tenho a dizer-te o que Jesus disse a Judas; mas isso logo to direi. 

Aquele a quem se dirigira tornou-se mais pálido que o seu sudário, e um murmúrio, que 

percorreu toda a assembléia, parecia pedir ao desconhecido contas de tão singular acusação. 

- Esqueces o representante da França - disse o presidente. 

- Esse não está presente - respondeu ele com altivez - e bem o sabes, tu que falas, por que 

a sua cadeira está aí desocupada. Agora lembra-te que os laços fazem sorrir aquele que vê nas 

trevas, que opera a despeito dos elementos e que vive a despeito da morte. 

- És muito moço - disse o presidente - e falas com a autoridade de um deus.  Pensa bem, 

olha que a audácia só tem poder sobre os homens irresolutos ou ignorantes. 

Um sorriso de desdém assomou aos lábios do desconhecido. 

- Sois então todos irresolutos - disse ele - visto que nada podeis contra mim; sois então 

todos ignorantes, visto que não sabeis quem eu sou; enquanto que eu, ao contrário, sei quem vós 

sois; portanto, para vos dominar, basta-me a audácia; mas de que serve essa audácia àquele que é 

todo-poderoso? 

- A prova desse poder? - bradou o presidente – aonde está a prova? 

- Quem vos convocou? - perguntou o desconhecido, passando de interrogado a 

interrogador. 

- O círculo supremo. 

- Não foi sem um fim - disse o desconhecido voltando-se para o presidente e para os 

cinco chefes que viésteis da Suécia, de Londres, de Nova Iorque, de Zurique, de Madrid, de 

Varsóvia, finalmente, vós todos - continuou ele dirigindo-se para a multidão - que viésteis das 

quatro partes do mundo, para vos reunirdes no santuário da fé terrível. 

- Não, decerto - respondeu o presidente - nós vamos ao encontro daquele que no Oriente 

fundou um império misterioso, que reuniu os dois hemisférios numa comunidade de crenças, que 

enlaçou as mãos fraternais do gênero humano. 

- Existe algum sinal certo pelo qual o possais conhecer? 

- Sim - disse o presidente - e Deus dignou-se revelar-mo por intervenção dos seus anjos. 

- Sois então o único que conheceis esse sinal? 

- Só eu o conheço. 

- Não o revelastes a ninguém? 



- A ninguém. 

- Dizei-o em voz alta. 

O presidente hesitou. 

- Dizei - repetiu o desconhecido com a voz de quem ordena - dizei, porque o momento 

da revelação é chegado. 

- Há-de trazer sobre o peito - disse o chefe supremo - uma chapa de diamantes, e sobre 

ela cintilarão as primeiras três letras de uma divisa, só dele conhecida. 

- Quais são essas três letras? 

- L. P. D. 

O desconhecido abriu a sobrecasaca e o colete, e, sobre a sua camisa de cambraia 

finíssima, apareceu, resplandecente como uma estrela de fogo, a chapa de diamantes sobre a qual 

chamejavam as três letras de rubis. 

- Ele! - bradou o presidente aterrado; será ele? 

- Aquele que o mundo espera? - disseram os chefes com ansiedade. 

- O grão-Copta? - murmuraram trezentas vozes. 

- Pois bem! - bradou o desconhecido com ar de triunfo - acreditar-me-eis agora, quando 

pela segunda vez vos repetir Ego sum qui sum? 

- Sim - disseram os fantasmas prostrando-se. 

- Falai, mestre - disseram o presidente e os cinco chefes, com a fronte inclinada para a 

terra; - falai, e nós obedeceremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

L∴ P∴ D∴ 

 

Ouve silêncio de alguns segundos durante os quais o desconhecido pareceu concentrar 

todos os seus pensamentos.   Depois, passado um momento, disse: 

- Senhores, podeis largar as espadas, que inutilmente vos fatigam os braços, e prestar-me 

ouvido atento, porque muito tereis que aprender nas poucas palavras que vou dirigir-vos. 

Dobraram de atenção. 

- A nascente dos grandes rios é quase sempre divina, por isso é desconhecida, como o 

Nilo, o Ganges, o Amazonas; eu sei para onde vou, mas ignoro de onde venho! Tudo quanto me 

lembra é que, no dia em que os olhos da minha alma se abriram à percepção dos objectos 

exteriores, achava-me em Medina, a cidade santa, correndo nos jardins do mufti Salaaym. 

“Era um velho respeitável que eu amava como se fora meu pai, e todavia não o era; 

porque poderia olhar para mim com ternura, mas não me falava senão com respeito; três vezes 

por dia me deixava para que um outro ancião, cujo nome repito com admiração e temor, pudesse 

encontrar-me só; esse ancião respeitável, sublime receptáculo de todas as ciências humanas, 

instruído pelos sete espíritos superiores em tudo quanto sabem os anjos para compreenderem a 

Deus, chama-se Althotas; foi meu aio, meu mestre; é ainda hoje meu amigo, amigo venerável, 

porque tem dobrada idade que o mais velho de entre vós.” 

A linguagem solene, os gestos majestosos, o acento da voz ao mesmo tempo suave e 

austero do viajante, produziram na assembléia uma dessas impressões que se resolvem em longos 

estremecimentos de ansiedade. 

O forasteiro continuou: 

- Quando tinha quinze anos, estava já iniciado nos principais mistérios da Natureza. Sabia 

a Botânica, não; essa ciência limitada que cada sábio circunscreve ao estudo do canto da terra em 

que habita, mas conhecia as sessenta mil famílias de plantas que vegetam no universo inteiro. 

Sabia, quando o meu mestre a isso me obrigava, colocando as mãos sobre a minha fronte e 

fazendo descer aos meus olhos fechados um raio de luz celeste, sabia, por meio de uma 

contemplação quase sobrenatural, mergulhar a minha vista debaixo das ondas do mar e classificar 

essas monstruosas e indescritíveis vegetações, que flutuam e nadam brandamente entre duas 

camadas de água limosa, e cobrem com os seus ramos gigantescos o berço de todos esses 

monstros hediondos e quase informes, que nunca foi dado à vista do homem examinar, e que 



Deus parece ter olvidado, desde o dia em que os anjos rebeldes obrigaram o seu poder um 

instante vencido a criá-los. 

“Também me havia dedicado ao estudo das línguas mortas e vivas. Conheço todos os 

idiomas que se falam desde o estreito dos Dardanelos até ao de Magalhães. Lia os misteriosos 

hieróglifos escritos nesses livros de granito chamados pirâmides. Abraçava todos os 

conhecimentos humanos, desde Sanchoniathon até Sócrates, desde Moisés até S. Jerônimo, desde 

Zoroastro até Agripa. Tinha estudado a Medicina, não só em Hipócrates, em Galiano, em 

Averróis, mas também nesse grande mestre chamado a Natureza. Tinha adivinhado os segredos 

dos Coptas e Drusos. Tinha colhido as sementes fatais e as sementes boas. Podia, quando o tufão 

ou a procela passavam sobre a minha cabeça, sacrificar ao seu ímpeto os grãos desconhecidos 

que iam levar longe de mim a morte ou a vida, conforme eu havia abençoado ou condenado o 

país para o qual voltava o meu rosto irado ou risonho. 

Foi no meio destes estudos, destes trabalhos, destas viagens, que cheguei aos vinte anos.  

Um dia o meu mestre veio encontrar-me na gruta de mármore para onde eu me retirava 

durante o grande calor do dia. O seu rosto estava ao mesmo tempo austero e risonho... Trazia na 

mão um frasco, e disse-me: 

- Acharat, tenho-te sempre dito que neste mundo nada nascia nem morria; que o berço e 

o sepulcro eram irmãos; que só faltava ao homem, para ver claramente nas suas existências 

passadas, essa lucidez que o tornaria igual a Deus, porque no dia em que a tiver adquirido há-de 

sentir-se imortal como Ele. Pois bem! Achei a bebida que dissipa as trevas, enquanto não acho a 

que preserva da morte. Acharat, bebi ontem o que falta a este frasco; bebe tu hoje o resto. 

Eu tinha grande confiança, grande veneração por meu digno mestre, e contudo a minha 

mão tremeu quando toquei no frasco que Althotas me apresentava, como devia tremer a mão de 

Adão quando Eva lhe ofereceu o pomo. 

- Bebe - disse-me ele sorrindo. 

Eu bebi. 

Colocou então as mãos sobre a minha cabeça, como costumava fazer quando queria 

momentaneamente dar-me a dupla vista. 

- Dorme - disse-me ele - e lembra-te. 

Adormeci imediatamente, e sonhei então que estava sobre uma cama de pau de sândalo e 

aloés; um anjo que passava, levando do Oriente ao Ocidente a vontade do Senhor, tocou-me 

com uma das asas, e a minha cama incendiando-se tornou-se numa fogueira. Mas, caso singular, 

em vez de me sentir possuído de temor, em vez de recear essa chama, estendi-me 

voluptuosamente no meio das labaredas, como a Fênix que vem aspirar nova existência no 

princípio de toda a vida. Então desapareceu tudo quanto em mim havia de material, ficou-me só 



a alma, conservando a forma do corpo, mas transparente, impalpável, mais leve que a atmosfera 

em que vivíamos, e acima da qual se elevou. Então, como Pitágoras, que se lembrava de haver 

estado no assédio de Tróia, apresentaram-se-me na imaginação as trinta e duas existências que eu 

já tinha vivido. Vi passar diante dos olhos os séculos, semelhantes a uma multidão de anciãos. 

Conheci-me a mim mesmo sob os diferentes nomes que tinha usado desde o dia do meu 

primeiro nascimento até ao da minha última morte, porque, deveis sabê-lo, meus irmãos, e é um 

dos pontos mais positivos da nossa crença, as almas, essas inumeráveis emanações da divindade, 

que a cada um dos seus sopros saem do peito de Deus, as almas enchem o espaço, dividem-se 

numa numerosa jerarquia, desde as almas sublimes até às almas inferiores, e o homem que na 

hora do seu nascimento, aspira, talvez casualmente, uma dessas almas preexistentes, na hora de se 

finar entrega-a a uma nova carreira e talvez a sucessivas transformações.” 

Aquele que assim falava fazia-o com tal convicção e erguendo os olhos para o céu com 

tanta sublimidade, que foi interrompido por um geral murmúrio de admiração. 

- Quando acordei - continuou o iluminado – conheci que era mais do que homem, e 

compreendi que era quase um Deus. 

“Resolvi então dedicar, não só a minha existência actual, mas todas quantas ainda me 

restassem, à ventura da humanidade. 

Althotas, no dia seguinte, como se tivera adivinhado o meu projecto, veio ter comigo e 

disse-me: 

- Meu filho, há vinte anos que vossa mãe expirou, dando-vos à luz; e há outros tantos que 

um obstáculo invencível impede vosso ilustre pai de se dar a conhecer a seu filho. Nós vamos 

começar as nossas viagens; vosso pai há-de estar entre as pessoas que encontrarmos, e há-de 

abraçar-vos, sem vós o conhecerdes. 

Deste modo tudo em mim, à semelhança dos eleitos do Senhor, devia ser misterioso: 

passado, presente e futuro. 

Despedi-me do mufti Salaaym, que me abençoou e encheu de presentes; depois juntámo-

nos a uma caravana, que partia para Suez. 

Perdoai-me, senhores, se estou comovido com esta lembrança: um dia fui abraçado por 

um homem venerável, e não sei que estranho estremecimento revolveu todo o meu ser, quando 

senti palpitar o seu coração. Era o xerife de Meca, príncipe magnificentíssimo e muito ilustre, que 

tinha assistido a cem batalhas e que só com um movimento do seu braço, fazia abaixar as cabeças 

de três milhões de homens. Althotas voltou o rosto para não se comover, ou antes para não 

atraiçoar o seu segredo. 

Continuámos o nosso caminho, e internámo-nos na Ásia; subimos o Tigre; visitámos 

Palmira, Damasco, Esmirna, Constantinopla, Viena, Berlim, Dresda, Moscovo, Estocolmo, 



Petersburgo, Nova Iorque, Buenos Aires, o Cabo, e Aden; depois, voltando quase ao ponto de 

onde partíramos, demandámos a Abissínia, descemos o Nilo, aportámos a Rodes, e depois a 

Malta. Tinha vindo um navio ao nosso encontro na distância de vinte léguas da ilha, e dois 

cavaleiros da ordem, havendo-me saudado, conduziram-nos triunfalmente ao palácio do grão-

mestre Pinto. 

Sem dúvida, senhores, desejais saber por que motivo o muçulmano Acharat era recebido 

com tantas honras por aqueles que fazem voto de exterminar os infiéis. Era porque Althotas, 

sendo católico e cavaleiro de Malta, só me tinha falado de um Deus poderoso e universal, que 

por meio dos anjos, seus ministros, havia estabelecido esta harmonia geral, a quem dera o belo e 

grande nome de Cosmos. Eu era portanto teósofo. 

Terminaram as minhas viagens, sem que a vista dos diferentes costumes de tantas cidades 

me tivesse maravilhado; porque nada era novo para mim debaixo do Sol, porque, durante o curso 

de trinta e duas existências que eu tinha vivido, havia já visitado as mesmas cidades, notando 

somente a grande mudança que se tinha operado entre os seus habitantes. Então pude elevar-me 

acima dos acontecimentos para seguir a marcha do gênero humano. Vi que todos os espíritos 

tendiam para o progresso, e que o progresso conduzia à liberdade; vi que todos os profetas 

tinham sido enviados pelo Senhor para sustentar o progresso vacilante da humanidade, que, 

saindo cega do seu berço, dava todos os séculos um passo para a luz; porque os séculos são os 

dias dos povos. 

Eu disse comigo que tantas coisas sublimes não me tinham sido reveladas para ficarem 

em mim ocultas, e que é debalde que o monte encerra os veios de ouro, e o mar as pérolas, 

porque o mineiro e o mergulhador os vão procurar ao fundo do monte e do mar; e que melhor 

faria eu se, imitando o Sol, derramasse as minhas luzes pelo mundo. 

Conheceis pois agora que não foi para cumprir meros ritos maçónicos, que vim do Oriente. 

O objecto da minha viagem foi para dizer-vos: Irmãos! Tomai asas e olhos de águia, elevai-vos 

acima do mundo, atingi comigo o monte onde Satanás levou Jesus, e lançai os olhos a todos os 

reinos do mundo. 

Os povos formam uma imensa falange; nascidos em diferentes épocas e em diversas 

condições, formaram as suas fileiras, e devem chegar, cada um por sua vez, ao fim para que 

foram criados. Caminham incessantemente, conquanto pareçam descansar, e, se por acaso 

recuam, não é para retrocederem, mas sim para tomarem força, a fim de vencerem algum 

obstáculo, ou para removerem alguma dificuldade. 

A França está na vanguarda das nações; metamos-lhe um facho na mão, e ainda que ele 

produza um incêndio que venha a devorá-la, será este incêndio salutar porque há-de iluminar o 

mundo. 



É por isto que o representante da França falta aqui; talvez que recuasse ante a sua 

missão... É mister um homem que nada tema... Eu irei a França.” 

- Vós? - disse o presidente. 

- Sim; é o posto mais perigoso... Tomo-o eu à minha conta; é missão mais importante... 

Eu me encarrego dela. 

- Sabeis então o que se passa em França? – perguntou o presidente sorrindo. 

- Sim - respondeu o iluminado - porque eu mesmo preparei os acontecimentos... Ocupa o 

trono de França um rei velho, timorato e corrompido, porém, menos velho, timorato e 

corrompido do que a monarquia que representa. Restam-lhe apenas poucos anos de vida. É 

preciso que o futuro seja convenientemente disposto por nós para o dia da sua morte. A França é 

a chave da abóbada do edifício; desprendam essa pedra os seis milhões de mãos que se erguem a 

um sinal do círculo supremo, e o edifício monárquico se aluirá; então os soberanos da Europa, os 

mais insolentemente sentados nos seus tronos, hão-de sentir subirem-lhes vertigens à cabeça, e 

por si mesmos se hão-de precipitar no abismo, aberto pelo desmoronamento do trono de S. Luís. 

- Perdoai-me, venerável mestre - disse o chefe que estava à direita do presidente, e que 

pela pronúncia se reconhecia ser suíço; - mas tem a vossa inteligência calculado bem tudo? 

- Sim - respondeu o grão-Copta. 

- Todavia, venerável mestre, peço desculpa de falar assim, porque no cume dos nossos 

montes, no fundo dos nossos vales, nas margens dos nossos lagos, estamos habituados a falar 

com tanta liberdade como falam o sopro do vento e o murmúrio das águas; todavia, repito, acho 

a ocasião inoportuna, porque se prepara um grande acontecimento, a que a monarquia francesa 

há-de dever a sua regeneração. Vi uma filha de Maria Teresa de Áustria dirigir-se com grande 

pompa às fronteiras da França para unir o sangue de dezessete Césares ao do sucessor de 

sessenta e um reis; e os povos regozijavam-se cegamente, como sempre acontece quando lhe 

afrouxam ou douram o seu jugo. Repito, pois, em meu nome e no de meus irmãos, que julgo a 

ocasião inoportuna. 

Voltaram-se todos assombrados para quem, com tanta serenidade e ousadia, afrontava o 

descontentamento do grão-mestre. 

- Fala, irmão! - disse o grão-Copta, sem se mostrar ofendido; - a tua opinião será seguida, 

se for boa. Nós, os eleitos do Senhor, não repelimos ninguém, nem sacrificamos o interesse de 

todo o mundo ao nosso amor-próprio. 

O deputado da Suíça continuou: 

- Nos meus estudos, venerável grão-mestre, cheguei convencer-me de uma verdade, e 

vem a ser: que a fisionomia dos homens revela sempre aos olhos perspicazes os seus vícios e 

virtudes. O homem compõe o rosto, adoça o olhar, faz sorrir os lábios; todos estes movimentos 



musculares dependem da sua vontade; mas o tipo principal do seu carácter fica saliente, legível e 

irrefragável testemunho do que se passa no coração. Destarte, o tigre tem também as suas 

meiguices e carícias; mas a sua cabeça baixa, fauces proeminentes, occipício enorme e boca 

sanguenta dão-no logo a conhecer por uma fera. O cão, pelo contrário, encrespa o sobrolho, 

mostra os dentes, e parece raivoso; mas os seus olhos meigos e francos, faces inteligentes, e andar 

obsequioso, mostram-no serviçal e amigável. Deus escreveu nas faces de cada criatura o seu 

nome e qualidade. Li pois no semblante da donzela, que deve algum dia reinar em França, o 

orgulho, o ânimo e a caridade tão peculiar nas donzelas alemãs; e no rosto do mancebo, que há-

de ser seu esposo, o tranqüilo sangue-frio, a mansidão cristã e o espírito minucioso da 

observação. Ora, como é possível que um povo, e sobretudo o povo francês, que não tem 

tendências para o mal e que nunca se esquece do bem, porque lhe tem bastado Carlos Magno, S. 

Luís e Henrique IV para ressalvar vinte reis cobardes e cruéis; como é possível que um povo, que 

espera sempre e nunca desespera, deixe de amar uma jovem rainha formosa e cheia de bondade, 

e um rei afável, clemente e bom administrador, depois da era desastrosa e delapidadora de Luís 

XV, depois das suas orgias públicas e vinganças ocultas, depois do reinado das Pompadour e du 

Barry? Não abençoará a França os príncipes que hão-de ser modelos de virtude, e hão-de trazer 

em dote a paz da Europa? A Delfina, Maria Antonieta, vai atravessar a fronteira; o altar e o 

tálamo aprestam-se em Versalhes; é este porventura o momento de começar pela França, e a seu 

favor, a vossa obra de reforma? Perdoai-me, venerabilíssimo senhor; mas cumpria-me dizer o que 

pensava no fundo da minha alma, que julgo do meu dever sujeitar à vossa infalível sabedoria. 

Dito isto, o que assim tinha falado, e que o viajante designara com o nome de apóstolo de 

Zurique, abaixando a cabeça e acolhendo o murmúrio lisonjeiro das unânimes aprovações, 

esperou a resposta do grão-Copta, que se não fez esperar. 

- Se vós ledes nas fisionomias, ilustríssimo irmão - respondeu ele - eu leio no futuro. 

Maria Antonieta é orgulhosa; há-de ser pertinaz na luta e morrer sob os nossos ataques. O delfim 

Luís Augusto, que é bom e clemente, há-de enfraquecer no combate e perecer como sua mulher, 

com a diferença, porém, de que ambos hão-de morrer pela virtude ou pelo vício. Eles estimam-se 

neste momento, não lhes dêmos, pois, tempo para se amarem, e dentro de um ano hão-de 

mutuamente desprezar-se. Além disto, meus irmãos, de que serve deliberar para saber de que 

lado vem a luz, quando esta luz já me foi revelada? Quando venho do Oriente, guiado, como os 

pastores, pela estrela que anuncia uma segunda regeneração? Amanhã meto mãos à obra, e, com 

o vosso auxílio, peço vinte anos para concluí-la; bastarão vinte anos, se caminharmos, unidos e 

fortes, para um mesmo fim. 

- Vinte anos! - exclamaram muitos fantasmas - é muito tempo! 



- Sim, sem dúvida - disse o grão-Copta, voltando-se para os impacientes - é muito tempo 

para quem imagina que se mata um princípio como se mata um homem, com o cutelo de Jacques 

Clemente, ou com a faca de Damiens. Insensatos! O cutelo mata o homem, mas, semelhante ao 

podão regenerador, corta um ramo para fazer rebentar do tronco muitos outros, e, em lugar do 

real cadáver estendido no seu túmulo, suscita um Luís XIII, tirano estúpido; um Luís XIV, 

déspota inteligente; um Luís XV, ídolo regado com lágrimas e sangue dos seus adoradores, como 

essas monstruosas divindades que eu vi na Índia esmagarem, com um monótono sorriso, debaixo 

das rodas dos seus carros, as mulheres e as crianças que lhes deitavam grinaldas de flores. Como! 

Achais que é muito o espaço de vinte anos para riscar o nome de rei do coração de trinta milhões 

de homens, que ainda há pouco ofereciam a Deus a vida de seus filhos para resgatarem a do 

pequeno rei Luís XV? Julgais que é fácil tarefa fazer odiosas à França essas flores-de-lis, que, 

radiosas como as estrelas do firmamento, e suaves como o perfume das flores que representam, 

levaram por espaço de dez séculos a luz, a caridade e a vitória a todos os recantos do mundo? 

Tentai vós a empresa, meus irmãos, tentai-a! Que em lugar de vinte anos, dou-vos cem para o 

conseguirdes! Vós estais dispersos, receosos, e desconhecidos uns dos outros; eu só é que sei os 

vossos nomes, e conheço o que valeis; só eu sou a cadeia que vos liga num grande nó fraternal. 

Pois bem, eu vo-lo repito, filósofos! Economistas! Ideólogos! Quero que, dentro em vinte anos, 

esses princípios, que pronunciais em voz baixa no lar doméstico, que escreveis, com vistas 

inquietas, à sombra das vossas velhas torres, e que reciprocamente vos comunicais com o punhal 

na mão para com ele ferirdes o traidor ou imprudente que repetir as vossas palavras em tom mais 

alto do que as dizeis; quero que esses princípios sejam proclamados voz em grita nas ruas, 

impressos com a maior franqueza e espalhados por toda a Europa por emissários pacíficos, ou na 

ponta das baionetas de quinhentos mil soldados, que se hão-de levantar, combatendo pela 

liberdade, com esses princípios escritos nos seus estandartes; quero, finalmente, que vós, que 

tremeis ao nome da torre de Londres e ao nome dos cárceres da Inquisição, e eu ao nome dessa 

Bastilha, que vou afrontar, quero que riamos de piedade pisando aos pés as ruínas dessas 

formidáveis prisões, sobre as quais hão-de dançar vossas mulheres e vossos filhos. Nada disto, 

porém, se poderá conseguir senão depois da morte, não do monarca, mas da monarquia, depois 

do desprezo dos poderes religiosos, depois do completo esquecimento de toda a inferioridade 

social, finalmente, depois da extinção das castas aristocratas e divisão dos bens senhoriais. Peço 

vinte anos para destruir um mundo velho e construir outro novo, vinte anos, que vêm a ser vinte 

segundos da eternidade, e ainda achais muito!... 

Um prolongado murmúrio de admiração e de assentimento sucedeu ao discurso do 

sombrio profeta, que já evidentemente havia ganho as simpatias daqueles misteriosos 

mandatários do pensamento europeu.  



O grão-Copta gozou por um instante do seu triunfo, e depois continuou: 

- Agora, meus irmãos, que eu vou atacar o leão no seu antro, agora que vou jogar a minha 

vida pela liberdade do mundo, que fareis vós para o bom êxito da causa a que temos dedicado a 

nossa vida, fortuna e liberdade? Que fareis, dizei? Eis aqui o que vim perguntar-vos. 

Um silêncio assustador, pela sua solenidade, se sucedeu a estas palavras; não se via em 

toda a sombria sala senão fantasmas imóveis, absortos no austero pensamento que devia abalar 

vinte tronos. 

Os seis chefes destacaram-se dos mais, depois de alguns minutos de deliberação e 

aproximaram-se do chefe supremo. 

O presidente foi o primeiro a falar. 

- Eu - disse ele - em nome da Suécia, que represento, ofereço para destruir o trono de 

Vasa, os mineiros que o ergueram, e mais cem mil escudos de prata. 

O grão-Copta tomou nota na sua carteira da oferta que lhe haviam feito. 

Seguiu-se a falar o que estava à esquerda do presidente. 

- Eu - disse ele - nada posso prometer em nome da Inglaterra, que havemos de achar 

sempre ardente em combater-nos; mas, em nome da pobre Irlanda e da pobre Escócia, prometo 

uma contribuição anual de três mil homens e três mil coroas. 

O chefe supremo notou esta oferta ao lado da précedente. 

- E vós? - disse o grão-Copta, dirigindo-se ao terceiro chefe. 

- Eu - respondeu este, cujo vigor e impetuosa actividade mal cabiam debaixo do 

acanhado vestuário de iniciado - eu represento a América, da qual cada pedra, cada árvore, cada 

gota de água, cada pinga de sangue pertencem à revolta. Daremos quanto ouro possuirmos e 

derramaremos todo o nosso sangue; mas nada poderemos fazer antes de sermos livres. Divididos, 

como estamos, representamos uma cadeia gigantesca de elos separados; seria necessário que uma 

poderosa mão soldasse os dois primeiros anéis, porque os demais se soldariam por si mesmo. É, 

pois, por nós, que seria necessário começar, venerável mestre: se quereis os franceses livres da 

realeza, livrai-nos primeiro do domínio estranho! 

- E assim será - respondeu o grão-Copta - sereis os primeiros livres, e a França vos há-de 

ajudar.  Deus disse em todas as línguas: Ajudai-vos uns aos outros.  Esperai, pois, irmão. Para vós a 

demora não será longa, posso afirmá-lo. 

Depois voltou-se para o deputado da Suíça: 

- Eu - disse este - não posso prometer senão a minha contribuição pessoal. Os filhos da 

nossa república são desde muito tempo os aliados da monarquia francesa; vendem-lhe o sangue 

desde Marignan e Pavia; são fiéis devedores: entregarão o que venderam. Pela minha parte, 

venerável grão-mestre, estou envergonhado da nossa lealdade. 



- Sossegai - respondeu o grão-Copta – venceremos sem eles e a despeito deles. Chega a 

vossa vez, representante da Espanha. 

- Eu - disse este - sou pobre; não tenho senão três mil irmãos que contribuam, mas dará 

cada um mil reales por ano. A Espanha é um país preguiçoso, aonde o homem se contenta em 

dormir sobre um leito de dores, contanto que durma. 

- Muito bem - disse o Copta; - e vós? 

- Eu - respondeu aquele a quem se dirigia – represento a Rússia e os círculos poloneses. 

Os nossos irmãos são ricos descontentes ou pobres servos votados a um trabalho sem repouso e 

a uma morte prematura. Não posso, pois, prometer coisa alguma em nome dos servos, que nada 

possuem, nem mesmo a própria vida, mas prometo de três mil ricos, de cada um, vinte luíses por 

ano. 

Todos os mais deputados dos diversos círculos vieram fazer o seu oferecimento, e 

inscrevê-lo no livro do chefe. 

- Agora - disse ele - a senha simbolizada pelas três letras, por que me haveis conhecido, e 

já dada numa parte do universo, vai ser espalhada na outra. Traga cada iniciado estas letras, não 

somente no coração, mas sobre o coração, porque nós, soberano mestre das lojas do Oriente e 

do Ocidente, vos ordenamos a destruição dos lises: Lilia Pedibus Destrue!1 

Uma estrondosa aclamação, como que o rugido do mar, retumbou por toda a lúgubre 

mansão. 

- Em nome do Pai e do Senhor, retirai-vos – disse o grão-Copta; - caminhai com ordem 

pelos subterrâneos que vão dar aos eirados do monte Trovão, uns pelo rio, outros pelo bosque, e 

outros pelo vale, e dispersai-vos antes do nascer do Sol. Tornareis a ver-me outra vez no dia do 

nosso triunfo; ide. 

Terminando esta alocução, fez um sinal maçónico, que só foi compreendido pelos seis 

chefes principais, que ficaram na sala, depois de se haverem retirado os iniciados inferiores. 

Então, tratando-os pelos seus nomes profanos, recomendou a Swedenborg, representante 

da Suécia; a Fairfax, representante da Inglaterra; a Paulo Jones, representante da América; a 

Ximenes, representante da Espanha, o que a cada um devia fazer e ter em vista. Quando, porém, 

se dirigiu ao representante da Suíça, disse: 

- A ti, Lavater, recomendo que abjures as teorias, porque é tempo de passar à prática; não 

estudes mais o que o homem é, mas o que ele pode ser. Vai, e desgraçados daqueles de teus 

irmãos que se rebelarem contra nós, porque a ira do povo será tão intensa e devoradora como a 

ira de Deus! 

                                                           
1 As três letras L∴ P∴ D∴ eram efectivamente a divisa dos iluminados. 



O deputado suíço inclinou-se e saiu. 

O chefe supremo, tendo ficado só com o representante da Rússia, que ia aproximar-se e 

que teve de parar subjugado por um gesto daquele, disse-lhe: 

- Tu, Scieffort da Rússia, hás-de trair a tua causa antes de um mês; mas dentro de um mês 

também serás morto. 

O enviado moscovita caiu de joelhos; o grão-Copta fê-lo erguer com um gesto 

ameaçador, e o condenado do porvir saiu tremendo. 

Logo que ficou só na sala, o homem singular que apresentámos abotoou o sobretudo de 

veludo, carregou o chapéu na cabeça e meteu-se pelos desfiladeiros da montanha, como se 

estivera muito orientado neles, e depois, chegando à floresta, franqueou-a, sem luz nem guia, 

como se mão invisível o conduzisse. 

Quando chegou ao outro lado do limite do bosque, procurou com os olhos o seu cavalo, 

mas como o não visse, assobiou de certo modo, e um instante depois correu para ele Djérid, fiel 

e obediente como um rafeiro. 

O viajante cavalgou nele ligeiramente e desapareceu rápido por entre as urzes que se 

estendem entre Danenfels e o cume do monte Trovão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOSÉ BÁLSAMO 

 

I 

 

A TEMPESTADE 

 

Oito dias depois da cena que acabamos de contar, perto das cinco horas da tarde, uma 

carruagem puxada por quatro cavalos e conduzida por dois postilhões, saía de Pont-à-Mousson, 

pequena cidade situada entre Nanci e Metz, onde se acabava de fazer a muda, e continuava o seu 

caminho para Paris, não obstante as instâncias de uma obsequiosa estalajadeira, que no limiar da 

porta espreitava os viajantes. 

 Apenas os quatro cavalos, que arrastavam aquela pesada máquina se encobriram com a 

esquina da rua, vinte crianças e dez comadres, que tinham rodeado o coche enquanto se fazia a 

muda, voltavam a suas casas com gestos e exclamações, uns de excessiva hilaridade, outros de 

profunda maravilha. 

 Com efeito, nunca carruagem semelhante havia até então atravessado a ponte, que, 

cinqüenta anos antes, o bom rei Estanislau tinha mandado construir para facilitar as 

comunicações entre o seu pequeno reino e a França; mesmo sem exceptuar aqueles curiosos 

carros da Alsácia, que em dias de feira traziam de Phalsburgo monstros de duas cabeças, ursos 

dançantes e as tribos nómadas desses saltimbancos, ciganos dos países civilizados. 

Não era preciso ser um rapaz frívolo e galhofeiro, ou uma velha maldizente e curiosa para 

parar com admiração ao ver passar aquele veículo monumental, que, suspenso sobre quatro rodas 

de igual diâmetro, e sustentado por sólidas molas, caminhava apesar disso com bastante rapidez 

para justificar esta exclamação dos espectadores: 

- Eis aqui uma singular carruagem de posta! 

Os nossos leitores, que felizmente para eles não a viram passar, permitir-nos-ão que lha 

descrevamos. 

Primeiro que tudo a caixa principal (dizemos caixa principal, porque era precedida por 

uma espécie de carrinho) era pintada de azul-claro, com uma elegante coroa de barão, 

sobrepujando um J e um B, entrelaçados com muita arte. 

Duas janelas e não postigos com cortinas de cassa branca davam claridade ao interior, 

mas eram quase invisíveis ao vulgo profano, porque estavam colocadas na parte anterior da caixa, 

quase escondidas com o carrinho, e cobertas com uma rótula para os vidros se não quebrarem. 

Esta caixa posterior, que parecia ser a parte mais importante deste singular coche, e que teria oito 

pés de comprimento e seis de largura, recebia a luz, como temos dito, por estas janelas, e o ar por 



um postigo no tejadilho. Finalmente, para completar a série das singularidades que este veículo 

oferecia aos olhos dos espectadores, um canudo de folha de ferro, que excedia o tejadilho a altura 

de um pé, vomitava um fumo azulado, que se ia embranquecendo em coluna e alargando-se em 

ondas no sulco aéreo formado pela rapidez da carruagem. 

Nos nossos dias semelhante particularidade não teria outro resultado além de fazer 

acreditar em alguma nova invenção, com que o maquinista quisesse sabiamente combinar a força 

do vapor com a dos cavalos. 

A carruagem era seguida por outro cavalo preso à traseira, o qual, pela sua pequena 

cabeça, pernas finas, peito estreito, crinas e cauda espessas, tinha os sinais característicos da raça 

árabe e parecia indicar, achando-se aparelhado e pronto, que algum dos misteriosos viajantes, 

encerrados naquela arca de Noé, gostava de cavalgar e galopar ao lado da carruagem, a quem 

semelhante passo parecia irrevogavelmente interdito. 

Em Pont-à-Mousson tinha o postilhão da muda precedente recebido, como paga da 

corrida, as guias dadas por uma mão branca e musculosa, que saiu por entre as duas cortinas de 

couro, que fechavam a parte dianteira do carrinho, quase tão hermeticamente como as de cassa 

que fechavam as janelas da caixa de trás. 

O postilhão, maravilhado, tirou o chapéu e disse: 

- Obrigado, excelentíssimo! 

E uma voz sonora respondeu em alemão, língua que ainda se entende apesar de se não 

falar em Nanci: 

- Schnell! Schneller! 

Que quer dizer: depressa! Mais depressa! 

Os postilhões entendem todos os idiomas, quando as palavras são acompanhadas de certa 

música metálica, música de que esta raça isto é perfeitamente conhecido dos viajantes é em 

extremo gulosa; por isso os dois novos postilhões empregaram todas as diligências para partir a 

galope, mas só depois de muitos esforços, que faziam mais honra ao vigor dos seus braços do 

que às pernas dos seus cavalos, é que puderam enfim conseguir um sofrível trote, que lhes 

permitia vencer duas léguas e meia ou três por hora. 

Perto das sete horas fizeram muda em Saint-Mihiel. A mesma mão passou pelas cortinas 

o preço da posta, ouvindo-se a mesma voz fazer igual recomendação. 

Escusado é dizer que a singular carruagem excitava sempre a mesma curiosidade que em 

Pont-à-Mousson, contribuindo a noite, que se aproximava, para lhe dar um aspecto ainda mais 

fantástico. 

Depois de Saint-Mihiel começa o monte. 



Quando os viajantes ali chegaram foram obrigados a ir a passo, gastando meia hora em 

percorrer um quarto de légua. 

Sobre o cume do monte pararam os postilhões para deixar tomar o fôlego aos cavalos, e 

os viajantes do carrinho, abrindo as cortinas de couro, puderam abranger um vasto horizonte, 

que os primeiros vapores da noite principiavam a cobrir. 

O tempo, que até às três horas da tarde tinha estado claro e quente, tornou-se abafadiço 

para a noite. Uma grande nuvem branca, vinda do sul e que parecia seguir premeditadamente a 

carruagem, ameaçava alcançá-la antes de chegar a Bar-le-Duc, aonde os postilhões tencionavam 

pernoitar. 

O caminho, apertado de um lado pelo monte e do outro por uma escarpa, descendo para 

um vale, em cujo fundo corre o Meuse, oferecia, por espaço de meia légua, uma ladeira íngreme, 

que seria perigoso descer sem ser a passo, e deste modo a praticaram os postilhões. 

A nuvem caminhava sempre, e dentro em pouco interceptou os últimos raios do Sol; um 

relâmpago abriu a nuvem com um trovão espantoso, que abalou a terra, e a nuvem começou 

então a correr com maior celeridade. 

A carruagem ia sempre seguindo o seu caminho, e continuando a deitar fumo pela 

chaminé, com a diferença de que em lugar de ser negro, como a princípio, tornara-se subtil e 

pardacento. 

Naquela ocasião escureceu de todo o céu, e o postigo do tejadilho apareceu iluminado, 

mostrando com evidência que o habitante daquele cubículo portátil, estranho aos acidentes 

exteriores, tomava as suas precauções contra a noite, a fim de não ser interrompido nas suas 

obras. 

A carruagem ainda não tinha começado a descer do monte, quando um segundo trovão, 

mais violento e mais carregado de vibrações metálicas do que o primeiro, desembaraçou das 

nuvens a chuva, que principiou a cair em grossos pingos, passando depois a cair a torrentes. 

Os postilhões pararam e pareceram conferenciar entre si. 

- Então? - perguntou a costumada voz; - que temos de novo? 

- Estamos combinando se devemos ir mais longe - responderam eles. 

- Parece que é a mim que se devia fazer a pergunta - replicou a voz. - Sigam para diante! 

Havia tal império nesta voz, que os postilhões obedeceram e a carruagem começou a 

rodar no declive da montanha. 

- Ainda bem! - disse a voz. 

E as cortinas de couro, um instante abertas, tornaram a cerrar-se de novo, entre os 

viajantes e o jogo dianteiro do coche. 



O caminho, porém, naturalmente barrento e úmido, molhado ainda mais pela copiosa 

chuva que caía, tornou-se tão escorregadio que os cavalos recusaram avançar. 

- Senhor! - disse o postilhão - é impossível passarmos daqui. 

- Por quê? - perguntou a voz que já conhecemos. 

- Porque os cavalos não querem andar. 

- Estamos muito longe de outra muda? 

- Quase quatro léguas. 

- Pois bem - disse o viajante abrindo as cortinas e dando ao postilhão quatro escudos - 

põe ferraduras de prata nos teus cavalos e verás como logo caminham. 

- Tem muita bondade, senhor - disse o postilhão recebendo o dinheiro e metendo-o 

numa das suas largas botas. 

- Parece-me que o senhor está falando contigo – disse o outro postilhão que, tendo 

sentido o som do dinheiro, não queria ser excluído de uma conversação que parecia tão 

interessante. 

- Sim; diz que caminhemos sempre. 

- Tem alguma objecção a fazer a este respeito, meu amigo? - disse o viajante com voz 

afectuosa, mas firme e que indicava não sofrer contradição neste ponto. 

- Não sou eu, senhor; são os cavalos que não querem andar: veja! 

- E de que te servem as esporas? - perguntou o viajante. 

- Ainda que eu lhes enterrasse toda a roseta na barriga, não dariam um passo; eu quero 

que o Céu me extermine se... 

Não teve tempo de acabar esta praga, porque um raio e um trovão estrondoso lhe 

cortaram a palavra. 

- Não é um tempo muito católico - disse ele; - veja, senhor... Eis aí a carruagem a 

caminhar por si só, e em cinco minutos há-de ir mais longe do que desejamos... Jesus! Agora 

corremos de mais! 

Com efeito, o coche pesando sobre as ancas dos cavalos, que já não podiam sustê-lo, 

tomou um movimento progressivo, que o incremento da gravidade mudou logo numa impetuosa 

rotação. 

Os cavalos arrebataram-se pelo estímulo que sentiam, e a carruagem correu como uma 

flecha pelo declive obscuro, aproximando-se visivelmente do precipício. 

- Desgraçado! - bradou ele; - queres matar-nos a todos? À esquerda as guias! À esquerda! 

- Ah! Senhor! Eu queria vê-lo no meu lugar! - disse o postilhão, esforçando-se inutilmente 

por conter os cavalos. 



- José! - exclamou uma voz feminina, que pela primeira vez se fazia ouvir - José! Socorro! 

Socorro! Nossa Senhora nos valha! 

O perigo era sem dúvida iminente, terrível, supremo, e justificava bem esta invocação à 

Mãe de Deus. O coche, arrastado sempre pela sua gravidade, sem direcção, continuava a 

caminhar para o precipício, sobre o qual um dos cavalos parecia já suspenso: três voltas mais das 

rodas precipitariam cavalos, carruagem e postilhão; mas o viajante arremessou-se da carruagem 

sobre o postilhão, agarrou-o pela gola do sobretudo e cós das calças, e levantando-o como se fora 

uma criança, atirou com ele a distância de dez passos; depois, saltando na sela em seu lugar, 

tomou rédeas e gritou ao outro postilhão com voz terrível: 

- À esquerda, maroto! Ou faço-te saltar os miolos. 

Esta ordem produziu um efeito mágico; o postilhão, atemorizado pelos gritos do seu 

infeliz companheiro, fez um esforço sobrenatural, e dando impulso à carruagem, meteu-a no 

meio do caminho, aonde continuou a rodar com a rapidez e estrondo do trovão, com a qual 

parecia competir. 

- A galope! - gritou o viajante - a galope! Se afrouxas, passo-te por cima do corpo, a ti e 

aos teus cavalos. 

O postilhão bem percebeu que não era uma vã ameaça, e por isso dobrou de energia; a 

carruagem continuou a descer com velocidade assustadora; e quem a visse correr de noite, com 

aquele terrível estrondo, chaminé fumegante, e ouvisse os gritos abafados que partiam do coche 

imaginaria ver um carro infernal, puxado por cavalos fantásticos e perseguido por uma procela. 

Os viajantes, porém, só tinham evitado um perigo para caírem noutro. A nuvem eléctrica, 

que pairava sobre o vale, parecia ter asas e corria tão rapidamente como os cavalos. O viajante 

erguia de quando em vez a cabeça, principalmente quando algum relâmpago abria a nuvem, então 

a esta claridade, poder-se-ia divisar no seu rosto um sentimento de inquietação, que ele não 

procurava dissimular, porque só Deus o poderia observar naquela ocasião. De repente, no 

momento em que o coche chegava ao fim da ladeira e continuava a rodar, levado pelo seu 

impulso, num terreno mais igual, abriu-se a nuvem com um estampido horroroso. Um fogo, roxo 

a princípio, depois esverdinhado e ultimamente branco, envolveu os cavalos; os de trás 

empinaram-se batendo no ar com as patas dianteiras, aspirando com força o ar impregnado de 

enxofre; os de diante caíram de repente como se lhes faltasse o chão; quase ao mesmo tempo o 

do postilhão ergueu-se também, e sentindo os tirantes quebrados, correu com o cavaleiro e 

desapareceu nas trevas, enquanto que a carruagem, depois de ter rodado mais dez passos, parou 

impedida pelo cadáver do cavalo fulminado. 

Todo este episódio tinha sido acompanhado de gritos lastimosos da senhora que ia no 

coche. 



Houve um momento de singular confusão, durante o qual ninguém soube se estava 

morto ou vivo. O próprio viajante se apalpou para se certificar da sua identidade. Ficara 

incólume, mas a senhora estava desmaiada. Todavia, o primeiro cuidado do viajante foi averiguar 

o que teria acontecido ao seu belo cavalo árabe, de que já falamos. Encontrou-o com os olhos 

fixos, a boca espumante e como que fascinado pelo horror da tempestade, depois de haver feito 

inúteis esforços para quebrar a prisão, dando fortes abalos à porta do coche, a que estava preso; 

de modo que quando o dono assobiou, longe de o conhecer, deu um salto que fez estremecer a 

carruagem. 

- Ainda demais a mais este cavalo endiabrado! - disse do interior do coche uma voz 

cansada; - isto é insuportável! Aquele maldito animal abala as minhas paredes e inutiliza-me tudo! 

Depois disto, em tom de impaciência e ameaça, gritou com mais força em língua arábica: 

- Digo-te que estejas tranqüilo, demónio! 

- Não vos agasteis com Djérid, meu mestre - disse o viajante afagando o cavalo; - 

assustou-se e nada mais, e na realidade teve razão. 

Dizendo isto, abriu a portinhola, abaixou os degraus e entrou no coche, tornando a 

fechar a portinhola por dentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

ALTHOTAS 

 

O viajante, ao sentar-se na carruagem, ficou defronte de um velho de olhos encovados, 

nariz adunco e mãos trémulas mas activas; estava folheando com a direita um volumoso 

manuscrito de pergaminho intitulado La Chivre del Gabinetto, e tinha na esquerda uma escumadeira 

de prata. 

Esta atitude e ocupação, aquele rosto enrugado e imóvel, de que só os olhos e a boca 

mostravam vida, este todo, finalmente, que há-de parecer sem dúvida extraordinário aos nossos 

leitores, era por certo muito familiar ao viajante, porque nem mesmo olhou à roda de si, apesar 

da mobília desta parte do coche valer bem a pena. 

Três muros (o velho chamava assim às paredes da carruagem), três muros cheios de 

repartimentos com livros, encerravam a poltrona, assento ordinário daquele extraordinário 

indivíduo, em cujo favor se haviam colocado, por baixo dos livros, prateleiras onde havia bom 

número de garrafas, bocais e caixas metidas em estojos de pau, como se pratica com a prata e 

vidros em navios; a todos estes repartimentos ou estojos podia o velho chegar, fazendo rodar a 

sua poltrona, levantando-a ou abaixando-a por meio de um engenho, que ele mesmo movia. 

A câmara, assim chamamos a este extraordinário aposento, tinha oito pés de 

comprimento, seis de largura e seis de altura; defronte da portinhola, além dos alambiques, via-se 

um pequeno fogão, com uma forja e grelhas, que servia naquele momento para aquecer um 

cadinho e ferver certa mistura, cujo fumo saía pela pequena chaminé do tejadilho com extrema 

maravilha de quantos viam passar aquela singular carruagem. 

Além disto, entre os frascos, livros e caixas, que estavam pelo chão numa desordem 

pitoresca, viam-se tenazes de cobre, carvões de infusão em diferentes preparações, um grande 

vaso meio de água, e pendentes do tecto enfiadas de ervas, umas verdes e outras que pareciam 

colhidas há mais de cem anos. Todo aquele interior exalava pois um cheiro penetrante, que num 

laboratório menos grotesco poderia chamar-se perfume. 

No momento em que o viajante entrara, o velho, fazendo rodar a sua poltrona com 

maravilhosa destreza e agilidade, chegou-se ao fogão, e pôs-se a escumar a sua mistura com uma 

atenção que parecia respeito; depois, distraído pela aparição do viajante, encaixou mais na cabeça 

o barrete de veludo, outrora preto, que lhe escondia a cabeça toda e orelhas, e retirou de baixo de 

uma das rodas da sua cadeira a aba do seu roupão de seda, que dez anos de uso tinham 

transformado num farrapo sem cor e sem forma. Parecia muito agastado, e resmungando 

continuava a escumar a sua mistura e a erguer o roupão. De repente exclamou: 



- Tem medo, o maldito animal! e de quê, pergunto eu? Sacudiu a minha porta, abalou o 

fogão e fez entornar no fogo a quarta parte do meu elixir. Acharat! em nome de Deus, abandona 

o cavalo no primeiro deserto que atravessarmos. 

O viajante sorriu. 

- Nós não temos que atravessar deserto nenhum - respondeu Acharat - porque estamos 

em França, e além disto não posso resolver-me a abandonar um cavalo de mil luíses, ou antes, 

que não tem valor, porque é da raça de Al-Borach. 

- Mil luíses! mil luíses! eu tos darei quando quiseres, ou o seu equivalente; mais de um 

milhão me custou já o teu cavalo, sem contar os dias de existência que me roubou. 

- Então o que fez o pobre Djérid, vejamos? 

- O que fez? Fez parar a fervura do meu elixir; verdade seja que nem Zoroastro, nem 

Paracelso indicam esta circunstância, mas Borri recomenda-a muito positivamente. 

- Pois bem, meu mestre! daqui a poucos minutos tornará a ferver. 

- Ah! sim; tornará a ferver... vê, Acharat! Parece maldição! O meu fogo apaga-se, e não sei 

o que lhe cai da chaminé. 

- Sei eu; é água. 

- Como! água! água!... então ficou perdido o meu elixir, e é preciso tornar a começar a 

operação, como se eu tivesse tempo para perder! Ó meu Deus! - exclamou o velho sábio, 

erguendo com desesperação as mãos ao céu; - água! e que qualidade de água, Acharat? 

- Água pura do céu, mestre! chove a cântaros, não tendes percebido? 

- Percebo eu alguma coisa quando trabalho? Água!... é isso mesmo... Vê, Acharat! isto é 

de impacientar, pela minha alma! Há quanto tempo te peço uma mitra para a minha chaminé? e 

tu que nada tens em que cuidar, porque ainda és moço, ainda o não fizeste, resultando da tua 

negligência que a chuva e o vento confundem todos os meus cálculos, arruínam todas as minhas 

operações, e contudo devo apressar-me, bem sabes o motivo; está chegando o meu dia, e se não 

estou preparado para e, por não ter achado o elixir vital... adeus sábio! Adeus discreto Althotas! O 

meu centésimo ano começa a 15 de Julho às 11 horas da noite, e daqui até lá é preciso que o meu 

elixir tenha atingido toda a sua perfeição. 

- Mas ele prepara-se facilmente, segundo me parece, meu caro mestre. 

- Sem dúvida, e já o experimentei por absorvência; o meu braço, quase paralisado, ganhou 

toda a sua elasticidade; aproveito o tempo que gastaria em comer, porque só o faço de três em 

três dias, bastando-me nos intervalos tomar uma colher do meu elixir, apesar da sua imperfeição, 

para me sustentar... Oh! quando penso que provavelmente me falta só uma planta, uma folha 

para o meu elixir ficar completo! que talvez tenhamos passado mil vezes perto dela, pisando-a aos 



pés sem a conhecermos! Acharat, é necessário que perguntes a Lourença, num dos seus êxtases, o 

nome dessa planta de que fala Plínio, e que nenhum outro sábio conheceu ou achou. 

- Sim, mestre, descansai que eu lho perguntarei. 

- Entretanto, eis aí outra vez o meu elixir perdido, e careço de quarenta e cinco dias para 

chegar aonde hoje estava. Toma sentido, Acharat; tu perdes pelo menos tanto como eu, no dia 

em que eu perder a vida. Mas que estrondo é este? É a carruagem que roda? 

- Não, mestre, são trovões. 

- Trovões? 

- Sim, foi uma trovoada que nos ia matando há pouco a todos, principalmente a mim, que 

talvez escapasse por estar vestido de seda. 

- Eis aí - disse o velho batendo no joelho, que soou como se fora oco; eis aí a que me 

expõem as tuas puerilidades, Acharat; a morrer de um raio, a ser morto brutalmente por uma 

chama eléctrica, que eu obrigaria, se tivesse tempo, a descer ao meu fogão para fazer ferver a 

minha marmita; não basta estarmos expostos a todos os acidentes causados pela inabilidade ou 

maldade dos homens, é preciso também que me arrisques aos que vêm do céu, e que são tão 

fáceis de prevenir? 

- Perdoai, mestre; mas vós não me haveis explicado... 

- Como! não te desenvolvi já o meu sistema de electricidade, do meu papagaio condutor? 

Quando tiver achado o meu elixir, tornarei a repetir-to; mas agora bem vês que não tenho tempo. 

- Então julgais que pode sujeitar-se o raio? 

- Não somente subjugá-lo, mas conduzi-lo aonde se quiser. Algum dia, algum dia, quando 

eu tiver completado 100 anos e só tiver a esperar os terceiros 50 anos, hei-de pôr um freio de aço 

ao raio, e guiá-lo com tanta habilidade como tu guias Djérid. Entretanto, Acharat, peço-te que 

mandes pôr uma mitra na minha chaminé. 

- Sossegai, que eu assim o farei. 

- Eu o farei! eu o farei! sempre futuros, como se o futuro estivesse na nossa mão! Dizes-

me que esteja sossegado, e dentro em três meses, se não tiver concluído o elixir, tudo estará 

acabado. Mas também, se eu tiver passado os meus segundos 50 anos e recobrar a minha 

mocidade, a elasticidade dos meus membros, a faculdade de me mover, então não terei precisão 

de ninguém, e não me dirão: eu farei, porque eu é que hei-de dizer: já o fiz! 

- Podeis vós dizer isso a respeito da nossa grande obra? 

- Sim; e se eu estivesse tão certo de achar o meu elixir, como o estou de fazer diamantes... 

- E estais realmente certo disso, meu mestre? 

- Sem dúvida, porque os fiz: vê além naquele recipiente. 

- Pó de diamante! - exclamou Acharat. 



- Procura no meio desse pó. 

- Sim, sim; um brilhante da grossura de um grão de milho miúdo. 

- A grossura nada quer dizer; havemos de chegar a reunir todo esse pó, e a fazer do grão 

de milho miúdo uma ervilha; mas por Deus! meu caro Acharat, em recompensa deste empenho 

que tomo contigo, manda pôr quanto antes uma mitra na minha chaminé e um condutor na tua 

carruagem, para que a chuva e o raio vão passear para outro sítio. 

- Sim, sim; descansai, meu mestre... Mas por que não tomais algum alimento? 

- Não é preciso; há duas horas que tomei uma colher do meu elixir. 

- Estais enganado, mestre! eram seis horas da manhã quando o bebestes. 

- Então que horas são? 

- Quase oito e meia da noite. 

- Jesus! mais um dia perdido!... parece que já não tem vinte e quatro horas. 

- Se não quereis comer, ao menos dormi alguns instantes. 

- Pois bem, dormirei duas horas; toma sentido pelo teu relógio, e acorda-me passadas 

duas horas, porque quando adormeço receio sempre que seja por toda a eternidade. Prometes 

acordar-me? 

- Sim, mestre. 

Neste momento ouviu-se na estrada o galope de um cavalo, e um grito que podia ser de 

espanto ou de susto. 

- O que quer isto dizer? - exclamou o viajante abrindo de repente a portinhola do coche e 

saltando para a estrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

LORENZA FELICIANI 

 

Eis aqui o que se havia passado fora do coche, enquanto no interior conversavam o 

viajante e o sábio. 

Dissemos que uma mulher, que ia no carrinho, desmaiara na ocasião em que o raio caíra. 

Depois de estar alguns instantes sem sentidos, quando tornou a si exclamou: 

- Oh! meu Deus! estarei acaso abandonada aqui sem socorro, e não haverá uma criatura 

humana que tenha compaixão de mim? 

- Senhora! - disse uma voz tímida - aqui estou se porventura posso ser de alguma 

utilidade. 

A dama, ao ouvir esta voz que lhe soava quase aos ouvidos, abriu as cortinas e achou-se 

cara a cara com um mancebo, que estava em pé no estribo do carrinho. 

- Foi o senhor que me ofereceu socorro? - disse ela. 

- Sim, minha senhora - respondeu o mancebo. 

- Primeiro que coisa nenhuma: poderá dizer-me o que sucedeu? 

- Sucedeu que caiu um raio quase sobre a senhora, e que quebrou os tirantes da parelha 

dianteira, a qual fugiu com o postilhão. 

A senhora olhou em torno de si com uma viva inquietação. 

- E aquele que conduzia a parelha de trás, aonde está? 

- Entrou agora para a carruagem. 

- Teve algum perigo? 

- Nenhum. 

- Louvado seja Deus! Mas onde estava o senhor, que tanto a propósito se acha aqui para 

me oferecer auxílio? 

- Fui surpreendido pela tempestade, e tendo-me abrigado naquela pedreira, vi correr esta 

carruagem a todo o galope. Cuidei a princípio que os cavalos vinham com o freio nos dentes, mas 

conheci logo que vinham guiados por mão impotente, e de repente um raio, que caiu com um 

estampido horrendo, fez-me quase perder os sentidos, de modo que tudo quanto acabo de lhe 

contar presenciei eu como se fora em sonhos. 

- Então não tem a certeza de que se acha na carruagem aquele que guiava os cavalos do 

tronco? 

- Oh! sim, minha senhora, porque eu já tinha tornado a mim, e vi-o perfeitamente. 

- Peço-lhe que verifique se ele ainda lá está. 



- De que modo? 

- Escutando. Se ouvir falar duas vozes é porque está lá. 

O mancebo apeou-se do estribo e foi escutar junto à caixa posterior, e ouvindo as vozes 

dos interlocutores, voltou e disse: 

- Sim, senhora, ele lá está conversando com alguém. 

A senhora fez um sinal com a cabeça, como quem dizia: “Está bem!” e ficou como 

absorta em seus pensamentos. 

O mancebo teve então tempo de a examinar bem, e viu que era uma mulher de vinte e 

três a vinte e quatro anos, rosto trigueiro, mas muito engraçado, olhos azuis, que erguia ao céu, e 

cabelos pretos sem pós, contra a moda daquele tempo, os quais lhe caíam em anéis sobre o 

pescoço. 

- Senhor - disse ela de repente, como quem tinha tomado uma resolução onde estamos 

nós? 

- Na estrada de Estrasburgo a Paris. 

- E em que sítio? 

- A duas léguas de Pierrefitte, aldeia pouco distante de Bar-le-Duc. 

- Há algum caminho mais curto para Bar-le-Duc, sem ser a estrada real? 

- Não sei que haja, minha senhora. 

- Peccato! - disse ela em voz baixa, recolhendo-se para dentro do carrinho. 

O mancebo, pensando que ela queria terminar a conversação, deu alguns passos para se 

retirar. Este movimento pareceu fazê-la despertar da sua meditação, porque tornou a abrir mais 

as cortinas e disse: 

- Não viu um cavalo preso à carruagem de trás? 

- Sim, minha senhora, e ainda lá está. 

- Muita vontade tenho de me certificar de que não sofreu coisa alguma, porque é um 

animal de muito valor; mas como hei-de apear-me nesta lama? 

- Eu vou trazê-lo aqui - disse o mancebo. 

- Ah! sim, sim, faça-me esse favor, que lhe ficarei muito obrigada. 

O mancebo chegou-se ao cavalo, que ergueu a cabeça e relinchou. 

- Não tenha receio - disse a senhora - é manso como um cordeiro. 

Apenas, porém, se sentiu solto, deu um pulo e afastou-se da carruagem. 

- Djérid! – disse a senhora aqui, Djérid!... aqui! 

O cavalo sacudiu a cabeça, respirou com estrondo, e fazendo piaffer como se seguisse um 

compasso de música, foi-se aproximando do carrinho. 



A senhora deitou meio corpo de fora do carrinho, pegou nas crinas do cavalo com a mão 

esquerda, e apoiando-se com a direita na caixa do carrinho, pulou na sela com a ligeireza desses 

fantasmas das baladas alemãs, que saltam à garupa dos cavalos e se agarram à cintura dos 

viajantes. 

O mancebo correu para a senhora, mas ela deteve-o com um gesto imperioso, dizendo: 

- Ouça! ainda que moço, ou para melhor dizer, por ser moço, deve ter sentimentos de 

humanidade. Não obste pois à minha partida. Fujo de um homem a quem amo, mas primeiro 

que tudo sou romana e boa católica. Ora, este homem podia perder a minha alma se me 

demorasse mais tempo com ele, porque é ateu e nigromante. Deus acaba de o avisar pela voz do 

trovão, e oxalá que se aproveite deste aviso! Repita-lhe o que acabo de lhe dizer, e Deus lhe 

pague o auxílio que me prestou... Adeus! 

Dizendo isto, ligeira como os vapores que flutuam à superfície das lagoas, afastou-se e 

desapareceu arrebatada pelo galope aéreo de Djérid. 

O mancebo não pôde conter um grito de surpresa, que pôs em alarme o viajante que se 

achava no interior da caixa principal do coche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

GILBERTO 

 

O viajante saiu precipitadamente da caixa e olhou com inquietação em torno de si. A 

primeira coisa que viu foi o mancebo em pé e sobressaltado. Um relâmpago, que naquele 

momento fendeu as nuvens, permitiu-lhe examiná-lo desde os bicos dos pés até à cabeça; exame 

que era habitual ao viajante, quando alguma pessoa ou coisa nova se lhe oferecia aos olhos. 

Era um moço de dezesseis a dezessete anos, baixo, magro e musculoso; os olhos pretos, 

que fixava nos objectos que atraíam a sua atenção, eram faltos de meiguice, mas não de encanto; 

o nariz pequeno e aquilino, e as faces salientes anunciavam astúcia e circunspecção, ao mesmo 

tempo que o seu génio resoluto se patenteava na proeminência vigorosa da barba redonda. 

- Foi o senhor que gritou? - perguntou-lhe ele. 

- Sim, senhor. 

- E por que motivo gritou? 

- Porque... 

- Diga? 

- Não estava uma senhora no carrinho?... 

- Sim - respondeu o viajante e os seus olhos pareceram querer penetrar no interior da 

caixa dianteira. 

- E um cavalo preso à carruagem? - continuou o mancebo. 

- Sim; e agora aonde está? 

- Partiu nele, a todo o galope, a senhora que vinha no carrinho. 

O viajante não proferiu exclamação alguma, nem disse palavra; saltou ao carrinho, e 

quando ao clarão de um relâmpago que incendiou o céu viu que estava vazio, bradou com um 

rugido semelhante ao do trovão: 

- Pelo sangue de Cristo!... 

Depois olhou à roda de si como para procurar algum meio de ir no seu alcance; mas bem 

depressa conheceu a insuficiência desses meios. 

- Tentar apanhar Djérid - disse ele abanando a cabeça - com um destes cavalos, seria o 

mesmo que mandar um cágado em seguimento de uma gazela . Mas sempre hei-de saber aonde 

ela está...  a menos que... 

Levou com viveza e ansiedade a mão ao bolso do colete e tirou uma carteira, que abriu: 

num dos seus repartimentos estava um papel dobrado, e dentro dele um anel de cabelos pretos, a 

cuja vista o rosto do viajante serenou ao menos em aparência... 



- Vamos! - continuou ele - ela não lhe disse nada antes de partir? 

- Que lhe fizesse saber que não o deixava por ódio, mas sim por temor; que era boa 

cristã, enquanto que o senhor...  Não sei se devo repetir as suas palavras... 

- Diga, diga sem receio! 

- Enquanto que o senhor é um ímpio e ateu, a quem Deus tinha querido dar um último 

aviso, que lhe aconselhava de aproveitar. 

Um sorriso de desprezo se divisou nos lábios do viajante. 

- Não lhe disse mais nada? 

- Nada mais. 

- Muito bem! Então tratemos de outro negócio... Como se chama, meu jovem amigo? 

- Gilberto. 

- Foi a Providência, meu caro Gilberto, que me deparou o seu encontro nestas 

circunstâncias. 

- Estou às suas ordens, senhor. 

- Poderemos achar algum abrigo para esta noite? 

- Aquele rochedo, onde me recolhi da tempestade. 

- Sim; mas eu preferiria uma casa, onde achasse ceia e cama. 

- Eis o que é difícil. 

- Estamos muito longe de povoado? 

- Quase a légua e meia de Pierrefitte. 

- E não há aqui mais perto alguma habitação? 

- Há o castelo de Taverney a uns trezentos passos. 

- Então vamos lá. 

- Isso é inútil senhor, porque o barão de Taverney, que habita no castelo, não dá 

hospitalidade a pessoa nenhuma. 

- Não há-de receber um cavaleiro perdido, que vai pedir-lhe pousada? Então é algum urso 

o tal barão? 

- Se é!... - disse o mancebo, com um tom que queria dizer: “Por certo.” 

- Não importa, quero arriscar-me; por mais urso que seja, não há-de devorar-me vivo. 

- Não, mas há-de provavelmente fechar-lhe a porta. 

- Então eu lha arrombarei... e uma vez que queira servir-me de guia... 

- Estou pronto. 

O viajante deu então uma pequena lanterna a Gilberto, e tirando do bolso um estojo de 

prata, e deste um pavio, meteu-o numa certa massa sem dúvida inflamável, porque o pavio 

acendeu-se no mesmo instante, depois de uma leve crepitação; o que fez estremecer Gilberto, 



pois naquela época somente alguns químicos conheciam a matéria fosfórica, e guardavam este 

segredo para as suas experiências particulares. 

O viajante comunicou a mágica chama à vela da lanterna, e depois guardou o estojo no 

bolso. 

O mancebo seguia com os olhos o precioso recipiente, mostrando que daria muito para 

ser possuidor de semelhante tesouro. 

- Agora que temos luz - disse o viajante – quererá guiar-me? 

- Venha, Senhor! - disse Gilberto caminhando adiante com a lanterna, enquanto o seu 

companheiro levava os cavalos pela rédea. 

O tempo havia-se tornado mais tolerável, porque a chuva havia cessado e a trovoada 

afastava-se com sussurro. 

- Parece-me ter muito conhecimento do tal barão de Taverney - disse o viajante. 

- Sim, senhor, porque estou em sua casa desde a infância. 

- É talvez seu parente? 

- Não, senhor. 

- Seu tutor? seu amo? 

O mancebo estremeceu a esta palavra de amo, e uma viva vermelhidão lhe corou as faces 

ordinariamente pálidas. 

- Eu não sou criado de servir, senhor - disse ele. 

- Mas enfim, que relações, tem com ele? 

- Sou filho de um seu antigo feitor, e minha mãe foi ama de leite de Andreia. 

- Entendo: está em casa como colaço dessa menina, que deve ser ainda muito jovem. 

- Tem dezesseis anos, senhor. 

Bem se vê que destas duas perguntas Gilberto escondia a que lhe dizia respeito. O 

viajante pareceu fazer esta mesma reflexão; todavia, mudando de assunto, disse: 

- Por que acaso se achava na estrada com um tempo tão mau? 

- Eu não estava na estrada, estava num rochedo perto do caminho. 

- Então o que fazia ali? 

- Estava lendo. 

- Que livro? 

- O Contrato Social, de Jacques Rousseau. 

O viajante olhou para ele com espanto, e disse: 

- Esse livro pertence à biblioteca do barão? 

- Não, senhor, comprei-o eu a um bufarinheiro que passa por aqui vendendo bons livros. 

- Quem lhe disse que o Contrato Social é bom livro? 



- Conheci-o eu quando o li. 

- Tem lido mais livros, para conhecer essa diferença? 

- Sim, senhor. 

- Então a que chama livros maus? 

- O Sofá, Tanzai e Neadarme e outros deste gênero. 

- E Onde diabo achou essas obras? 

- Na biblioteca do barão. 

- E por que meio alcança ele essas novidades no recanto onde habita? 

- É presente de um amigo de Paris, um grande fidalgo. 

- Como se chama? 

- O duque de Richelieu. 

- Como! o velho marechal? 

- Ele mesmo. 

- Presumo que o barão há-de esconder esses livros da sua filha Andreia. 

- Pelo contrário, deixa-os por toda a parte. 

- E a menina - perguntou o viajante sorrindo-se maliciosamente - também é da sua 

opinião a respeito desses livros? 

- Essa senhora não os lê - respondeu secamente Gilberto. 

O viajante calou-se por um momento. Era evidente que aquele caracter singular, aquela 

mistura de bom e de mau, de vergonha e atrevimento o interessavam a seu pesar. Ele continuou: 

- E por que motivo lê esses livros, sabendo que são maus? 

- Porque ignorava que o fossem. 

- Mas fácil lhe foi conhecer que o eram; para que continuou então a lê-los? 

- Porque me ensinavam coisas, que eu não sabia. 

- E o Contrato Social? 

- Esse ensinou-me o que eu já tinha imaginado; que os homens são todos irmãos, que são 

mal organizadas as sociedades que têm servos e escravos; porque um dia os homens hão-de ser 

todos iguais. 

- Ah! ah! - disse o viajante. 

Houve então um quarto de hora de silêncio, durante o qual Gilberto e o seu companheiro 

foram caminhando; o viajante levava os cavalos pela rédea, Gilberto levava a lanterna. 

- Tem grande desejo de aprender, pelo que vejo, meu amigo? - disse o viajante em voz 

baixa. 

- Sim, senhor, é esse o meu maior desejo. 

- E o que desejava aprender? 



- Tudo - disse o mancebo. 

- Então para quê? 

- Para me elevar. 

- Até onde? 

Gilberto hesitou. Era evidente que o seu pensamento ocultava um fim qualquer, mas esse 

fim era certamente o seu segredo, e ele não o queria revelar. Por fim disse: 

- Até onde é dado ao homem subir. 

- Mas já estudou alguma coisa? 

- Nada. Como poderia eu estudar, não sendo rico e habitando em Taverney? 

- Como! não sabe alguma coisa de matemática? 

- Não. 

- Nem de física? 

- Não. 

- Nem de química? 

- Não. Sei ler e escrever, nada mais; mas hei-de vir a saber tudo isso em que acaba de 

falar. 

- Quando? 

- Algum dia. 

- Por que meio? 

- Não sei; mas hei-de sabê-lo. 

- Singular mancebo! - murmurou o viajante. 

- E... E então... - murmurou Gilberto como se falasse consigo mesmo. 

- Então? 

- Sim. 

- Como? 

- Nada. 

Entretanto Gilberto e a pessoa a quem servia de guia tinham sempre caminhado; a chuva 

cessara e a terra começava a exalar esse áspero perfume, que na Primavera sucede às abrasadoras 

emanações da tempestade. 

Gilberto parecia meditar. 

- Senhor - disse ele de repente - sabe o que é a tempestade? 

- Certamente que sei. 

- O senhor? 

- Sim, eu. 

- Sabe o que é a tempestade? Sabe o que dá origem aos trovões? 



O viajante sorriu-se e respondeu: 

- É a combinação das duas electricidades: a das nuvens e a da terra. 

Gilberto suspirou. 

- Não percebo - disse ele. 

Talvez que o viajante se dispusesse a dar ao mancebo uma explicação mais 

compreensível; infelizmente, porém, naquele instante, viu-se uma luz entre as folhagens de umas 

árvores. 

- Ah! ah! - disse o desconhecido - o que é isso? 

- É Taverney. 

- Estamos chegados? 

- É esta a porta do carro. 

- Então abra-a. 

- Oh! meu senhor, a porta de Taverney não se abre assim. 

- Então, pelo que vejo, é uma espécie de praça de guerra; vamos, bata. 

Gilberto aproximou-se da porta e com a hesitação da timidez bateu uma argolada. 

- Oh! oh! - meu amigo, se não bate mais rijo nunca o ouvirão. 

Efectivamente, nada indicava que o chamamento de Gilberto houvesse sido ouvido. O 

silêncio não era alterado. 

- O senhor quer tomar a responsabilidade de tudo? - perguntou Gilberto. 

- Sim, meu amigo; nada receie. 

Gilberto não hesitou mais, largou a argola e puxou pela campainha, que vibrou com um 

som tão agudo, que poderia ser ouvido a distância de algumas léguas. 

Com efeito, se desta vez o senhor barão ainda não ouviu, é porque está surdo. 

- Lá está Mahon a ladrar - disse o mancebo. 

- Mahon! - observou o viajante - isso é uma galantaria da parte do barão em favor do seu 

amigo duque de Richelieu. 

- Não sei o que quer dizer, senhor. 

- Mahon foi a última conquista do marechal. 

- Confesso-lhe, senhor, que sou um ignorante – disse Gilberto, dando um segundo 

suspiro. 

Estes suspiros resumiam para o viajante uma série de sofrimentos ocultos e de ambições 

comprimidas ou malogradas. 

Ouviu-se naquele momento um ruído de passadas, e Gilberto disse: 

- Aí vem La Brie. 



Abriu-se então a porta, mas à vista de um estranho e da sua singular carruagem, La Brie 

quis tornar a fechá-la. 

- Queira perdoar, amigo! - disse o viajante - é para aqui que nos dirigimos, e não nos 

pregue com a porta na cara. 

- Contudo, senhor, devo avisar o senhor barão da sua inesperada visita... 

- Não merece a pena: quero arriscar-me a ver a sua má cara, e protesto que se me 

expulsar, há-de ser depois de eu me ter bem aquecido e enxugado. Tenho ouvido dizer que o 

vinho por estes sítios é bom; você deve saber alguma coisa a este respeito, hem? 

La Brie, em vez de responder, tentou ainda resistir, mas o viajante havia tomado o seu 

partido e fez entrar a carruagem pela avenida, enquanto Gilberto fechava a porta; isto foi feito 

num abrir e fechar de olhos. La Brie, vendo-se então vencido, resolveu ir anunciar pessoalmente 

a sua derrota, e correu quanto pôde para o castelo, bradando com toda a força dos seus pulmões: 

- Nicola Legay! Nicola Legay! 

- Quem é esta Nicola? - perguntou o viajante continuando a caminhar com a mesma 

tranqüilidade. 

- Nicola Legay? - articulou Gilberto com um leve estremecimento. 

- Sim, Nicola, aquela por quem chama La Brie. 

- É a criada de quarto da menina Andreia. 

Aos gritos de La Brie apareceu uma luz entre as árvores, iluminando o rosto de uma linda 

rapariga, a qual exclamou: 

- Que me queres, La Brie? que bulha é esta? 

- Depressa, Nicola - respondeu o velho com a sua voz trémula - vai dizer ao senhor que 

uma pessoa surpreendida pela tempestade pede agasalho para esta noite. 

Nicola correu imediatamente para executar esta intimação e desapareceu por entre as 

árvores da avenida. Quanto a La Brie, certo agora de que o barão seria avisado da visita, 

descansou e tomou fôlego. 

A mensagem não tardou em produzir o seu efeito, porque dentro em pouco se ouviu uma 

voz áspera e imperiosa, que do limiar da porta perguntava num tom pouco hospitaleiro: 

- Uma pessoa! Quem é? Quando se entra em casa de alguém, ao menos diz-se o nome. 

- É o barão? - perguntou o viajante a La Brie. 

- Sim, senhor - respondeu o pobre homem todo perturbado; - ouviu o que ele pergunta? 

- Quer saber o meu nome... não é isso? 

- Exactamente. Tinha-me esquecido de lho perguntar. 

- Diga-lhe que é o barão José Bálsamo; a semelhança do título talvez adoce um pouco o 

seu amo. 



La Brie fez este anúncio, já um tanto animado pela qualificação que tomava o recém-

chegado, e o senhor de Taverney respondeu: 

- Está bem! Então que entre, já que está aí. 

- Queira entrar, senhor, por aqui... 

O estranho caminhou então com mais rapidez, mas quando chegou ao primeiro degrau 

da escada quis ver se Gilberto o seguia. Voltou-se e não o viu. Gilberto havia desaparecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

O BARÃO DE TAVERNEY 

 

Por mais prevenido que estivesse José Bálsamo da penúria do barão de Taverney, não 

pôde deixar de se maravilhar vendo a mediocridade da habitação, enfaticamente baptizada por 

Gilberto com o nome de castelo. 

A casa só tinha um andar formando um quadrilongo, em cujas extremidades se elevavam 

dois pavilhões em forma de torrinhas. Este todo irregular não deixava ainda assim, visto ao luar, 

de ter certa graça pitoresca. 

Seis janelas, afora as das torrinhas, um patamar assaz espaçoso, de que os degraus 

deslocados formavam pequenos precipícios a cada juntura, tal foi o todo que se apresentou à 

vista do recém-chegado, antes de subir ao limiar, aonde o esperava o dono da casa vestido de 

roupão e trazendo na mão um castiçal. 

O barão de Taverney era um velho de sessenta e cinco anos, de olhos vivos, testa elevada; 

trazia uma péssima cabeleira, cujos anéis tinham sido meio devorados pelas chamas das velas e 

pelos ratos dos armários, e na mão um guardanapo de brancura problemática, o que denotava ter 

sido incomodado no momento de se sentar à mesa. 

O seu rosto malicioso, em que se podia achar alguma semelhança com o de Voltaire, 

estava naquele momento animado com duas expressões fáceis de perceber: a civilidade pedia que 

ele mostrasse agrado ao seu desconhecido hóspede, e a impaciência mudava esta disposição num 

modo atrabiliário e carrancudo, que o tornavam feiíssimo à claridade da luz que trazia. 

- Senhor - disse ele - posso saber a que feliz acaso devo a satisfação de o ver? 

- À tempestade que espantou os meus cavalos, que estiveram a ponto de me quebrar a 

carruagem.  Eu estava na estrada sem postilhões, quando um rapaz que avistei me indicou o 

caminho do seu castelo, assegurando-me a sua bem conhecida hospitalidade. 

O barão levantou a luz para ver se descobria ao longe o desastrado, que lhe tinha 

deparado aquela visita; mas, não vendo pessoa alguma, perguntou a Bálsamo: 

- Sabe como se chama esse rapaz? 

- Creio que Gilberto. 

- Ah! ah! Gilberto! nem disso eu o julgava capaz! Ah! é o preguiçoso do Gilberto, o 

filósofo Gilberto! 

A este fluxo de epítetos, ditos com acrimónia, conheceu Bálsamo que pouca simpatia 

existia entre o castelão e o seu vassalo. 



- Finalmente - disse o barão depois de um momento de silêncio, não menos expressivo 

do que as suas palavras - tenha a bondade de entrar! 

- Permita, senhor - disse Bálsamo - que eu faça primeiramente recolher a minha 

carruagem, que contém objectos muito preciosos. 

- La Brie! La Brie! - bradou o castelão – conduza a carruagem do senhor barão para 

debaixo do telheiro; fica lá um pouco mais abrigada do que no meio do pátio, visto que ainda tem 

sítios em que restam algumas telhas; quanto aos cavalos, é outra coisa, não respondo pela sua 

ração; mas como não são seus, pouco lhe deve isso importar. 

- Contudo, senhor - disse o viajante já impaciente - se o incomodo muito, como começo 

a crer... 

- Oh! não é isso - interrompeu cortesmente o barão - não me incomoda, o senhor é que 

há-de ficar incomodado, já o previno. 

- Acredite, senhor barão, que lhe ficarei eternamente agradecido. 

- Oh! eu não o quero iludir - disse o castelão alumiando o viajante e La Brie, que 

conduziam a carruagem; - Taverney é uma triste mansão, e sobretudo um pobre agasalho. 

O viajante estava muito ocupado para responder; escolhia o sítio menos arruinado do 

telheiro para abrigar a carruagem, e quando ficou quase a coberto, meteu um luís de ouro na mão 

de La Brie, e voltou para a companhia do barão. 

La Brie meteu o luís no bolso, pensando ser uma moeda de vinte e quatro soldos, e 

agradeceu a Deus esta ventura. 

- Deus não permita - disse Bálsamo ao barão, que para prova de ter dito a verdade, 

abanando a cabeça, o conduzia por uma vasta e úmida antecâmara - Deus não permita que eu 

pense tão mal do seu castelo, como o senhor quer! 

- Bom, bom! eu bem sei o que digo; conheço desgraçadamente os meus recursos, que são 

limitadíssimos. Se o senhor é francês... mas a sua pronúncia alemã e o seu nome italiano indicam-

me que o não é... Isso, porém, não importa; se é francês, este nome de Taverney há-de trazer-lhe 

recordações de fausto: dizia-se antigamente “Taverney, o Rico”. 

Bálsamo esperava que esta reflexão terminasse com um suspiro, mas não aconteceu 

assim. 

- É filósofo! - disse ele consigo. 

- Por aqui, senhor barão! por aqui! - continuou o castelão, abrindo a porta da casa de 

jantar. - Olá! mestre La Brie! sirva-nos como se valesse por cem criados! 

La Brie correu para obedecer a seu amo. 



- Não tenho senão este lacaio - continuou Taverney - e serve-me muito mal; mas não 

tenho meios de haver outro. Este imbecil está comigo há perto de vinte anos, sem receber um 

soldo de seus salários, e eu sustento-o quase como ele me serve... Verá como é estúpido! 

Bálsamo, prosseguindo nas suas observações, disse consigo: 

- Não tem coração!... mas quem sabe se isto é afectação? 

O barão fechou a porta da sala, e só então, como levantasse a luz à altura dos olhos, pôde 

vê-la em toda a sua extensão. 

Era uma grande casa no pavimento inferior, que tinha antigamente sido a principal de 

uma pequena herdade, elevada por seu dono ao grau de castelo, tão diminutamente mobilada, 

que parecia à primeira vista inteiramente vazia. Cadeiras de palha de costas lavradas, gravuras de 

batalhas de Lebrun com molduras de pau envernizado de preto, um armário de pinho enegrecido 

pelo fumo e antiguidade, eram todo o ornamento da casa. Elevava-se no meio dela uma pequena 

mesa redonda, sobre a qual fumegava um único prato de perdizes com couves. O vinho estava 

numa grande botija de barro; a prata usada, enegrecida e amolgada, compunha-se de três talheres, 

um copo e um saleiro. Esta última peça de esquisito trabalho e de muito peso parecia um 

diamante de valor no meio de pedras insignificantes. 

- Eis aqui, senhor! - disse Taverney, oferecendo uma cadeira ao seu hóspede. - Ah! está 

reparando no meu saleiro? Tem razão, porque é a única coisa digna de se apresentar nesta casa... 

Mas não, não, ainda há outra coisa aqui muito mais preciosa, por minha vida! é minha filha. 

- A menina Andreia? - disse Bálsamo. 

- Sim - redargüiu o barão, admirado do seu hóspede estar tão bem informado. Quero 

apresentá-lo a ela. Andreia, vem cá! não tenhas medo, minha filha! 

- Eu não tenho medo, meu pai! - disse com uma voz suave e sonora uma formosa 

donzela, que apareceu à porta, sem acanhamento e com modéstia. 

José Bálsamo, apesar de eminentemente senhor de si, não pôde deixar de se inclinar 

perante aquela soberana formosura. 

Efectivamente, Andreia de Taverney, que acabava de aparecer como para dourar e 

enriquecer tudo o que a rodeava, tinha os cabelos de um louro castanho, cujo brilho se acentuava 

nas fontes e no pescoço; seus olhos negros, límpidos, largamente dilatados, olhavam fixamente, 

como os das águias, mas a suavidade desse olhar era inexprimível; sua boca vermelha, de um 

coral úmido e brilhante, recortava-se caprichosamente em arco; admiráveis mãos brancas, 

afusadas, de um desenho antigo, eram o complemento de uns braços esculturais; o seu talhe, 

entre flexível e forte, semelhava o de uma bela estátua pagã a que um prodígio houvesse dado 

vida; o seu pé, cuja curvatura excedia em perfeição o de Diana caçadora, parecia não poder 

suportar o peso do corpo senão por um milagre de equilíbrio; enfim, o seu trajo, embora muito 



simples, era de um gosto tão perfeito e tão apropriado à sua pessoa, que um trajo completo de 

rainha pareceria, à primeira vista, menos elegante e menos rico que o que ela trazia. 

Todas estas circunstâncias moveram Bálsamo logo ao primeiro relance de olhos, e notou 

tudo desde o momento em que ela apareceu à porta. O castelão, da sua parte, não tinha perdido 

de vista nenhuma das impressões que aquele conjunto de perfeições produzira no seu hóspede. 

- Tem razão! - disse Bálsamo em voz baixa ao barão - esta menina é de uma beleza 

preciosa. 

- Não gabe muito essa pobre Andreia - disse negligentemente o castelão; - acaba de sair 

do convento, e pode acreditar o que lhe diz. Não é porque seja vaidosa, pelo contrário, esta 

querida filha não tem ainda a necessária presunção, e eu, como bom pai, aplico-me a desenvolver 

nela essa qualidade, que faz a primeira força das mulheres. 

Andreia baixou os olhos e corou, porque não pôde evitar de ouvir a singular teoria de seu 

pai. 

- Diziam semelhante coisa a esta menina, quando estava no convento? - perguntou 

Bálsamo rindo; - essas doutrinas faziam parte do ensino dado pelas religiosas? 

- Senhor! - respondeu o barão - eu tenho idéias propriamente minhas, como talvez já 

deve ter percebido. 

Bálsamo baixou a cabeça em sinal de perfeito assentimento às pretensões do barão. 

- Não - continuou Taverney - não quero imitar esses pais de família que dizem a uma 

filha: “Sê sisuda, inflexível, cega! embriaga-te de honras, de delicadeza e de desinteresse!” 

Imbecis! Parece-me ver os padrinhos de um desafio, que conduzem o seu campeão à liça, depois 

de o haverem completamente desarmado para o fazerem pelejar com um adversário armado de 

ponto em branco. Não, por certo! não acontecerá assim com minha filha, apesar de educada em 

Taverney, neste recanto provincial. 

Bálsamo fez um gesto contraditório a esta qualificação dada ao castelo. 

- Bom, bom - prosseguiu o velho respondendo ao jogo fisionómico de Bálsamo; - eu bem 

conheço Taverney; apesar da grande distância em que está desse sol resplandecente chamado 

Versalhes, minha filha há-de conhecer o mundo, que outrora eu mesmo conheci muito bem; há-

de aparecer nele... se alguma vez assim acontecer, com um arsenal completo, que eu lhe forjo 

com o auxílio da minha experiência e das minhas recordações... Mas, senhor, devo confessar-lhe 

que o convento deitou a perder estas minhas intenções... Minha filha é a primeira pensionista que 

aproveitou e seguiu a letra do Evangelho... Por vida minha! Há-de convir em que é força do 

destino! 

- A menina é um anjo - respondeu Bálsamo - e na realidade não me admira o que diz. 



Andreia saudou o viajante em sinal de agradecimento e de simpatia; depois sentou-se, 

como lhe ordenara seu pai com um gesto. 

- Sente-se, barão - disse Taverney - e coma se tem fome. É um detestável manjar que o 

animal de La Brie me preparou. 

- Perdizes! - disse o hóspede sorrindo; - chama-lhe manjar detestável? O senhor calunia a 

sua mesa. Perdizes em Maio! São das suas terras? 

- Das minhas terras! Há muito tempo que todas quantas possuía foram vendidas, comidas 

e digeridas... Graças a Deus! não tenho já de meu nem um palmo de terra. É esse vadio do 

Gilberto, que só serve para ler e desvairar, e que nos seus momentos perdidos terá roubado, não 

sei aonde, uma espingarda, pólvora e chumbo, e vai matando estas aves, caçando nas coutadas 

dos meus vizinhos; algum dia irá parar às galés, e asseguro-lhe que o deixarei ir para me ver livre 

dele. Mas Andreia gosta da caça, e isso faz com que eu lhe perdoe. 

Bálsamo examinou o belo rosto da donzela, mas não notou nele a menor comoção. 

Em seguida tomou lugar à mesa entre o velho e sua filha, que lhe serviu, sem se perturbar 

de modo algum pela penúria da mesa, o seu quinhão daquele prato, fornecido por Gilberto, 

temperado por La Brie, tão depreciado pelo barão. 

Entretanto, o pobre La Brie, que não perdia uma palavra dos elogios que Bálsamo lhe 

fazia, servia à mesa com um rosto contrito, que ia tomando um ar de triunfo à medida que ouvia 

os elogios feitos ao seu guisado. 

- Nem ao menos - exclamou o barão - deitou sal nesta péssima comida... Andreia, dá o 

saleiro ao senhor. 

Andreia obedeceu estendendo o braço com uma graça particular. 

- Ah! - disse o velho - torno a apanhá-lo admirando o meu saleiro!... 

- Desta vez enganou-se, senhor barão; admirava a mão de sua filha. 

- Ah! perfeitamente! Isso é muito Richelieu! Mas já que tem o saleiro na mão, examine-o! 

foi encomendado pelo regente ao ourives Lucas. São amores de Sátiros e de Bacantes, um tanto 

livres, mas lindos. 

Bálsamo notou então que as figuras do precioso relevo não só eram livres mas obscenas, 

e admirou o sossego e indiferença de Andreia, que, executando a ordem de seu pai, lhe 

apresentara o saleiro sem pestanejar, continuando a comer sem corar. 

E como se quisesse embaciar esse verniz de inocência que, semelhante à túnica virginal 

de que fala a Escritura, envolvia a sua filha, o barão continuou a descrever as belezas do relevo 

do seu saleiro, a despeito dos esforços que Bálsamo fazia para mudar de conversa. 

- Coma, barão! - disse Taverney - porque não há outro prato. Talvez imaginasse que ainda 

faltava o assado e mais iguarias? Pois está completamente enganado. 



- Perdão, senhor - disse Andreia com a sua costumada frieza - se Nicola me entendeu 

bem, deve ter começado uma fritada de ovos, de que lhe ensinei a receita. 

- Uma receita! Ensinaste a receita de um prato a Nicola Legay, à tua aia? A tua aia feita 

cozinheira! Só falta que tu mesma o sejas... Porventura a duquesa de Châteauroux ou a marquesa 

de Pompadour faziam a cozinha ao rei? Pelo contrário, era Sua Majestade em pessoa que lhe fazia 

os guisados... Barão, peço-lhe que desculpe minha filha. 

- Mas, meu pai - disse a donzela com todo o sossego - é preciso comer . Diz-nos, Legay, 

já está pronto? 

- Sim, minha senhora - respondeu a rapariga, que trazia um prato do mais apetitoso 

cheiro. 

- Bem sei eu quem não há-de comer dessa iguaria! - disse o barão furioso quebrando o 

seu prato. 

- O senhor talvez coma - disse friamente Andreia. Depois, voltando-se para seu pai, disse: 

- Bem sabe, senhor, que não temos mais que dezessete pratos deste aparelho, que herdei de 

minha mãe! 

Dizendo isto, trinchou a iguaria fumegante, que trouxera a linda criada Nicola Legay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

ANDREIA DE TAVERNEY 

 

O espírito observador de José Bálsamo achava amplo pasto em cada circunstância 

daquela existência isolada e extraordinária, escondida num recanto da Lorena. 

O saleiro só bastou para lhe revelar todo o carácter do barão de Taverney. 

Foi por isto que, chamando em seu auxílio a mais delicada penetração, interrogou as 

feições de Andreia no momento em que tocava com a ponta da faca naquelas figuras de prata, 

que pareciam sair de um daqueles banquetes nocturnos, no fim dos quais Canillac tinha a 

incumbência de apagar as luzes. 

Ou fosse por curiosidade, ou fosse movido por outro sentimento, Bálsamo olhou para 

Andreia com tal perseverança, que duas ou três vezes, em menos de dez minutos, os olhos da 

donzela se encontraram com os seus. Ao princípio, a pura e casta criatura susteve aquele olhar 

extraordinário sem confusão; mas afinal a sua fixidade foi tal, enquanto o barão golpeava com a 

ponta da faca a fritada preparada por Nicola, que uma impaciência febril lhe fez subir a cor ao 

rosto, e sentindo-se perturbada por aquele olhar fora do natural, tentou afrontá-lo, encarando ela 

mesma José Bálsamo; porém, dentro em pouco, teve que abaixar os olhos para não tornar a 

erguê-los sem hesitação. 

Entretanto, enquanto esta muda luta se estabelecia entre a jovem donzela e o misterioso 

viajante, ralhava o barão, ria e praguejava como um verdadeiro fidalgo camponês, e beliscava o 

braço de La Brie, que, infelizmente, se achava ao seu alcance num momento em que a sua 

irritação nervosa lhe pedia este desafogo. 

Ia talvez fazer outro tanto a Nicola, quando pela primeira vez em sua vida, reparou nas 

mãos da jovem aia. 

- Veja - disse ele - que lindos dedos tem esta rapariga! O que seria se não fossem os 

trabalhos grosseiros em que se empregam! 

Nicola, pouco habituada a estes cumprimentos de seu amo, olhou para ele com um meio 

sorriso, em que tinha mais parte a admiração do que o orgulho. 

- Sim, sim - disse o barão, que percebeu o que se passava no coração da rapariga; - faz-te 

mimosa, se te parece! Devo dizer-lhe, meu caro hóspede, que Nicola Legay não ostenta sisudeza 

como sua ama, e não se perturba com um elogio. 

Os olhos de Bálsamo fixaram-se vivamente no rosto de Andreia, e viram nele pintado um 

supremo desdém. Achou conveniente harmonizar o seu semblante com o da orgulhosa menina, a 

qual o ficou vendo com menos inquietação do que até ali. 



- Acredite, senhor - continuou o barão - que essa moça acaba de chegar do convento com 

minha filha, e recebeu quase a mesma educação. Daqui procede que Nicola não se separa um 

instante de sua ama: é uma dedicação que faria rir de alegria os senhores filósofos, que pretendem 

que esta qualidade de gente tem alma. 

- Senhor! - disse Andreia com mau modo - não é por dedicação que Nicola se não separa 

de mim, é porque assim lho tenho ordenado. 

Bálsamo olhou para Nicola para conhecer o efeito que nela faziam estas palavras da sua 

ama, altivas até à insolência, e viu, pela contracção dos seus lábios, que não era insensível às 

humilhações procedidas do seu estado de servidão. 

Contudo, estes sinais passaram como um relâmpago, porque a rapariga, voltando-se para 

ocultar talvez uma lágrima, ficou olhando para uma janela que dava para o pátio. Tudo 

interessava a Bálsamo, que parecia procurar alguma coisa no meio das pessoas, entre as quais 

acabava de ser introduzido: seguiu Nicola com os olhos, e pareceu-lhe ver aparecer àquela janela 

o rosto de um homem. 

- Na verdade - disse ele consigo - tudo é curioso nesta casa. Todos têm o seu mistério: já 

conheço o do barão e de Nicola, e dentro em pouco espero saber o de Andreia. 

Este momento de reflexão foi curto; apesar disso, porém, foi notado pelo barão, que lhe 

disse: 

- Está distraído, meu caro hóspede? A distracção é contagiosa, e aqui mais do que em 

nenhuma outra parte, segundo me parece. Contemos os distraídos. Em primeiro lugar temos a 

minha filha Andreia, que está sempre a pensar; depois Nicola, que a imita; finalmente, vejo 

sempre pensativo aquele ocioso que matou as perdizes, que talvez estivessem também distraídas, 

quando as matou... 

- Gilberto? - perguntou Bálsamo. 

- Sim; um filósofo como La Brie. A propósito de filósofos, gosta deles? oh! então já o 

advirto que não é dos meus... 

- Não, senhor; não sou amigo nem inimigo, nem mesmo os conheço. 

- Tanto melhor, por minha vida! São animais vis e mais venenosos que feios. Deitam a 

perder os povos com as suas máximas! Já se não ri em França, lê-se, e o quê? Pensamentos como 

estes: Sob um governo monárquico é muito difícil ser o povo virtuoso.2 Outro: A verdadeira monarquia não é 

mais que uma constituição, imaginada para corromper os costumes dos povos e escravizá-los.3 Outro finalmente: 

Se a autoridade dos reis vem de Deus, é como as moléstias e os flagelos do gênero humano.4 Como tudo isto é 

                                                           
2 Montesquieu. 
3 Helvécio. 
4 Jean Jacques Rousseau. 



recreativo! Um povo virtuoso! de que serviria ele, pergunto eu?... Ah! tudo vai mal, depois que 

Sua Majestade falou com Voltaire e leu Diderot. 

Naquele momento julgou Bálsamo ver novamente aparecer por detrás dos vidros o 

mesmo rosto que já tinha visto; mas desapareceu rapidamente. 

- A menina será acaso filósofa? - perguntou, sorrindo, Bálsamo. 

- Não sei o que é filosofia - respondeu Andreia; - só sei que gosto do que é sério. 

- Parece-me - disse o barão - que nada há mais sério do que viver bem; gosta disto? 

- Mas a menina - disse Bálsamo - parece-me que não aborrece a vida? 

- Isso é conforme - respondeu Andreia. 

- Eis aí uma palavra estúpida - disse o barão. - Acreditará, senhor, que tive igual resposta 

de meu filho? 

- Tem um filho? - perguntou Bálsamo. 

- Sim, tenho essa desgraça: um visconde de Taverney, tenente da guarda do delfim, um 

belo moço!... 

O barão pronunciou estas três últimas palavras apertando os dentes, como se quisera 

mastigar cada uma das letras que articulava. 

- Dou-lhe os parabéns - disse Bálsamo inclinando-se. 

- Sim, é mais um filósofo!... Acreditará que me falou um dia de libertar os negros?! “E o 

açúcar? - lhe disse eu; - gosto do café muito doce, assim como Luís XV. Senhor - me repetiu ele - 

antes passar sem açúcar do que ver sofrer uma raça. - Uma raça de macacos!” - disse eu, e ainda 

lhes fazia muita honra. Sabe o que ele sustentou? À fé de gentil-homem, é preciso que alguma 

coisa lhe fizesse andar com a cabeça à roda... sustentou que os homens eram todos irmãos! Eu, 

irmão de um preto de Moçambique! 

- Oh! isso é ir muito longe! - disse Bálsamo. 

- Então, que me diz a isto? não sou bem feliz com os meus dois filhos? Ninguém dirá que 

revivo na minha progénie. A irmã é um anjo e o irmão um apóstolo!... Beba, senhor... O meu 

vinho é detestável. 

- Eu acho-o excelente - disse Bálsamo olhando para Andreia. 

- Então é também filósofo... Tome sentido, que lhe mando pregar um sermão por minha 

filha. Mas não, que os filósofos não têm religião. Contudo não havia nada mais cómodo: cria-se 

em Deus e no rei, e estava tudo feito. Hoje, para não crer em nenhuma destas coisas, é preciso ler 

e aprender muito, quero antes nunca duvidar. Ao menos, no meu tempo, só se aprendiam coisas 

agradáveis; estudavam-se jogos de cartas; puxava-se alegremente da espada, apesar da proibição; 

arruinavam-se duquesas e os homens arruinavam-se por dançarinas; é esta toda a minha história. 

Todo Taverney passou para o teatro; e é a única coisa de que tenho pena, porque um homem 



arruinado já não é homem. Assim, como me vê, pareço velho, não é verdade? Mas é porque 

estou arruinado, porque vivo neste recanto, porque a minha cabeleira está safada, o meu 

vestuário gótico; veja o meu amigo marechal, que tem vestido da moda, cabeleiras bem 

penteadas, que habita em Paris e tem duzentas mil libras de renda! Ainda está moço, bem 

disposto e galante. Pois tem dez anos mais do que eu! 

- Fala do senhor de Richelieu? 

- Sem dúvida. 

- Do duque? 

- Está claro! Pois nem eu sou do tempo do cardeal. E demais, ele não fez tanto como o 

sobrinho, nem durou tanto. 

- Admiro-me de que, com tão poderosos amigos, se tenha afastado da corte. 

- Oh! é um retiro temporário, e nada mais; e algum dia para lá tornarei - respondeu o 

barão olhando para sua filha de um modo singular. 

Bálsamo surpreendeu este olhar. 

- Mas ao menos - disse ele - o senhor marechal há-de ter feito avançar em postos a seu 

filho. 

- Tem-lhe ódio! não o pode ver. 

- Ao filho do seu amigo? 

- E com muita razão. 

- E é o senhor que o diz? 

- É um filósofo! tem-lhe ódio. 

- E Filipe paga-lhe na mesma moeda - disse Andreia com o maior sossego. - Legay, 

levanta a mesa! 

A rapariga obedeceu à sua ama, afastando-se da janela que tanto chamava a sua atenção. 

- Ah! - disse o barão suspirando - antigamente estava-se à mesa até às duas horas da 

madrugada. É porque havia que cear! é porque, quando se não comia, bebia-se... Nicola, dá-nos 

um frasco de marasquino... se ainda há algum. 

- Traz! - disse Andreia a Legay, que parecia esperar as ordens da sua ama para obedecer. 

O barão encostou-se para trás na poltrona, com os olhos fechados, e dando suspiros com 

uma grotesca melancolia. 

- Falava-me há pouco do marechal de Richelieu... - disse Bálsamo, que não queria deixar 

esfriar a conversação. 

- É verdade - disse Taverney. 

E começou a entoar uma cantiga, não menos triste do que os seus suspiros. 



- Se ele odeia seu filho - continuou Bálsamo - e se tem razão de o aborrecer porque é 

filósofo, deve ter muita amizade ao senhor porque o não é. 

- Filósofo, eu? não, graças a Deus! 

- Creio que não lhe faltam serviços? 

- Servi o rei quinze anos; fui ajudante-de-campo do marechal e militámos ambos na 

campanha de Magão; a nossa amizade data do famoso assédio de Filipesburgo, isto é, de 1742 ou 

1743. 

- Ah! muito bem - disse Bálsamo; - esteve no cerco de Filipesburgo... e eu também. 

O velho endireitou-se na poltrona e encarou Bálsamo, abrindo muito os olhos. 

- Queira perdoar-me - disse ele; - mas que idade tem, meu caro hóspede? 

- Oh! eu não tenho idade - disse Bálsamo apresentando o seu copo para receber o 

marasquino da formosa mão de Andreia. 

O barão interpretou a seu jeito a resposta do seu hóspede, e, julgando que ele tinha 

alguma razão para ocultar a idade, disse-lhe: 

- Senhor! permita-me que lhe diga que não parece ter a idade de um soldado de 

Filipesburgo. O cerco foi há vinte e oito anos, e o senhor mostra ter trinta, se me não engano. 

- Oh! meu Deus! - disse o viajante com negligência - quem é que não tem trinta anos? 

- Eu, por exemplo - disse o barão - porque há justamente outros trinta que os não tenho. 

Andreia encarou o viajante de modo que indicava bem a irresistível atracção da 

curiosidade. 

- Finalmente - continuou o barão - creio que toma Filipesburgo por outra cidade, porque 

parece ter, quando muito, trinta anos; não é assim, Andreia? 

- Decerto - respondeu ela, tentando outra vez afrontar o poderoso olhar do seu hóspede, 

sem que o pudesse conseguir. 

- Não, não! - disse Bálsamo - eu bem sei o que digo. Falo no famoso assédio de 

Filipesburgo, em que o Sr. Duque de Richelieu matou em duelo seu primo o príncipe de Lixen, 

quando voltavam da trincheira; eu passava pela estrada quando o príncipe de Deux-Ponts o 

segurava agonizante em seus braços, enquanto que o senhor de Richelieu limpava tranquilamente 

a espada. 

- Senhor! - exclamou o barão - transtorna-me a cabeça! Isso sucedeu justamente como 

diz. 

- Ouviu-o contar? - perguntou Bálsamo. 

- Eu estava presente: tinha a honra de ser o padrinho do senhor de Richelieu nesse 

desafio. 

- Ora espere - disse Bálsamo olhando fixamente para o barão. 



- O que é? 

- Não era nesse tempo capitão? 

- Exactamente. 

- E serviu no regimento de cavalaria ligeira da rainha, o qual foi depois todo acutilado em 

Fontenoi? 

- O quê! Também esteve em Fontenoi? – perguntou o barão tentando gracejar. 

- Não - respondeu tranquilamente Bálsamo; - nesse tempo já eu tinha morrido. 

O barão abriu muito os olhos, Andreia estremeceu e Nicola benzeu-se. 

- Voltando pois ao que ia dizendo - continuou Bálsamo - o senhor estava com o uniforme 

da cavalaria ligeira, lembro-me perfeitamente. Vi-o segurar pelas rédeas o seu cavalo e o do 

marechal, enquanto durou o duelo. Cheguei-me a si e perguntei-lhe as circunstâncias do desafio, 

que me explicou. 

- Eu! 

- Sim, o senhor mesmo, reconheço-o agora muito bem; chamavam-lhe então o pequeno 

cavalheiro. 

- Com mil bombas! - exclamou o barão maravilhado. 

- Desculpe-me por não o haver conhecido logo; porém trinta anos mudam muito um 

homem... À saúde do marechal de Richelieu, meu caro barão! 

E levando o copo à boca, Bálsamo bebeu até à última gota. 

- Viu-me nessa época? - perguntou o barão. - Isso é impossível! 

- Repito que o vi na estrada, na ocasião do duelo, quando o príncipe dava o último 

suspiro. 

- Mas então deve ter cinqüenta anos? 

- Tenho a idade que é necessária para o ter visto nessa época. 

Desta vez o barão atirou consigo para trás com tal movimento de despeito, que Nicola 

não pôde conter o riso. 

Andreia, porém, em vez de rir ficou pensativa, com os olhos fitos nos de Bálsamo, o qual 

pareceu aproveitar esta ocasião para lhe dardejar raios dos seus olhos inflamados, que a fizeram 

estremecer como se tivesse suportado um choque eléctrico. Inteiriçaram-se-lhe os braços, sorriu-

se a seu pesar para Bálsamo, inclinou a cabeça e fechou depois os olhos. 

- E a menina - disse-lhe o viajante tocando-lhe num braço - também julga que minto, 

quando afirmo ter assistido ao cerco de Filipesburgo? 

- Não, senhor - respondeu Andreia fazendo um esforço sobrenatural; - acredito-o. 

- Então - disse Taverney - sou eu que estou tonto. Ah! desculpe-me a pergunta: será por 

acaso uma alma do outro mundo, um duende? 



Nicola, como que espantada, abriu muito os olhos. 

- Quem sabe? - disse Bálsamo num tom que acabou de maravilhar a rapariga. 

- Ora vamos - replicou o barão - falemos seriamente. Tem mais de trinta anos? Na 

realidade não parece tal. 

- Acreditar-me-á, pois, se lhe disser alguma coisa menos crível? 

- Não respondo por isso - disse o velho abanando a cabeça com ar malicioso, enquanto 

que Andreia, pelo contrário, escutava atentamente. - Previno-o de que sou muito incrédulo. 

- Então de que lhe serve fazer-me uma pergunta, se não quer ouvir a resposta? 

- Pois bem, acreditá-lo-ei; está satisfeito? 

- Então, repito que o conheço desde o cerco de Filipesburgo. 

- Era portanto ainda criança? 

- Sim. 

- Tinha os seus quatro ou cinco anos? 

- Não, senhor; nessa época tinha quarenta e um. 

- Ah! ah! ah! - exclamou o barão rindo às gargalhadas, fazendo-lhe Nicola coro. 

- Bem tinha eu dito que não acreditaria. 

- Mas como hei-de acreditá-lo seriamente? vejamos! dê-me uma prova. 

- É muito justo - respondeu Bálsamo sem mostrar perplexidade. - Eu tinha quarenta e um 

anos naquela época, mas não digo que fosse então o mesmo homem que hoje sou. 

- Oh! isso é paganismo! Não houve antigamente um filósofo grego (estes miseráveis 

filósofos têm-nos havido em todos os tempos), não houve um que não comia favas, porque dizia 

terem alma, assim como meu filho diz que os negros a têm? Quem inventou isso? como diabo se 

chamava ele? 

- Pitágoras - disse Andreia. 

- É isso, Pitágoras. Os jesuítas ensinaram-me isso e o padre Porée obrigou-me a compor 

sobre esse assunto versos latinos em concorrência com o pequeno Arouet, e ainda me lembra de 

que achou melhores os meus que os dele? 

- E quem lhe disse que eu não tenha sido esse mesmo Pitágoras? 

- Pode ser, mas eu não vi Pitágoras no cerco de Filipesburgo. 

- Mas viu o visconde João de Barreaux, que servia no corpo dos mosqueteiros pretos? 

- Sim, sim, esse vi eu... mas não era filósofo, apesar de não gostar de favas, e de não as 

comer senão em último caso. 

- Muito bem. Lembra-se de que no dia seguinte ao do desafio de Richelieu, de Barreaux 

estava na trincheira consigo? 

- Perfeitamente. 



- Porque, deve lembrar-se disso, os mosqueteiros pretos e a cavalaria ligeira faziam 

serviço juntos todos os sete dias. 

- É exacto; e depois? 

- Durante a chuva de metralha, que caía sobre ambos, de Barreaux chegou-se ao pé de si 

muito triste, e pediu-lhe tabaco, que o senhor lhe deu de uma caixa de ouro. 

- Com o retrato de uma senhora? 

- Justamente. Ainda me parece que a estou vendo; cabelo louro, não é assim? 

- É isso mesmo; e depois? 

- Depois - continuou Bálsamo - no momento de tomar uma pitada, veio uma bala e 

levou-lhe a cabeça. 

- Assim foi... Pobre de Barreaux! 

- Então bem vê que o conheci no cerco de Filipesburgo, porque eu era esse de Barreaux. 

- Mas isso é feitiçaria! - exclamou o barão estupefacto. - No século passado teria sido 

queimado, meu caro hóspede... Oh! meu Deus! já me parece sentir o cheiro de enforcado, de 

queimado... 

- Senhor barão - disse Bálsamo sorrindo - quem é realmente feiticeiro não é nunca 

enforcado, nem queimado; só os tolos vão à forca ou à fogueira. Mas parece-me que basta por 

hoje, porque a sua filha está já a dormir. 

E com efeito, Andreia, subjugada por uma força oculta, irresistível, balanceava 

languidamente a cabeça, como uma flor que recebe no cálice uma grande porção de orvalho. 

Porém, a estas palavras de Bálsamo, fez um esforço para repelir o peso que a oprimia a seu pesar, 

levantou-se cambaleante, e apoiando-se no braço de Nicola, saiu da sala. 

Ao mesmo tempo que ela ia saindo, retirara-se da janela um rosto que Bálsamo já tinha 

visto, e que conheceu ser o de Gilberto. 

Passado um momento, Andreia atacava com vigor as teclas do seu cravo. 

Bálsamo havia-a seguido com os olhos, enquanto ela atravessava, vacilante, a sala de 

jantar; assim que desapareceu, disse triunfante: 

- Vamos! posso dizer como Arquimedes: Heureca! 5 

- Quem é Arquimedes? - perguntou o barão. 

- É um sábio, que eu conheci há-de haver dois mil cento e cinqüenta anos - disse 

Bálsamo. 

 

VII 

                                                           
5 Encontrei-a 



 

HEURECA! 

 

Desta vez, ou porque a bravata parecesse muito forte ao barão, ou porque a não ouvisse, 

ou finalmente porque desejasse desembaraçar a casa de tão estranho hóspede, foi também 

seguindo Andreia com os olhos até que ela desapareceu, e depois de a sentir tocar no seu cravo 

no quarto vizinho, ofereceu a Bálsamo mandá-lo conduzir à cidade mais próxima. 

- Eu tenho - disse ele - um mau cavalo que talvez rebente, mas nem por isso deixará de o 

levar, e ao menos terá a certeza de ficar bem alojado. Não é porque faltem quartos em Taverney, 

mas eu entendo a hospitalidade cá a meu modo: Bem ou nada, é a minha divisa. 

- Nesse caso, despede-me? - disse Bálsamo ocultando num sorriso o despeito que lhe 

causava o barão. - Trata-me como um importuno. 

- Pelo contrário, meu caro hóspede, isto é tratá-lo como a um amigo. Dar-lhe agasalho 

aqui, seria querer-lhe mal. É com muita pena e por descargo de consciência que lhe digo isto, 

porque, na realidade, o senhor agrada-me muito. 

- Então, se lhe agrado, não me obrigue a caminhar quando estou cansado, a andar a 

cavalo quando poderia descansar numa cama. Não exagere a sua mediocridade, se não quer que 

desconfie que há nesta hospitalidade, que me concede, uma vontade má que me é pessoal. 

- Oh! se pensa assim - disse o barão - então dormirá no castelo. 

Depois, procurando La Brie com a vista, e vendo-o a um canto, bradou-lhe: 

- Aproxima-te, maroto! 

La Brie avançou timidamente. 

- Aproxima-te, depressa! Diz-me, a câmara vermelha estará em bom estado? 

- Certamente, senhor - respondeu o velho criado; - é onde fica o Sr. Filipe quando vem a 

Taverney. 

- Pode ser muito boa para um pobre diabo de um tenente que vem passar três meses com 

um pai arruinado, e muito má para um fidalgo rico que corre pela posta a quatro. 

- Afianço-lhe, senhor barão - disse Bálsamo - que a hei-de achar óptima. 

O barão fez um trejeito, que bem traduzido queria dizer: “Está bom, bem percebo”. 

Depois acrescentou em voz alta: 

- Conduz então o senhor à câmara vermelha, já que quer absolutamente curar-se da 

vontade de voltar a Taverney. Decididamente quer cá dormir? 

- Sim, senhor. 

- E contudo, havia talvez um meio... 

- Para quê? 



- Para não fazer o caminho a cavalo. 

- Que caminho? 

- O que conduz daqui a Bar-le-Duc. 

Bálsamo esperou o desenvolvimento da idéia do barão. 

- Veio até aqui com cavalos de posta, não é verdade? 

- Sem dúvida, ou com cavalos de Satanás. 

- Também não julgo isso impossível, por me parecer que está em muito boa harmonia 

com ele. 

- Faz-me uma honra que não mereço. 

- Pois bem! os cavalos que trouxeram a sua carruagem podem tornar a levá-la. 

- Não, porque de quatro que eram estão reduzidos a dois. A carruagem é pesada e os 

cavalos de posta também dormem. 

- Mais uma razão. Decididamente tem empenho em dormir cá? 

- Tenho empenho nisso hoje, para tornar a vê-lo amanhã. Quero dar-lhe os 

agradecimentos. 

- Tem para isso um meio bem simples. 

- Qual é? 

- Visto ter tão boas relações com o Diabo, é pedir-lhe que me faça achar a pedra filosofal. 

- Se nisso tiver muito empenho, senhor barão... 

- De achar a pedra filosofal? Pudera! tenho o maior empenho. 

- Para isso deveria então dirigir-se a uma pessoa que não é o Diabo. 

- Quem é essa pessoa? 

- Eu, como diz Corneille não sei em que comédia que ele me lia, há exactamente cem 

anos, passando nós sobre a Pont-Neuf, em Paris. 

- La Brie! maroto! - bradou o barão que começava a achar perigosa a conversa com 

semelhante homem e a tais horas; - leva essa luz e conduz o senhor ao aposento. 

La Brie apressou-se em obedecer, e procurando uma vela, quase tão difícil de encontrar 

como a pedra filosofal, chamou por Nicola a fim de que subindo adiante, pudesse dar algum ar à 

câmara vermelha. 

Nicola deixou Andreia só, ou antes Andreia estimou ter ocasião para despedir a sua aia: 

precisava pensar. 

O barão deu as boas noites a Bálsamo, e foi logo deitar-se. 

Bálsamo puxou pelo relógio, porque se lembrava da promessa que fizera a Althotas. 

Havia duas horas e meia que o sábio dormia. Eram trinta minutos perdidos. Perguntou a La Brie 

se a carruagem estava no mesmo lugar. 



La Brie respondeu que a não ter a carruagem caminhado por si mesmo, devia lá estar. 

Bálsamo perguntou então o que era feito de Gilberto. 

La Brie asseverou que Gilberto era um mandrião e que naturalmente haveria já mais de 

uma hora que estava deitado. 

Bálsamo saiu para ir acordar Althotas, depois de ter aprendido a topografia do caminho 

que conduzia à câmara vermelha. 

O senhor de Taverney falara verdade quanto à mediocridade dessa câmara; a mobília 

correspondia à das outras casas do castelo. 

Um leito de faia com uma coberta de velho damasco verde, uma mesa de pinho com os 

pés curvos, um grande fogão de pedra do tempo de Luís XIII e ao qual o fogo, no Inverno, 

poderia dar uma certa sumptuosidade, mas que sem isso, de Verão, apresentava o mais triste 

aspecto, sem lenha, sem utensílios para o fogo, mas, em troca disso, cheio de gazetas antigas; tal 

era a mobília, cujo usufruto era concedido a Bálsamo por uma noite. 

Acrescentemos a isto duas cadeiras e um armário de madeira pintada de cinzento. 

Enquanto La Brie tentava pôr alguma ordem nesse aposento que Nicola fora arejar, 

tendo-se em seguida retirado para o seu quarto, Bálsamo, depois de ter ido acordar Althotas, 

entrou em casa. 

Bálsamo, ao passar por defronte da porta de Andreia, parou para escutar. No momento 

em que Andreia saiu da casa de jantar, havia conhecido que se subtraía à misteriosa influência que 

o viajante exercia sobre ela, e para combater até os seus pensamentos, entrando naquela casa, 

sentara-se ao cravo para tocar. 

Apesar de estar fechada a porta, Bálsamo ouvira os fracos sons do cravo, e como 

dissemos já, parou defronte da porta. 

Alguns instantes depois, fez vários sinais que pareciam ser uma conjuração, e eram-no 

efectivamente, porque, atacada com uma nova sensação semelhante à que já experimentara, 

Andreia parou de tocar, deixou pender as mãos e voltou-se para a porta com um movimento 

vagaroso, semelhante ao de um sonâmbulo. 

Bálsamo sorriu-se, como se visse através da porta. 

Era isso sem dúvida tudo quanto ele desejava, e tinha adivinhado que esse desejo estava 

cumprido, porque, estendendo a mão esquerda para segurar-se ao corrimão, subiu a escada que 

conduzia à câmara vermelha. 

À medida que se afastava, Andreia, com o mesmo movimento vagaroso, voltava-se de 

novo para o instrumento. Quando chegou ao último degrau da escada, ouviu Bálsamo as 

primeiras notas da melodia interrompida. 



Bálsamo entrou na câmara vermelha, e despediu La Brie, que era visivelmente um bom 

criado, costumado a obedecer ao mais pequeno sinal. Apesar disso, depois de ter dado um passo 

para a porta, parou. 

- Então? - disse Bálsamo. 

La Brie meteu a mão no bolso do colete, pareceu procurar alguma coisa no fundo do 

bolso, mas não respondeu. 

- Tem alguma coisa a dizer-me, meu amigo? – perguntou Bálsamo aproximando-se dele. 

O criado pareceu fazer um esforço sobre si mesmo, e tirando a mão da algibeira, 

respondeu: 

- Quero dizer, senhor, que se enganou. 

- Eu?! - disse Bálsamo; - em que me enganei, meu amigo? 

- É porque me deu uma moeda de vinte e quatro libras, julgando certamente que me dava 

uma de vinte e quatro soldos. 

E abriu a mão, mostrando, assim, um brilhante luís de ouro. 

Bálsamo olhou para o criado com um sentimento de admiração que parecia indicar que 

não tinha geralmente grande consideração pelos homens no que toca à probidade. 

- And honest! - disse ele, como Hamlet. 

E metendo também a mão na algibeira, tirou um segundo luís, que pôs junto do primeiro. 

Não se imagina a alegria de La Brie vendo tão esplêndida generosidade. Havia pelo 

menos vinte anos que não via ouro. 

Para ele ter a certeza de que era dono de tão grande tesouro, foi preciso que Bálsamo 

mesmo lho metesse na algibeira. 

Inclinou-se até ao chão, e retirava-se recuando, mas Bálsamo ainda o demorou para lhe 

perguntar: 

- Quais são os costumes do castelo, pela manhã? 

- O senhor de Taverney fica na cama até tarde, mas a menina Andreia levanta-se cedo. 

- A que horas? 

- Às seis. 

- Quem dorme por cima deste quarto? 

- Eu, senhor. 

- E por baixo? 

- Ninguém; aqui por baixo fica o vestíbulo. 

- Bem, agradecido; agora pode retirar-se. 

- Boa noite, senhor. 

- Boa noite. É verdade, tome sentido na minha carruagem. 



- Oh! pode ficar descansado. 

- Se por acaso ouvir algum rumor dentro dela, ou se vir alguma luz no interior, não se 

assuste; está lá um criado antigo e enfermo que trago comigo. Recomende também ao Sr. 

Gilberto que não o vá incomodar; diga-lhe igualmente que não se afaste daqui amanhã pela 

manhã, antes de eu lhe ter falado. Não se esquece disto? 

- Oh! não, senhor. Mas tenciona partir tão cedo? 

- Conforme - disse Bálsamo sorrindo. - Em todo o caso tenho necessidade de estar 

amanhã de tarde em Bar-le-Duc. 

O criado suspirou com um modo resignado, lançou uma última vista à cama, e 

aproximou-se da chaminé para lançar fogo aos papéis que nela havia para dar algum calor a essa 

grande câmara úmida. 

Mas Bálsamo fê-lo suspender. 

- Não - disse ele - deixe aonde estão essas gazetas; se eu não dormir, entreter-me-ei lendo-

as. 

La Brie inclinou-se e saiu. 

Bálsamo aproximou-se da porta, escutou os passos do velho criado, que descia a escada. 

Pouco depois sentiu os mesmos passos no pavimento que lhe ficava superior. La Brie tinha 

entrado em casa. 

Então o barão foi à janela. 

Em frente dele, via-se luz por dentro de um quarto, cujas cortinas mal fechadas deixavam 

ver o que se passava no interior. Era o quarto de Nicola. A rapariga tirava lentamente o lenço do 

pescoço e desacolchetava o vestido. Chegava repetidas vezes à janela e debruçava-se para olhar 

para o pátio. 

Bálsamo olhou para ela com uma atenção que sem dúvida não lhe havia querido prestar 

durante a ceia. 

- Pasmosa semelhança! - murmurou ele. 

Neste momento apagou-se a luz do quarto, apesar de não se ter ainda deitado a criada. 

Bálsamo ficou de pé, encostado à janela. 

O cravo continuava a ouvir-se. 

O barão pareceu escutar para ver se distinguia algum outro rumor misturar-se ao do 

instrumento... Depois, quando teve a certeza de que só a harmonia reinava no silêncio geral, 

tornou a abrir a porta, fechada por La Brie, desceu vagarosamente a escada e abriu mansamente a 

porta da sala, que girou sem fazer barulho. 

Andreia nada ouviu. 



Corria as alvas mãos sobre o marfim amarelado do instrumento; em frente dela estava um 

espelho numa moldura esculpida, e que tendo sido outrora dourada apresentava a este tempo 

uma cor cinzenta com que haviam pintado o ouro. 

A música que Andreia tocava era melancólica; parecia algum improviso, que traduzia no 

instrumento os seus pensamentos ou os sonhos da sua imaginação. Talvez que seu espírito 

contristado pela vida que levava em Taverney divagasse momentaneamente nos imensos jardins 

de Nossa Senhora da Anunciada de Nanci, povoados de alegres pensionistas. Fosse o que fosse, 

o seu olhar perdia-se no sombrio espelho colocado em frente dela, e que em mui pequena 

distância reflectia os fracos raios de uma única luz colocada sobre o cravo. 

Algumas vezes parava de repente. É porque se lembrava da estranha visão daquela noite e 

das desconhecidas impressões que se lhe tinham seguido. Ora, antes que o seu pensamento 

tivesse fixado qualquer coisa a semelhante respeito, já o seu coração tinha palpitado, e um 

estremecimento havia percorrido os seus membros. Estremecia como se o contacto de um ente 

qualquer tivesse vindo perturbá-la... e contudo estava isolada. 

De repente, quando pensava em querer explicar-se dessas singulares impressões, tornou a 

senti-las. Sentiu um arrepio como se fosse produzido por uma comoção eléctrica. Despertou o 

seu olhar, o seu pensamento acordou, e viu no espelho a sombra de um objecto. 

Era a porta da sala que se abria sem fazer o menor rumor. 

Pela abertura da porta entrou um vulto. 

Andreia estremeceu, os dedos pararam sobre o teclado. Entretanto era bem natural essa 

aparição. 

Esse vulto, que era impossível ainda conhecer por causa das trevas, não podia ser o 

senhor de Taverney ou Nicola? La Brie, antes de se deitar, não poderia ter tido necessidade de 

entrar na sala por um motivo qualquer? 

Isso acontecia-lhe muitas vezes, e nessas excursões o discreto criado nunca fazia bulha. 

Mas a donzela via com os olhos da alma, que não era uma nem outra dessas três pessoas. 

O vulto aproximava-se sem fazer bulha. Quando chegou ao alcance dos raios da luz, 

conheceu Andreia que era o estranho, com o seu rosto pálido e com o seu sobretudo de veludo 

preto. 

Não era sem algum motivo, sem dúvida misterioso, que ele tinha despido o trajo de seda 

que ao princípio trazia.6 

Andreia quis voltar-se e gritar. 

Mas Bálsamo estendeu os braços para diante, e ela não se moveu mais. 

                                                           
6 A seda repele a electricidade, e quase impossível magnetizar alguma pessoa que traga objecto de seda sobre si. 



- Senhor - disse ela - o que me quer? em nome de Deus lhe peço que mo diga. 

Bálsamo sorriu-se, e o espelho repetiu essa expressão da sua fisionomia; Andreia 

observou-a com avidez. 

Mas não respondeu. 

De novo tentou Andreia erguer-se, mas não o conseguiu; uma força invencível, um 

entorpecimento que alguma coisa tinha de suave, pregaram-na sobre a cadeira, enquanto que o 

seu olhar permanecia fixo sobre o espelho mágico. 

Esta nova sensação espantou-a, porque se sentia inteiramente entregue à discrição 

daquele homem, e esse homem era um desconhecido. 

Andreia fez um esforço sobrenatural para pedir socorro e chegou a abrir a boca; Bálsamo, 

porém, estendeu as mãos ambas por cima da cabeça da donzela, e não lhe saiu da boca som 

algum. 

Andreia ficou muda; sentiu no peito um calor fortíssimo, que em nuvens de vapor lhe 

subiu ao cérebro. A donzela não tinha já força nem vontade; deixou pender a cabeça sobre o 

ombro. 

 Pareceu neste momento a Bálsamo que do lado da janela ouvia algum rumor; voltou-se e 

julgou ver da parte de fora o rosto de um homem que se afastava. 

Franziu as sobrancelhas, e coisa pasmosa, a mesma expressão reflectiu-se no rosto da 

donzela. Voltando-se então para o lado de Andreia, abaixou as mãos que conservara 

constantemente levantadas sobre a sua cabeça, tornou a erguê-las e a abaixá-las, e continuou 

durante alguns segundos a carregar a donzela com fortes colunas de electricidade. 

- Durma! - lhe disse ele. 

Depois, como ela ainda lutava contra o encanto, repetiu-lhe com o acento do domínio: 

- Durma! eu o ordeno. 

Então cedeu tudo a essa vontade poderosa. Andreia apoiou o cotovelo sobre o cravo, a 

cabeça sobre a mão e adormeceu. 

Depois Bálsamo, saindo a recuar, fechou a porta após si, e subindo a escada tornou a 

entrar na câmara vermelha. 

Assim que a porta da sala se fechou, o rosto que Bálsamo julgara ver tornou a aparecer 

furtivamente por fora da vidraça. 

Era Gilberto. 

 

 

 

 



VIII 

 

ATRACÇÃO 

 

Gilberto, que pela inferioridade da sua posição era excluído das salas do castelo de 

Taverney, tinha toda a noite vigiado as pessoas que nelas figuravam. 

Durante a ceia tinha visto Bálsamo falar e gesticular. Reparara na atenção com que 

Andreia o honrava, na extraordinária afabilidade do barão para com ele e nas atenções respeitosas 

de La Brie. 

Depois, quando se levantaram da mesa, tinha ido esconder-se entre uns arbustos do 

jardim, a fim de não ser incomodado por Nicola, quando se recolhesse ao seu quarto, o que 

poderia estorvar a sua espionagem. 

Nicola tinha fechado as janelas da sala, menos uma, cujos gonzos quebrados não 

deixavam girar as portas. Gilberto conhecia esta circunstância, e por isso, como já vimos, não 

tinha abandonado o seu posto, porque estava certo de poder ali continuar as suas observações, 

quando Legay se retirasse. 

Esta palavra observações, talvez pareça vaga ao leitor. Que observações poderia Gilberto 

fazer? Não conhecia ele todos os recantos do castelo de Taverney? Não conhecia bem todas as 

pessoas que o habitavam, ele que havia dezessete ou dezoito anos vivia quotidianamente com 

elas? 

É porque nessa noite Gilberto tinha outras tenções; além de observar, esperava. 

Quando Nicola saiu da sala, deixando Andreia só; quando, depois de fechadas portas e 

janelas, foi passear no jardim, olhando para todos os lados como quem espera alguém; sem saber 

o que era feito de Gilberto, nem o que ele iria fazer, resolveu recolher-se ao seu quarto. 

Gilberto, como facilmente se imagina, conservando-se imóvel entre os arbustos em que 

se escondera, respirando apenas, não tinha perdido um único dos movimentos, um único dos 

gestos de Nicola; depois, quando desapareceu, quando viu luz no seu quarto, atravessou o jardim 

nos bicos dos pés, aproximou-se da janela, agachou-se na sombra e esperou, talvez sem saber o 

que esperava, mas não tirando os olhos de cima de Andreia, que estava sentada diante do cravo. 

Foi neste momento que José Bálsamo entrou na sala. 

Gilberto estremeceu, e então o seu olhar concentrou-se sobre as duas pessoas da curiosa 

cena que acabámos de descrever. 

Julgou perceber que Bálsamo fazia cumprimentos a Andreia sobre o seu talento, e que 

esta lhe respondia com a sua costumada frieza; que insistindo este nos seus elogios, ela suspendia 

o seu estudo para lhe responder e despedi-lo. 



Admirou a graça com que ele se retirava. De toda a cena que ele julgava ter entendido, 

nada era exacto, porque a realidade dessa cena era o silêncio. 

Gilberto nada tinha podido ouvir, só tinha visto moverem-se lábios e agitarem-se braços. 

Como, por melhor observador que fosse, poderia ter compreendido um mistério, ali onde tudo se 

passava com aparente naturalidade? 

Bálsamo retirou-se e Gilberto ficou, não em observação, mas em contemplação diante de 

Andreia, tão formosa; pouco depois percebeu com admiração que ela estava dormindo. 

Demorou-se alguns minutos na mesma atitude para ter a certeza de que a sua imobilidade 

provinha realmente do sono. Depois de bem convencido disto, levantou-se segurando a cabeça 

com as mãos ambas, como um homem que receia vê-la despedaçar-se com a quantidade de 

pensamentos que lhe ocorrem; depois, num momento de vontade forte, que mais parecia um 

rasgo de fúria, exclamou: 

- Oh! a sua mão! chegar a minha boca à sua mão... nada mais. Vamos, Gilberto! vamos! 

eu o quero! 

Dito isto, obedecendo a si mesmo, correu para a antecâmara e abriu a porta da sala, sem 

bulha, como já Bálsamo a abrira. 

Mas apenas se abriu essa porta, apenas se achou junto da donzela, sem que o impedisse 

obstáculo algum, compreendera toda a importância da acção que ia cometer; ele, Gilberto, o filho 

de um caseiro e de uma aldeã, ele, o mancebo tímido, senão respeitoso, que apenas do fundo da 

sua obscuridade se atrevera a erguer os olhos para a altiva e desdenhosa donzela, ia tocar com 

seus lábios o vestido ou os dedos dessa majestade adormecida que, acordando, poderia fulminá-lo 

com o olhar. Com esta idéia dissiparam-se todas essas nuvens de embriaguez que lhe haviam 

toldado o espírito; parou, segurando-se à ombreira da porta, porque as pernas lhe tremiam de tal 

modo que receava cair. 

Mas a meditação ou o sono de Andreia era tão profundo (Gilberto não sabia ainda ao 

certo se a donzela dormia ou meditava) que não fez um único movimento, apesar de que muito 

bem poderia ouvir as palpitações do coração de Gilberto, que este se esforçava por comprimir no 

peito; ele ficou de pé alguns momentos, arquejando; a donzela permaneceu imóvel. 

Estava tão formosa assim, brandamente encostada à sua mão, com seus lindos cabelos 

soltos e caídos sobre os ombros, que ateou mais ainda o fogo do mancebo. Apossando-se dele 

nova embriaguez, nova loucura, não pôde resistir; deu um passo mais na direcção em que ela 

estava. O sobrado estalou sob os seus passos mal seguros; um suor frio orvalhou-lhe o rosto, mas 

Andreia pareceu não o ter ouvido. 

- Está dormindo - murmurou Gilberto; - oh! Que felicidade! ela dorme. 



Mas, depois de dar mais três passos, Gilberto parou de novo; havia uma coisa que parecia 

atemorizá-lo; era a claridade extraordinária da luz que, quase a apagar-se, lançava esses últimos 

fulgurantes raios, que precedem as trevas. 

Além disto, não se ouvia em toda a casa nem o mais leve rumor; La Brie estava deitado e 

decerto adormecido. A luz de Nicola havia-se já apagado. 

- Vamos - disse ele. 

E avançou novamente. 

Mas, caso estranho! o sobrado rangeu outra vez, e Andreia não fez movimento algum. 

Gilberto admirou-se desse sono tão pesado; assustou-se quase. 

- Dorme - repetiu ele com essa mobilidade de pensamento que num minuto faz mudar 

vinte vezes a resolução de um amante ou de um cobarde. E cobarde é todo aquele que não tem 

poder sobre o seu coração. – Ela dorme, ó meu Deus! 

Mas no meio de todas essas febris alternativas de receio e de esperança, Gilberto, que 

continuara a caminhar para Andreia, achava-se dois passos distante dela. Então, pareceu-lhe que 

o guiava um poder mágico; ainda que tivesse querido fugir, a fuga tornava-se-lhe impossível. 

Depois de entrar no círculo de atracção de que a donzela formava o centro, sentiu-se como 

ligado, amarrado, vencido e deixou-se cair de joelhos. 

Andreia permaneceu imóvel, muda; parecia uma estátua. Gilberto pegou com as mãos 

ambas na fímbria do seu vestido e beijou-o. 

Depois, sustendo a respiração, sem fazer movimento algum, ergueu lentamente a cabeça: 

com os olhos procurou os de Andreia. 

Estavam bem abertos, e contudo Andreia não via. 

Gilberto, na maior surpresa, não sabia já o que devia pensar. Passou-lhe pela mente a 

horrível idéia de que estava morta e, para se certificar, atreveu-se a pegar-lhe na mão: achou-a 

quente e as artérias pulsavam brandamente. Mas a mão de Andreia ficara imóvel nas de Gilberto. 

Então o mancebo, decerto embriagado por tão voluptuosa pressão, figurou-se que Andreia via, 

que sentia, que tinha adivinhado o seu amor insensato; julgou, pobre coração iludido! que ela 

esperava a sua visita, que o seu silêncio era prova do seu consentimento, a sua imobilidade um 

favor. 

Então levou a mão da donzela à altura dos lábios e imprimiu-lhe um beijo ardente. 

De repente Andreia estremeceu e Gilberto conheceu que ela o repelia. 

- Oh! estou perdido! - murmurou ele largando a mão e batendo no chão com a fronte. 

Andreia levantou-se como se um jogo de molas a isso a obrigara; nem sequer abaixara os 

olhos para o chão, onde estava Gilberto aterrado pela vergonha e pelo receio, e que nem coragem 

tinha para implorar um perdão com o qual não podia contar. 



Mas Andreia, de cabeça alta, colo erguido, como se um poder secreto a impelisse para um 

fim invisível, roçou o vestido pelos ombros de Gilberto, continuou seu caminho, e dirigiu-se para 

a porta com um passo mal firme. 

Gilberto, sentindo-a afastar-se, levantou-se um pouco e seguiu-a com a vista, admirado 

do que acontecia. 

Andreia abriu a porta, saiu e dirigiu-se para a escada. Gilberto, pálido e trémulo, seguiu-a 

arrastando-se sobre os joelhos. 

- Oh! - pensou ele - está tão indignada que nem me quis dizer coisa alguma; vai ter com o 

barão, vai contar-lhe a minha terrível loucura, e vou ser expulso como um lacaio! 

A idéia de ser expulso de Taverney fez perder a cabeça ao mancebo; não poderia ver mais 

aquela que era a sua luz, a sua vida, a sua alma; deu-lhe ânimo o desespero; ergueu-se de todo e 

correu para Andreia. 

- Oh! perdão, senhora, em nome de Deus, perdoai-me! - bradou ele. 

Andreia pareceu não ouvir, mas passou e não entrou nos quartos de seu pai. 

Gilberto respirou. 

Andreia pôs o pé no primeiro degrau da escada, depois no segundo. 

- Oh! meu Deus! meu Deus! - disse Gilberto – onde irá ela? Esta escada só conduz à 

câmara vermelha que o viajante habita, e à água-furtada de La Brie. Se fosse para La Brie, 

chamava, tocava... Irá ela... oh! é impossível! impossível! 

E só com a idéia de que Andreia ia ter com Bálsamo, Gilberto cerrou os punhos com 

raiva. 

Entretanto, Andreia parou diante da porta do estranho. 

Um suor frio corria da fronte de Gilberto; para não cair segurou-se ao corrimão da 

escada; tinha sempre seguido a donzela, e tudo quanto via ou julgava adivinhar, parecia-lhe 

monstruoso. 

A porta de Bálsamo estava entreaberta; Andreia abriu-a sem bater. A luz, que saía do 

quarto, alumiou as suas nobres e puras feições, e espalhou reflexos de ouro em seus olhos bem 

abertos. 

No centro da câmara pôde Gilberto ver o viajante: estava de pé, com o olhar fixo, a 

fronte enrugada e a mão estendida em ar de comando. Depois tornou a cerrar-se a porta. 

Gilberto sentiu faltarem-lhe as forças. Uma das suas mãos largou o corrimão, levou a 

outra à sua fronte ardente; girou sobre si como uma roda que se escapa do eixo, e caiu atordoado 

na fria pedra do primeiro degrau, com o olhar sempre fito naquela porta maldita por onde 

acabava de desaparecer todo o sonho passado, toda a felicidade presente, toda a esperança futura. 

 



IX 

 

A VIDENTE 

 

Bálsamo veio ao encontro da donzela que, semelhante à estátua de pedra do 

Comendador, para ele se dirigia sem desviar-se da linha recta. 

Por estranha que fosse esta aparição para outrem que não Bálsamo, a este não pareceu 

causar surpresa. 

- Ordenei-lhe que dormisse - lhe disse ele; - está dormindo? 

Andreia suspirou e não respondeu. 

Bálsamo aproximou-se da donzela e carregou-a com maior porção de fluido. 

- Quero que fale - disse ele. 

A donzela estremeceu. 

- Ouviu o que eu disse? - perguntou o estranho. 

Andreia fez um sinal afirmativo. 

- Então por que não fala? 

Andreia levou a mão à garganta como para mostrar que as palavras não podiam sair. 

- Bem! sente-se aí - disse Bálsamo. 

Levou-a pela mesma mão que Gilberto tinha beijado sem que ela se apercebesse, e bastou 

esse contacto para lhe causar o mesmo estremecimento que já lhe vimos experimentar quando na 

sala lhe chegou o fluido supremo. 

Seguida por Bálsamo, recuou Andreia três passos, e sentou-se numa poltrona. 

- Agora, vê? - perguntou-lhe ele. 

A donzela abriu muito os olhos, como se quisesse abranger todos os raios luminosos 

espalhados na câmara pelo clarão divergente das duas luzes. 

- Não lhe disse que visse com os olhos – prosseguiu Bálsamo; - olhe com o peito. 

E tirando de sob o seu sobretudo bordado uma varinha de aço, chegou a extremidade 

dela ao peito arquejante de Andreia, a qual deu um salto como se lhe tivesse penetrado o coração 

uma espada de fogo; seus olhos fecharam-se logo. 

- Ah! muito bem - disse Bálsamo - já começa a ver, não é assim? 

Andreia fez um sinal afirmativo com a cabeça. 

- E vai falar, não é verdade? 

- Sim - respondeu Andreia. 

Mas ao mesmo tempo levou a mão à fronte, com um indizível gesto de dor. 

- Que tem? - perguntou Bálsamo. 



- Oh! padeço muito! 

- Por quê? 

- Porque me obriga a ver e a falar. 

Bálsamo levou duas ou três vezes as mãos à altura da cabeça de Andreia, para aliviá-la de 

parte do fluido eléctrico. 

- Ainda padece? 

- Menos alguma coisa. 

- Bem, olhe; onde está? 

Os olhos de Andreia ficaram fechados, mas o semblante pareceu carregado e exprimiu a 

mais viva admiração. 

- Na câmara vermelha - murmurou ela. 

- Com quem? 

- Convosco - continuou a donzela estremecendo. 

- Que tem? 

- Tenho medo! tenho vergonha! 

- De quê? Não estamos nós simpaticamente unidos? 

- Decerto. 

- Não sabe que as minhas intenções são puras? 

- Ah! sim, é verdade - redargüiu ela. 

- E que a respeito como se fosse minha irmã? 

- Sim, bem o sei. 

O seu rosto serenou e tornou depois a aparecer carregado. 

- Não me disse tudo - continuou Bálsamo; - não me perdoa inteiramente? 

- É porque vejo que se me não quer mal a mim, o quer talvez a outros. 

- É possível - murmurou Bálsamo; - mas não pense nisso acrescentou ele em tom 

imperioso. 

Andreia serenou. 

- Todos dormem em casa? 

- Não sei - disse ela. 

- Então olhe. 

- De que lado quer que olhe? 

- Do lado de seu pai primeiramente; onde está ele? 

- No seu quarto. 

- Que está fazendo? 

- Está deitado. 



- Dorme? 

- Não, está lendo. 

- Que lê ele? 

- Um desses maus livros que ele quer que eu leia. 

- E que não lê, não é assim? 

- Não - disse ela. 

- Bem. Então desse lado nada temos a recear. Olhe para o lado de Nicola. 

- Não há luz no seu quarto. 

- Precisa de luz para ver? 

- Não, se assim o ordenar. 

- Olhe! ordeno-o eu! 

- Ah! vejo-a! 

- Então? 

- Está meio despida; abre vagarosamente a porta do quarto; desce a escada. 

- Bem. Aonde vai? 

- Pára na porta do pátio, e oculta-se por detrás dessa porta; espreita e espera. 

Bálsamo sorriu-se. 

- Espreita ou espera por si? 

- Não. 

- Isso é o principal. Quando uma menina está livre de seu pai e de sua aia, não tem que 

temer; só Se... 

- Não - disse ela. 

- Ah! ah! responde ao meu pensamento? 

- É porque o vejo. 

- Então não ama ninguém? 

- Eu? - disse desdenhosamente Andreia. 

- Sim, parece que poderia amar alguém. Quando uma menina sai do convento não é para 

ir viver numa clausura; a liberdade deve ser tanto para o coração como para o corpo. 

Andreia abanou a cabeça. 

- O meu coração está livre - disse ela com tristeza. 

E uma tal expressão de candura e modéstia virginal aformoseou tanto suas feições, que 

Bálsamo, maravilhado, exclamou: 

- É um lírio! uma rosa! uma vidente! 

E de mãos postas ergueu os olhos ao céu em sinal de agradecimento; depois, voltando-se 

para Andreia, continuou: 



- Mas se não ama, amam-na decerto? 

- Não sei - respondeu a donzela com doçura. 

- Como! não sabe? - redargüiu Bálsamo asperamente. - Indague, procure! Quando 

pergunto, quero que me respondam. 

E pela segunda vez tocou o peito da donzela com a sua varinha de aço. Andreia 

estremeceu, mas sob a impressão de uma dor visivelmente menos viva que a primeira. 

- Sim, sim, eu vejo - disse ela - mas trate-me com mais brandura porque me mata. 

- O que vê? 

- Um mancebo que, desde a minha volta do convento, segue-me, espreita-me, cobiça-me, 

mas esconde-se sempre. 

- Quem é esse mancebo? 

- Não lhe vejo o rosto, só lhe vejo o vestuário; parece o trajo de um trabalhador. 

- Onde está ele? 

- No fim da escada; padece, chora. 

- Por que lhe não vê o rosto? 

- Porque o tem escondido entre as mãos. 

- Olhe através das mãos. 

Andreia pareceu fazer um esforço. 

- Gilberto! - bradou ela. - Oh! bem dizia eu que era impossível. 

- Impossível, por quê? 

- Porque não se atreveria a amar-me - respondeu a donzela com uma expressão de 

soberba. 

Bálsamo sorriu como um homem que conhece o homem, e que sabe que não há distância 

que o coração não percorra, mesmo quando nessa distância haja um abismo. 

- E que faz ele no fim da escada? 

- Espere! Tira as mãos do rosto, agarra-se ao corrimão, ergue-se, sobe. 

- Para onde se dirige? 

- Para aqui... Não importa, não se atreverá a entrar. 

- Por que não? 

- Porque tem medo - disse Andreia com um sorriso de desprezo. 

- Mas poderá escutar. 

- Sem dúvida; lá põe ele o ouvido à escuta. 

- Então incomoda-a ali? 

- Sim, num momento de raiva ou ciúme; sim! Num desses momentos, é capaz de tudo. 

- Então livremo-nos dele - disse Bálsamo. 



Dirigiu-se rapidamente para a porta. 

A hora da valentia não tinha ainda soado para Gilberto, porque ao ouvir o rumor dos 

passos de Bálsamo, receando ser ali surpreendido, saltou sobre o corrimão da escada e deixou-se 

escorregar até abaixo. 

Andreia soltou um pequeno grito de terror. 

- Não olhe mais para esse lado - disse Bálsamo voltando para Andreia. - Os amores 

vulgares são coisa de pouca importância. Falemos do barão de Taverney, se lhe aprouver. 

- Quero tudo quanto o senhor quiser - disse Andreia suspirando. 

- É muito pobre o barão? 

- Muito. 

- Tão pobre que lhe não possa procurar distracção alguma? 

- Sim. 

- Leva então aqui uma vida aborrecida? 

- Aborrecimento mortal. 

- Talvez tenha ambições. 

- Não. 

- Ama seu pai? 

- Sim - disse a donzela hesitando. 

- Entretanto, pareceu-me ontem que havia uma nuvem nesse amor filial? - disse Bálsamo 

sorrindo. 

- Quero-lhe mal por ter gasto loucamente toda a fortuna de minha mãe, de modo que o 

infeliz Casa Vermelha vê-se obrigado a viver em destacamentos sem poder usar dignamente o 

nome da nossa família. 

- Quem é Casa Vermelha? 

- É meu irmão Filipe. 

- Por que lhe chama assim? 

- Porque era o nome de um castelo nosso, e que os morgados da família usavam esse 

apelido até à morte do pai; então chamavam-se Taverney. 

- E tem amizade a seu irmão? 

- Oh! sim, muita! muita! 

- Ama-o sobre todos? 

- Sobre todos. 

- E por que o ama com tanta paixão, quando ama seu pai tão moderadamente? 

- Porque tem um coração nobre, e daria a sua vida por mim. 

- E seu pai? 



Andreia calou-se. 

- Não responde? 

- Não quero responder. 

Bálsamo julgou não dever obrigar Andreia a responder-lhe. Talvez que já soubesse do 

barão quanto lhe bastava saber. 

- Onde está agora o cavalheiro de Casa Vermelha? 

- Pergunta-me onde está Filipe? 

- Sim. 

- Está destacado em Estrasburgo. 

- Vê-o neste momento? 

- Onde? 

- Em Estrasburgo. 

- Não o vejo. 

- Conhece a cidade? 

- Não. 

- Conheço-a eu; procuremos juntos, quer? 

- Quero. 

- Está no teatro? 

- Não. 

- Está no botequim da praça com os outros oficiais? 

- Não. 

- Está já em casa, no seu quarto? Ordeno-lhe que veja a câmara de seu irmão. 

- Nada vejo. Julgo que já não está em Estrasburgo. 

- Conhece a estrada? 

- Não. 

- Não importa! conheço-a eu; vamos segui-la. Está em Saverne? 

- Não. 

- Está em Sarrebruck? 

- Não. 

- Em Nanci? 

- Espere! espere! 

Andreia calou-se; o coração batia como se lhe quisera despedaçar o peito. 

- Vejo-o, vejo-o! - bradou ela com uma alegria extraordinária; - oh! prezado Filipe, que 

felicidade! 

- O que é? 



- Querido Filipe! - continuou Andreia cheia de alegria. 

- Onde está ele? 

- Atravessa, montado no seu cavalo, uma cidade que eu conheço perfeitamente. 

- Qual é? 

- Nanci! Nanci! é onde está o convento em que fui educada. 

- Tem a certeza de que seja ele? 

- Oh! sim, os archotes que o cercam iluminam-lhe o rosto. 

- Archotes? - disse Bálsamo admirado. Para que são os archotes? 

- Está a cavalo! a cavalo! ao lado de uma bela carruagem toda dourada. 

- Ah! ah! - disse Bálsamo, que parecia entender. - E quem vem na carruagem? 

- Uma mulher... Oh! como é formosa! como é majestosa! como é bela! Mas, é singular, 

parece-me tê-la já visto; não, não, enganava-me, é Nicola que se parece com ela. 

- Nicola parece-se com essa mulher tão formosa, tão bela, tão majestosa? 

- Sim, mas como o jasmim se parece com o lírio. 

- Vamos; que se passa agora em Nanci? 

- A senhora da carruagem inclina-se para o postigo e faz sinal a Filipe para que se 

aproxime; ele obedece, tira o chapéu com sinal de respeito. 

- Pode ouvir o que vão dizer? 

- Escutarei - disse Andreia detendo Bálsamo com um gesto que queria dizer que não 

fizesse bulha alguma que lhe desviasse a atenção. - Ouço! ouço! - murmurou ela. 

- Que diz a senhora? 

- Com um sorriso nos lábios, dá-lhe ordem de apressar a marcha. Diz-lhe que a escolta 

deve estar pronta amanhã pelas seis horas da manhã, porque quer parar no caminho. 

- Em que sítio quer ela parar? 

- É o que meu irmão lhe está perguntando. Oh! Meu Deus! É em Taverney que ela quer 

parar. Quer ver meu pai. Oh! uma princesa tão poderosa, parar aqui numa casa tão pobre... 

Como poderemos recebê-la dignamente?... oh! meu Deus! não temos prata, nem roupa... 

- Sossegue, remediaremos esse mal. 

- Ah! senhor, eu lho agradeço! 

E Andreia, que se erguera um pouco, tornou a deixar-se cair sentada na poltrona, 

soltando um profundo suspiro. 

Bálsamo aproximou-se dela, e, com passes magnéticos, deu outra direcção às correntes de 

electricidade, restituiu a tranqüilidade do sono a esse corpo formoso, a essa cabeça abatida. 

Então pareceu a donzela sossegar. 



- Ganha forças - lhe disse Bálsamo olhando para ela com êxtase; - logo precisarei ainda de 

toda a tua lucidez. Ó ciência! - continuou ele no tom da exaltação mais crente - tu és a única que 

não enganas! é a ti que o homem deve sacrificar tudo. Esta mulher é bem formosa, ó meu Deus! 

este anjo é bem puro! e bem o deves saber. Tu que criaste os anjos e as mulheres! Mas, que vale 

para mim a beleza neste momento? que vale a inocência? Uma simples revelação que só a 

inocência e a beleza me podem fornecer! Morra a criatura, por mais bela, mais pura, mais perfeita 

que seja, contanto que a sua boca fale! Morram as delícias do mundo inteiro, amor, paixão, 

êxtase, contanto que eu possa caminhar sempre com passo seguro e alumiado! E agora, donzela, 

agora que pelo poder da minha vontade alguns instantes de sono te deram tantas forças como se 

houvesses dormido vinte anos, agora acorda, ou melhor, volta ao teu sono de lucidez. Preciso 

ainda que fales; mas agora vais falar para mim. 

E Bálsamo, estendendo novamente as mãos para Andreia, obrigou-a a erguer-se por meio 

do seu poder imenso. 

Assim que a viu pronta e obediente, tirou da carteira um papel dobrado, no qual estava 

uma madeixa de cabelos muito negros. Os perfumes de que estava impregnada tinham tornado o 

papel diáfano. 

Bálsamo pôs a madeixa nas mãos de Andreia. 

- Olhe! - ordenou ele. 

- Oh! ainda! - disse a donzela em tom suplicante. Oh! não, não, deixe-me, preciso 

sossego; sofro muito. Oh! meu Deus! eu ainda agora estava tão bem! 

- Olhe! - redargüiu Bálsamo, tocando-a outra vez, sem dó, com a sua varinha de aço. 

Andreia torceu as mãos, queria subtrair-se à tirania do experimentador. Saía-lhe espuma 

pela boca. 

- Oh! eu vejo, eu vejo! - bradou ela com o desespero da vontade vencida. 

- Que vê? 

- Uma mulher. 

- Ah! - murmurou Bálsamo com indizível alegria a ciência não é uma palavra vã como a 

virtude! Mesmer venceu Bruto. Vamos, diga-me como é essa mulher, para eu saber se a viu bem. 

- Morena, alta, olhos azuis, cabelo negro, braços musculosos. 

- Que faz ela? 

- Corre, voa, parece levada por um cavalo magnífico, coberto de suor. 

- Para que lado se dirige? 

- Para ali, para ali - disse a donzela, apontando para o oeste. 

- Vai na estrada? 

- Sim. 



- De Châlons? 

- Sim. 

- Está bom - disse Bálsamo; - leva o caminho que vou também seguir. Vai para Paris 

assim como eu, está bom; lá a tornarei a achar. Descanse agora - disse ele a Andreia tirando-lhe 

os cabelos que lhe havia dado. 

Andreia deixou cair os braços. 

- Agora - disse Bálsamo - volte para a sala; o cravo espera-a. 

Andreia deu um passo para o lado da porta, mas as pernas, despedaçadas por uma fadiga 

espantosa, vergaram-lhe debaixo do corpo e cambaleou. 

- Tome forças e continue - disse Bálsamo envolvendo-a numa nova emissão de fluido. 

Andreia imitou o ginete generoso que cobra valor para cumprir a vontade do seu senhor, 

ainda quando essa vontade é injusta. 

Caminhou. 

Bálsamo abriu novamente a porta, e Andreia, sempre adormecida, desceu lentamente a 

escada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

NICOLA LEGAY 

 

Todo o tempo que durou o interrogatório de Bálsamo, passara-o Gilberto em angústias 

inexplicáveis. 

Escondido no fundo da escada, porque já se não atrevia a subir até à porta para escutar o 

que se dizia na câmara vermelha, entregou-se por fim a um desespero que, num carácter como o 

de Gilberto, acabaria necessariamente com estrondo. 

A consciência da sua fraqueza e da sua inferioridade aumentava esse desespero. Bálsamo 

nada mais era que um homem. Gilberto, espírito forte e filósofo, cria pouco em feiticeiros. Mas 

esse homem era forte, Gilberto era fraco; esse homem era valente, Gilberto ainda o não era. 

Vinte vezes se levantou Gilberto para subir a escada com intenção, sendo necessário, de afrontar 

o barão. Vinte vezes lhe faltaram as pernas que debaixo dele vergaram e caiu sobre os joelhos. 

Veio-lhe então outra idéia, era a de ir buscar uma escada de mão de que La Brie, que era 

ao mesmo tempo cozinheiro, criado de quarto e jardineiro, se servia para pregar os jasmineiros e 

a madressilva contra as paredes. Aplicando essa escada contra a galeria da outra escada interior e 

trepando-se a ela não perderia um único dos sons reveladores que ele tão ardentemente desejava 

saber. 

Correu para o vestíbulo, dali para o pátio e foi buscar a escada de mão ao lugar em que 

sabia que devia estar. Mas quando se abaixava para apanhá-la, pareceu-lhe ouvir algum rumor do 

lado da casa e voltou-se. 

Então os seus olhos dilatados nas trevas pareceram distinguir uma forma humana, 

atravessando o quadro negro da porta que ficara aberta, mas ia com tanta rapidez, que parecia 

mais um espectro do que um ente vivo. 

Deixou cair a escada e, com o coração a palpitar, dirigiu-se para o castelo. 

Há certas imaginações que são supersticiosas por necessidade; são geralmente as mais 

ricas e exaltadas; admitem menos a razão que a fábula; acham muito vulgar o que é natural, 

porque são levadas pelo seu instinto para o impossível ou para a idealidade. É por isso que são 

apaixonadas de um bosque sombrio, porque as suas abóbadas escuras devem ser povoadas de 

fantasmas ou de génios. Os antigos, que foram tão bons poetas, eram também assim. Mas como 

o seu sol, foco de luz ardente de que apenas temos um reflexo, tinha banido as larvas e os 

fantasmas, haviam imaginado alegres Dríades e vaporosas Oréades. 

Gilberto, filho de um país nebuloso onde as idéias são mais lúgubres, julgou ver passar 

uma visão. Desta vez, apesar da sua incredulidade, apresentou-se-lhe ao espírito o que a mulher 



de Bálsamo lhe havia dito quando fugiu; não poderia o feiticeiro ter evocado algum fantasma, ele 

que tivera o poder de arrastar para o mal o próprio anjo da pureza? 

Contudo, Gilberto tinha sempre um segundo movimento pior que o primeiro: era o da 

reflexão. Chamou em seu auxílio todos os argumentos dos espíritos fortes contra os espectros, e a 

palavra duende do dicionário filosófico deu-lhe certo ânimo trazendo-lhe ao mesmo tempo um 

temor mais fundado. 

Se, pois, tinha visto alguém, devia ser uma pessoa bem viva, e principalmente muito 

interessada em espreitar. 

O susto indicou-lhe o barão de Taverney; a consciência dizia outro nome. 

Olhou para o segundo andar do torreão. Já o dissemos, a luz de Nicola estava apagada, e 

pela vidraça da janela não se via claridade alguma. 

Nem um sopro, nem um rumor em toda a casa, exceptuando a câmara de Bálsamo. 

Olhou, escutou, e não vendo nem ouvindo mais nada, pegou na escada, bem convencido desta 

vez que tivera a vista perturbada como a deve ter um homem, quando o coração lhe palpita 

apressado, e que essa visão era antes uma intermitência da faculdade vidente, como tecnicamente 

se pode dizer, do que o resultado do exercício das suas faculdades. 

Acabava apenas de colocar a escada, quando, ao pôr o pé no primeiro degrau, sentiu 

abrir-se a porta de Bálsamo e tornar a fechar-se, deixando passar Andreia, que desceu 

vagarosamente sem luz, como se a guiasse um poder sobrenatural. 

Andreia passou junto de Gilberto, roçando-lhe o vestido pelos ombros, e prosseguiu no 

seu caminho. 

O barão de Taverney adormecido, La Brie deitado, Nicola no seu quarto, e a porta de 

Bálsamo fechada, garantiam o mancebo contra qualquer surpresa. 

Fez um esforço violento, e pé ante pé seguiu Andreia. 

Andreia atravessou a antessala e entrou na sala. 

Gilberto, com o coração despedaçado, seguia-a. Entretanto, apesar da porta ter ficado 

aberta, parou. Andreia foi sentar-se no banco do cravo, sobre o qual ainda ardia a luz acesa. 

Gilberto rasgava o peito com as unhas. Era nesse mesmo lugar que meia hora antes 

beijara o vestido e a mão dessa mulher, sem que ela por semelhante coisa se irritasse; ali é que ele 

fora feliz, ali lhe nascera no peito a esperança! A indulgência da donzela provinha certamente de 

uma dessas corrupções profundas, como Gilberto as conhecia, pelos romances que havia lido, e 

que faziam parte da biblioteca do barão. 

- Pois bem! - pensava ele indeciso em suas idéias - se assim é, eu, como os outros, 

beneficiarei dessa surpresa dos sentidos.  E já que o anjo lança ao vento a sua túnica de candura, 

venham a mim alguns farrapos da sua castidade! 



Desta vez a resolução de Gilberto estava tomada, correu para a sala. 

Mas quando ia entrar, sentiu a mão de alguém que o agarrava vigorosamente pelo braço. 

Gilberto voltou-se aterrado, parecia-lhe que o coração lhe saltava fora do peito. 

- Ah! desta vez não me escapas, descarado! - disse-lhe ao ouvido uma voz agastada; 

atrever-te-ás ainda a negar que tens entrevistas com ela? quererás ainda negar que a amas?... 

Gilberto nem sequer teve forças para se desprender das mãos que o seguravam. 

E todavia, não era grande a força que o detinha, eram simplesmente as mãos de uma 

rapariga. Era Nicola Legay. 

- Vamos, que me queres ainda? - perguntou ele em voz baixa e com impaciência. 

- Ah! queres que fale alto, pelo que parece? – disse Nicola levantando a voz. 

- Não, não, pelo contrário, quero que te cales – respondeu Gilberto apertando os dentes e 

levando consigo Nicola para a antessala. 

- Pois bem, então segue-me! 

Era o mesmo que Gilberto queria, porque, seguindo Nicola, afastava-se de Andreia. 

- Pois sim, eu sigo-te - disse ele. 

Seguiu efectivamente Nicola, que o conduziu para o jardim e fechou a porta atrás de si. 

- Mas - observou Gilberto - a menina vai recolher-se ao seu quarto, há-de provavelmente 

chamar-te para a ajudares a despir-se, e não a poderás ouvir... 

- Estás muito enganado, se pensas que me lembro agora disso. Que me importa que 

chame ou deixe de chamar! Preciso falar-te. 

- Poderias talvez guardar para amanhã o que me queres dizer hoje; Andreia é severa, bem 

o sabes. 

- Pois sim, faz bem em ser severa, e então comigo! 

- Nicola, prometo-te que amanhã... 

- Prometes! são sedutoras as tuas promessas, pode a gente fiar-se nelas. Não me havias 

prometido que hoje, às seis horas, me esperarias do lado da Casa Vermelha? Onde estavas a essas 

horas? Do lado oposto, pois que vieste acompanhando o viajante. Faço tanto caso das tuas 

promessas, como das do confessor do convento da Anunciada, que tinha jurado guardar sigilo da 

confissão, e ia contar à abadessa todos os nossos pecados. 

- Mas lembra-te, Nicola, que se alguém desconfia disto, hão-de mandar-te embora. 

- E a ti, não te hão-de também pôr fora? a ti, o namorado da menina? olha lá não venha o 

senhor barão pedir-te licença para isso! 

- A mim?! não tem motivo para me pôr fora. 

- Realmente! então foi ele que te autorizou a namorares a filha? Não o julgava tão filósofo 

como isso. 



Com uma só palavra podia Gilberto provar a Nicola que, se era culpado, não havia pelo 

menos cumplicidade da parte de Andreia. Bastava contar-lhe o que tinha visto, e ainda que o caso 

parecesse incrível, Nicola tê-lo-ia certamente acreditado, graças a essa boa opinião que as 

mulheres têm geralmente umas das outras. Uma idéia, porém, mais profunda, suspendeu o 

mancebo no momento da revelação. O segredo de Andreia era desses que enriquecem um 

homem, quando esse homem prefere os tesouros do amor, a outros tesouros mais materiais e 

mais positivos. 

Os tesouros que Gilberto desejava, eram os do amor. Calculou que a raiva de Nicola era 

tanto menos perigosa quanto era desejável a posse de Andreia. Tomou, pois, logo a sua 

resolução, e guardou silêncio a respeito da singular aventura de que fora testemunha. 

- Vamos! já que assim o queres, expliquemo-nos categoricamente - disse ele. 

- Oh! a explicação é curta - redargüiu Nicola, cujo carácter, absolutamente contrário ao de 

Gilberto, não a deixava senhora de nenhuma das suas sensações; - mas tens razão, não estamos 

aqui bem no jardim; vamos para o meu quarto. 

- Para o teu quarto! - bradou Gilberto assustado; - é impossível. 

- Por quê? 

- Podem-nos surpreender. 

- Ora adeus! - replicou Nicola com um sorriso de escárnio - quem nos havia de 

surpreender? Andreia? Com efeito, deve ter ciúme deste belo senhor. Mas, infelizmente para ela, 

não são para temer as pessoas cujo segredo se sabe. Ah! a menina tem ciúmes de Nicola! Nunca 

pensei que me faria tanta honra! 

E um riso forçado, terrível como o sussurro da tempestade, veio assustar Gilberto, muito 

mais que o teria feito uma invectiva ou uma ameaça. 

- Não é de Andreia que eu tenho medo, Nicola, tenho medo por tua causa. 

- Ah! sim, é verdade, tens-me sempre dito que, aonde não há escândalo não há mal. Os 

filósofos são algumas vezes jesuítas; todavia, o confessor da Anunciada dizia isso assim como tu, 

e tinha-mo dito primeiro que tu mo dissesses: é por isso que as tuas entrevistas com Andreia são 

de noite. Vamos! vamos! basta de más razões... vem para o meu quarto, quero-o eu. 

- Nicola! - disse Gilberto possuído de raiva e rangendo os dentes. 

- Então? - prosseguiu ela - e depois?... 

- Toma sentido! 

E fez um gesto ameaçador. 

- Oh! não tenho medo; já me bateste uma vez, porque tinhas ciúmes de mim. Amavas-me 

então. Foi oito dias depois do nosso belo dia de mel, e eu deixei que me batesses. Hoje, porém, 



muda o caso de figura, já não consinto que me batas, porque já não me amas e sou eu que tenho 

ciúmes. 

- E o que hás-de tu fazer? - disse Gilberto agarrando no punho da rapariga. 

- Oh! hei-de gritar tanto que a menina há-de ouvir-me e há-de vir perguntar-te com que 

direito dás a Nicola o que só a ela pertence. Portanto, larga-me, é o conselho que te dou. 

Gilberto largou a mão de Nicola. 

Depois, pegando na escada e arrastando-a com precaução, foi encostá-la à janela do 

quarto de Nicola. 

- Ora vê o que é o destino - disse esta; - a escada que devia provavelmente servir para 

subir ao quarto de Andreia, vai servir simplesmente de comunicação com o meu. Isso é lisonjeiro 

para mim. 

Nicola conhecia que era a mais forte; por conseqüência apressava-se em triunfar com essa 

precipitação das mulheres que, a não serem realmente superiores no bem ou no mal, pagam caro 

essa primeira vitória prematuramente proclamada. 

Gilberto sentira a falsidade da sua posição; por isso, seguia todos os movimentos da 

rapariga e reunia todas as suas faculdades para a luta que esperava. 

E como homem de precaução, quis certificar-se de duas coisas: 

A primeira, passando por diante da janela da sala, ver se Andreia continuava a estar ali. 

A segunda, depois de entrar no quarto de Nicola, experimentar se da janela, sem o risco 

de quebrar a cabeça, era fácil pôr os pés na primeira travessa da escada e dali descer para o 

jardim. 

Quanto a simplicidade, o quarto de Nicola era igual ao resto da habitação. 

Era um celeiro, cujas paredes haviam sido forradas com um papel cinzento de desenhos 

verdes. 

Um leito ordinário e um vaso com um gerânio, colocado numa fresta, era toda a mobília 

do quarto, ajuntando a isto uma enorme caixa de papelão, que Andreia havia emprestado a 

Nicola, e que lhe servia de cómoda e de mesa. 

Nicola sentou-se na borda da cama, e Gilberto na da caixa de papelão. 

Subindo a escada, sossegara mais um pouco o ânimo de Nicola. Estava senhora de si, 

porque tinha a consciência do seu poder. Gilberto, pelo contrário, tremendo e assustado, não 

podia readquirir o seu sangue-frio, e sentia-se possuir de raiva, à medida que, pela força da sua 

vontade, esta parecia diminuir na rapariga. 

Houve um instante de silêncio, durante o qual Nicola olhou para Gilberto com um modo 

irritado. 

- Vamos - disse ela - amas Andreia e enganas-me. 



- Quem te disse que eu amo Andreia? – respondeu Gilberto. 

- É claro! visto teres entrevistas com ela. 

- Quem te disse que foi com ela que eu tive uma entrevista? 

- Então com quem? com o feiticeiro? 

- Talvez! Bem sabes que sou ambicioso. 

- Diz antes invejoso. 

- É a mesma palavra; a diferença está em ser interpretada em bem ou em mal. 

- Não mudemos a discussão de um objecto em discussão de palavras. Já me não amas, 

não é verdade? 

- Amo-te do mesmo modo. 

- Então por que te afastas de mim? 

- Porque sempre que me encontras, temos questão. 

- É por fugires de mim que temos questão quando nos encontramos. 

- Bem sabes que gostei sempre da solidão. 

- Sim, e sobe-se para casa da solidão por uma escada de mão... Perdão, eu não sabia isso. 

Gilberto neste ponto estava vencido. 

- Vamos, vamos, sé franco, e, se te for possível, Gilberto, confessa que já não me amas, 

ou que são duas que partilham do teu amor! 

- Pois bem! e se assim fosse - disse Gilberto que dirias então? 

- Diria que é uma monstruosidade. 

- Não; diz antes que é um erro. 

- Um erro do teu coração? 

- Da nossa sociedade. Bem sabes que há alguns povos, onde cada homem tem sete ou 

oito mulheres. 

- Não são cristãos - respondeu Nicola com impaciência. 

- São filósofos - respondeu soberbamente Gilberto. 

- Oh! meu filósofo! acharias bom que eu te imitasse, que tomasse um segundo amante? 

- Eu não quereria ser injusto e tirano; não quereria comprimir os movimentos do teu 

coração. A santa liberdade consiste principalmente em respeitar o livre arbítrio. Muda de amores, 

Nicola, eu decerto não te constrangerei a uma fidelidade que, segundo o entendo, não é da 

natureza. 

- Ah! - bradou Nicola - bem se vê que me não amas! 

A discussão era o forte de Gilberto, não que o seu espírito fosse exactamente lógico, mas 

era paradoxal. Depois, por pouco que ele soubesse, sempre sabia mais que Nicola. Nicola só lia o 

que a divertia; Gilberto tinha lido, não só o que o divertia, mas também o que lhe parecia útil. 



Por isso, durante a discussão, começava Gilberto a adquirir novamente o sangue-frio que 

Nicola ia perdendo. 

- Diz-me uma coisa, meu filósofo, tens boa memória? - perguntou Nicola com um sorriso 

irónico. 

- Algumas vezes - respondeu Gilberto. 

- Estás lembrado do que me disseste, quando há uns cinco meses vim do convento da 

Anunciada com a menina? 

- Não; mas recorda-me o que foi. 

- Disseste-me: “Sou pobre!” Foi no dia em que juntos debaixo de uma das abóbadas do 

velho castelo arruinado, líamos Tanzai. 

- Sim, continua. 

- Tremias muito nesse dia. 

- É possível; sou tímido por natureza, e faço quanto posso para emendar este defeito, 

como já tenho emendado outros. 

- Desse modo, quando tiveres emendado todos os teus defeitos, serás um homem 

perfeito - disse Nicola rindo. 

- Hei-de ser forte, pelo menos, porque a ciência faz a força. 

- Onde leste tu semelhante coisa? 

- Que te importa? Continua a recordar-me o que te disse debaixo da abóbada. 

Nicola conhecia que ia perdendo cada vez mais terreno. 

- Dizias-me: “Sou pobre, Nicola, ninguém me ama, não sabem que tenho aqui alguma 

coisa”; e batias ao mesmo tempo sobre o coração. 

- Enganas-te, Nicola; se eu batia em alguma parte não era decerto no coração, mas sim na 

cabeça. O coração não é mais que uma bomba destinada a impelir o sangue para as extremidades. 

Podes ler isto no Dicionário Filosófico, no artigo Coração. 

E Gilberto tomou um certo ar de importância. Humilhado na presença de Bálsamo, 

ensoberbecia-se diante de Nicola. 

- Tens razão, Gilberto, era efectivamente na cabeça que batias. E batendo na cabeça, 

dizias: “Aqui tratam-me como se fosse um cão de guarda, e ainda assim Magão é mais feliz do 

que eu”. Respondi-te então que faziam mal em te não terem amizade, e que, se tivesses sido meu 

irmão, eu te teria amado. Parece-me que te respondi isto com o coração e não com a cabeça.   

Naturalmente enganei-me, porque não li o Dicionário Filosófico. 

- Fizeste mal, Nicola. 

- Então abraçaste-me e disseste-me: “És órfã, Nicola, e eu também o sou; a nossa miséria 

e a nossa abjecção fazem de nós mais que irmãos; amemo-nos, Nicola, como se realmente o 



fôssemos. E demais, se fôssemos irmãos, a sociedade não permitiria que nos amássemos como eu 

quero que me ames”. Deste-me então um abraço. 

- É possível. 

- Pensavas no que dizias? 

- Sem dúvida. Quase sempre se pensa no que se diz, no momento de o dizer. 

- De modo que hoje...? 

- Hoje é outro caso: tenho cinco meses mais que então; aprendi coisas que ignorava; 

adivinho outras que ainda não sei. Hoje penso diferentemente. 

- Então és falso, mentiroso, hipócrita? – bradou Nicola encolerizando-se. 

- Sou como um viajante a quem, no fundo de um vale, perguntam o que lhe parece a 

paisagem, e a quem dirigem a mesma pergunta depois de chegado ao cume da montanha que lhe 

encobria o horizonte. Vejo agora mais do que via então. 

- De modo que não casarás comigo? 

- Nunca te disse que serias minha esposa – redargüiu Gilberto com desprezo. 

- E todavia - exclamou a rapariga desesperada - parece-me que Nicola Legay é da mesma 

igualha de Sebastião Gilberto! 

- Os homens são todos iguais - disse Gilberto; - mas a natureza ou a educação deu-lhes 

valores diversos e faculdades diferentes. Afastam-se ou aproximam-se uns dos outros, conforme 

esses valores ou faculdades se desenvolvem mais ou menos. 

- E como tens faculdades e valores mais desenvolvidos que os meus, afastas-te de mim. 

- Assim é, naturalmente; ainda não sabes raciocinar, Nicola, mas já percebes muito bem. 

- Sim, sim! - bradou Nicola cada vez mais desesperada - sim, entendo. 

- O que entendes? 

- Entendo que és um homem sem brio. 

- Pode ser. Muitos nascem com maus instintos, mas a vontade deve corrigi-los. O Sr. 

Rousseau também nasceu com maus instintos, e contudo emendou-se. Eu farei como o Sr. 

Rousseau. 

- Oh! meu Deus, meu Deus! - disse Nicola – como pude eu amar semelhante homem? 

- Mas também não chegaste a amar-me, Nicola – atalhou friamente Gilberto; - agradei-te 

e nada mais. Havias chegado de Nanci, onde só tinhas visto seminaristas que te despertavam o 

riso, ou militares que te metiam medo. Éramos ambos moços, ambos inocentes, desejando 

ambos não o continuar a ser. A natureza falava em nós com a sua voz irresistível. Sentimos um 

fogo arder nas nossas veias quando temos um desejo qualquer; um desassossego, cujo remédio 

em vão se busca nos livros, que mais desassossegados nos tornam. Foi uma vez, quando juntos 

líamos um desses livros, que... estarás lembrada, Nicola, não direi que cedeste, porque eu nada te 



pedi, e porque nada me recusavas mas foi assim que achámos a palavra de um segredo para nós 

desconhecido. Durante um mês ou dois essa palavra foi: felicidade! Durante um mês ou dois, em 

lugar de vegetar, sentimos em nós a vida. E será uma razão que, por termos sido felizes um pelo 

outro, durante dois meses, devamos agora ser eternamente desgraçados um pelo outro? Reflecte, 

Nicola, se se fizesse um semelhante contrato, dando e recebendo a felicidade, importaria isso a 

renúncia do livre arbítrio, o que seria um manifesto absurdo. 

- Isso que estás aí a dizer-me é filosofia? – perguntou Nicola. 

- Creio que sim - redargüiu Gilberto. 

- Então para os filósofos não há nada que seja sagrado? 

- Há, é a razão. 

- De modo que eu, que queria ser uma rapariga honrada... 

- Perdão, perdão, não falemos nisso que já é tarde. 

Nicola empalideceu e corou com incrível rapidez. 

- Honrada para contigo - disse ela. - Depois de casada toda a mulher é honrada, me 

disseste tu para me consolar, se se conserva fiel ao esposo que o coração escolheu. Estás 

lembrado desta teoria sobre os casamentos? 

- Eu falava das uniões, Nicola, visto que nunca hei-de casar. 

- Nunca hás-de casar? 

- Não. Quero ser um sábio e um filósofo. Ora, a ciência ordena o isolamento do espírito, 

e a filosofia o do corpo. 

- Que estás a dizer, Gilberto?... Tu não és mais que um miserável, e parece-me que valho 

mais do que tu. 

- Acabemos - disse Gilberto levantando-se – porque estamos perdendo o nosso tempo, tu 

a dizer-me injúrias e eu a ouvi-las. Amaste-me porque assim te aprouve, não é verdade? 

- Certamente. 

- Pois bem! por ter feito uma coisa que foi da tua vontade, não julgo que tenhas o direito 

de fazer-me infeliz. 

- Insensato! - disse Nicola - julgas-me pervertida, e finges não me temer! 

- Temer-te! a ti, Nicola? Ora adeus! Que poder tens tu sobre mim? O ciúme transtorna-te 

a cabeça. 

- O ciúme! o ciúme - exclamou a rapariga com um riso febril. - Ah! estás muito enganado 

se julgas que tenho ciúme de ti. E de que poderia eu ter ciúme? Haverá aqui, em todos estes 

contornos, uma rapariga mais formosa do que eu? Se eu tivesse as mãos brancas como a menina, 

e hei-de tê-las assim no dia em que deixar de trabalhar, não seria igual à menina em formosura? 

Os meus cabelos, olha bem para eles! - e dizendo isto a rapariga desatou a fita que os segurava - 



os meus cabelos cobrem-me até aos pés, como uma capa. Sou alta, bem feita - e Nicola fechou a 

cintura entre as mãos; - os meus dentes parecem pérolas - e olhou para eles num pequeno 

espelho que estava dependurado à Cabeceira da cama. - Quando quero sorrir-me e olhar de certo 

modo para alguém, vejo esse alguém corar e estremecer, tal é o poder fascinador dos meus olhos. 

És o meu primeiro amante, é verdade, mas não és o primeiro homem com quem tenho 

galanteado. Olha, Gilberto - continuou a rapariga, mais terrível com o seu riso sofreado do que o 

havia sido com as suas veementes ameaças - ris-te?... Crê no que te digo, não me obrigues a 

declarar-te guerra; não me faças sair do caminho estreito em que ainda me detém não sei que 

vaga recordação dos conselhos de minha mãe, não sei que monótona prescrição das minhas 

orações de criança. Se chego a desprezar o pudor, toma cuidado, Gilberto, porque terás que 

arrepender-te não só das desgraças que disso resultarão para ti, mas também das que resultarão 

para os mais! 

- Ora graças a Deus! - disse Gilberto, - eis-nos chegados a uma certa altura, Nicola, e 

agora estou convencido de uma coisa. 

- Qual é? 

- É que se eu consentisse agora em desposar-te... 

- Que mais? 

- Sim., estou persuadido que te recusavas. 

Nicola reflectiu um pouco; depois, com os punhos cerrados e rangendo os dentes, 

respondeu: 

- Parece-me que tens razão, Gilberto; parece-me que também eu agora começo a subir 

essa montanha de que há pouco me falavas; creio que vejo agora alargar-se o meu horizonte; 

creio que estou destinada para vir a ser alguma coisa; na realidade não é brilhante a sorte de vir a 

ser mulher de um sábio ou de um filósofo. Agora, desce a escada, Gilberto, e toma cuidado de 

não partires a cabeça, ainda que me parece seria uma grande felicidade para os mais, e também 

para ti. 

E a rapariga voltando as costas a Gilberto, começou a despir-se como se ele ali não 

estivesse. 

Gilberto permaneceu um instante imóvel, indeciso, hesitante, o olhar fixo, porque assim 

excitada pela poesia da raiva e pelo fogo do ciúme, Nicola era, na realidade, uma criatura 

encantadora. Mas no coração de Gilberto havia uma tenção bem formada, era de romper todas as 

suas relações com a sedutora Nicola, que poderia muito bem prejudicar os seus amores e as suas 

ambições; e portanto resistiu. 

No fim de alguns instantes, como Nicola não sentia já rumor algum no quarto, por detrás 

de si, voltou-se e olhou: Gilberto tinha saído. 



- Foi-se! - murmurou ela - foi-se! 

E dirigiu-se para a janela; apagara-se a luz e ficou tudo às escuras. 

- E a menina! - pensou Nicola. 

Desceu a escada, e nos bicos dos pés dirigiu-se para a porta do quarto da sua ama e 

escutou. 

- Bom! - disse ela - deitou-se só e já dorme. Até amanhã. Oh! eu saberei se ela o ama! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

AMA E AIA 

 

O estado em que Nicola voltara para o seu quarto não era tão tranqüilo como ela 

afectava. De toda essa finura de que pretendera dar prova, de toda essa firmeza de que julgava ser 

senhora, não possuía realmente a rapariga mais que uma porção de fanfarrice, suficiente para a 

tornar perigosa e fazê-la parecer corrompida. Nicola tinha uma imaginação naturalmente 

desregrada, um espírito corrompido por más leituras. A combinação desse espírito e dessa 

imaginação dava asas aos seus sentidos ardentes; mas não era uma alma seca; e se o seu amor-

próprio, que tinha imenso poder sobre ela, conseguia por vezes suspender-lhe as lágrimas nos 

olhos, essas lágrimas, repelidas com violência, gotejavam-lhe sobre o coração, tão corrosivas 

como se fossem de chumbo fundido. 

Uma única demonstração fora nela significativa e real: era o sorriso cheio de desprezo 

com que acolhera os primeiros insultos de Gilberto, e esse sorriso traía todas as feridas do seu 

coração! Nicola era por certo uma rapariga sem virtudes, sem princípios; todavia dera uma 

estimação à sua desonra, e quando se entregou, como a entrega foi total, julgou fazer um 

presente. A indiferença e fatuidade de Gilberto aviltavam-na a seus próprios olhos. Acabava de 

receber um cruel castigo do seu erro, e tinha sentido profundamente a dor desse castigo; ergueu-

se, porém, sob o golpe, e jurou a si mesma que restituiria a Gilberto, se não todo o mal, pelo 

menos uma parte do que dele recebera. 

Nova, vigorosa, cheia de seiva rústica, dotada dessa faculdade de esquecer, tão preciosa 

para qualquer que só aspira a dominar os que o amam, pôde Nicola adormecer, depois de ter 

combinado o seu planozinho de vingança com todos os demónios que lhe faziam a honra de 

povoar o seu pequeno coração de dezessete anos. 

Nicola considerava Andreia de Taverney tanto ou mais culpada que Gilberto. Uma 

menina pobre, cheia de prejuízos de aristocracia, soberba e altiva, que, no convento de Nanci, 

falava com familiaridade às princesas, duquesas, tratava por tu as marquesas, e não falava com 

quem ficava abaixo destas classes; uma fria estátua em aparência, mas sensível debaixo da sua 

casca de mármore; essa estátua parecia-lhe ridícula e mesquinha, quando se tornava em mulher 

para um Pigmalião de aldeia como Gilberto. 

Porque, força é confessá-lo, Nicola, com essa compreensão delicada que a natureza deu 

às mulheres, sentia-se inferior a Gilberto unicamente no espírito, mas superior em tudo mais. 

Sem esta supremacia do espírito, que o seu amante tinha adquirido sobre ela por cinco ou seis 



anos de leitura, ela descia da sua categoria, ela, a aia de um barão arruinado, entregando-se a um 

aldeão. 

Que fazia a sua ama, se realmente se havia também dado a Gilberto? 

Nicola pensou que seria um grande erro contar ao barão de Taverney o que ela tinha ou 

se figurava ter visto. Primeiramente por causa do carácter do senhor de Taverney, que se havia de 

rir da história depois de esbofetear Gilberto e pô-lo fora; e depois por causa de Gilberto, que 

acharia a vingança mesquinha e desprezível. 

Mas fazer padecer Gilberto em Andreia, tomar sobre ambos um certo ascendente, vê-los 

empalidecer ou corar sob o seu olhar de criada, tornar-se em senhora absoluta e fazer talvez 

lembrar a Gilberto com saudade o tempo em que a mão que ele beijava era áspera só por fora, foi 

o que lisonjeou a sua imaginação e lhe acariciou o orgulho, foi o que lhe pareceu realmente 

vantajoso, foi o que ela resolveu. Depois adormeceu. 

Era dia claro quando acordou, alegre e contente. Levou uma hora no seu arranjo; e não 

era tempo de sobra, porque, só para desembaraçar os compridos cabelos, outra mão menos hábil 

teria pelo menos levado dobrado tempo; Nicola examinou seus olhos nesse triângulo de vidro 

estanhado, de que já falamos e que lhe servia de espelho; os olhos pareceram-lhe mais formosos 

que nunca. Continuou o exame, e dos olhos passou a ver a boca; os lábios não tinham 

empalidecido e arredondavam-se como uma cereja debaixo da sombra do seu nariz delgado e 

levemente arrebitado; o colo, que ela tinha o maior cuidado em esconder aos afagos do Sol, era 

de uma alvura de lírio, e nada se podia apresentar mais rico que o seu peito, nem mais 

sedutoramente bem feito que o seu corpo. 

Vendo-se tão formosa, pensou Nicola que lhe seria fácil inspirar ciúme a Andreia. Já se vê 

que não estava de todo corrompida, porque não pensou em que houvesse nisso capricho e 

fantasia, e só se lembrou de que podia muito bem ser que Andreia de Taverney amasse Gilberto. 

Assim armada física e moralmente, Nicola abriu a porta do quarto de Andreia, como 

estava autorizada por sua ama a fazê-lo, quando esta não estivesse levantada às sete horas. 

Apenas entrara no quarto, Nicola parou. 

Andreia, pálida, com a fronte coberta de suor em que se mergulhavam os seus lindos 

cabelos, estava estendida sobre a cama, respirando a custo e torcendo-se por vezes no seu pesado 

sono com uma visível expressão de dor. 

Os lençóis, que estavam enrolados e amarrotados debaixo dela, não tinham coberto o seu 

corpo meio vestido e numa tal desordem, que bem revelava as suas agitações; apoiava o rosto 

sobre um dos braços e apertava a outra mão contra o seu formoso peito. 

De vez em quando a respiração, suspensa por intervalos, saía como um arranco de dor, e 

soltava um gemido profundo e entrecortado. 



Nicola contemplou-a alguns momentos em silêncio e abanou a cabeça, porque fazia a 

justiça de conhecer que não havia beleza que pudesse comparar-se com a de Andreia. 

Depois dirigiu-se para a janela e abriu as portas de dentro. 

A câmara inundou-se de luz, a qual fez tremer as pálpebras violáceas da donzela. 

Acordou e, querendo levantar-se, sentiu uma prostração tão grande e uma dor tão aguda, 

que se deixou cair sobre o travesseiro, soltando um grito. 

- Oh! meu Deus! - disse Nicola - o que tem, minha senhora? 

- Já é muito tarde? - perguntou Andreia esfregando os olhos. 

- Muito tarde, minha senhora; esteve na cama uma hora mais que de costume. 

- Não sei o que tenho, Nicola - disse Andreia olhando em torno de si para assegurar-se 

bem do lugar aonde estava. - Parece que estou com uma grande constipação, tenho o peito 

despedaçado. 

Nicola fitou bem os olhos nela antes de responder. 

- Talvez seja princípio de algum defluxo que a senhora apanhasse esta noite. 

- Esta noite?! - respondeu Andreia admirada. - Oh! - acrescentou ela, examinando a 

desordem do seu vestuário - parece que me não despi? Como aconteceria isto? 

- Eu não sei! - disse Nicola; - veja se se lembra. 

- Não me lembra coisa alguma - respondeu Andreia segurando a cabeça com as mãos 

ambas; - o que me aconteceu? estarei doida? 

E com um olhar espantado, examinou pela segunda vez o lugar em que estava; sentou-se 

na cama e fazendo um esforço, bradou: 

- Ah! sim, agora me lembra: eu ontem estava tão cansada, tão abatida... foi certamente 

resultado da tempestade; depois... 

Parou; pensava naquele estranho que olhara para ela de um modo tão singular. 

Nicola apontou-lhe para a cama amarrotada, mas coberta, de modo que se via claramente 

que Andreia não se metera debaixo dos lençóis. 

- Depois?... - disse Nicola com um fingido interesse; - ia dizer mais alguma coisa... 

- Depois - continuou Andreia - adormeci sobre o banco do meu cravo. - Daí por diante 

não me lembra mais nada. Naturalmente vim para o meu quarto, meio adormecida, e ter-me-ei 

deitado sobre a cama, sem ter força para me despir. 

- Devia ter-me chamado, minha senhora; não sou eu a sua aia? - disse Nicola com doçura. 

- Ou não me lembrou, ou não teria forças para isso - disse Andreia com sinceridade. 

- Hipócrita! - murmurou Nicola. 

Depois acrescentou: 



- Mas então ficou até muito tarde a tocar, porque antes que se recolhesse, como ouvi 

bulha, desci para examinar o que seria. 

Dizendo estas palavras Nicola parou, esperando surpreender algum movimento de 

Andreia, um sinal qualquer, alguma mudança de cor; mas esta ficou sossegada, e pelo cristal puro 

do seu rosto, podia ver-se até à sua alma. 

- Desci - repetiu Nicola. 

- E então? - perguntou Andreia. 

- Não a vi na sala. 

Andreia ergueu a cabeça; mas nos seus belos olhos só se lia um sinal de admiração, e 

disse: 

- É singular! 

- Pois é exacto. 

- Dizes que não estava na sala, mas eu não me tirei de lá. 

- Queira perdoar-me, minha senhora, não estava lá - replicou Nicola. 

- Então aonde estava? 

- Deve sabê-lo melhor do que eu - disse Nicola encolhendo os ombros. 

- Parece-me que estás enganada - disse Andreia com a maior doçura. - Não me levantei 

do banco. - Só me lembro ter sentido frio, algumas dores e uma grande dificuldade em andar. 

- Oh! - disse Nicola com ironia - quando a vi andava muito bem. 

- Viste-me? 

- Sim, minha senhora. 

- Contudo, dizias ainda agora que eu não estava na sala. 

- Não foi na sala que eu a vi. 

- Então onde foi? 

- No vestíbulo, junto da escada. 

- A mim? - disse Andreia. 

- À senhora, sim; parece-me que a conheço bem para o poder afirmar - exclamou Nicola 

com um certo riso que queria afectar boa fé. 

- Todavia, tenho a certeza de não me haver ausentado da sala, - replicou Andreia fazendo 

esforços para se lembrar. 

- E eu - prosseguiu Nicola - tenho a certeza de a ter visto no vestíbulo. Até mesmo pensei 

que vinha de dar alguma volta no jardim. A noite de ontem, depois da tempestade, estava muito 

boa.  É agradável passear de noite; o ar está mais fresco, as flores têm aromas mais puros; não é 

verdade, minha senhora? 



- Tu bem sabes que eu não me atreveria a passear de noite - disse Andreia sorrindo; - sou 

muito medrosa! 

- Mas pode-se passear com alguma companhia - replicou Nicola - e então foge o medo. 

- E com quem havia eu de passear? – redargüiu Andreia, que estava longe de ver um 

interrogatório em todas as perguntas de Nicola. 

Nicola não julgou prudente levar mais longe a investigação. Esse sangue-frio, que lhe 

parecia o cúmulo do fingimento, inspirava-lhe medo, e portanto julgou mais prudente dar outra 

forma à conversa. 

- Disse-me há pouco que estava incomodada? – perguntou Nicola. 

- Sim, padeço muito - respondeu Andreia; - estou abatida, cansada, e isto sem razão 

alguma. Não me lembra ter feito ontem à noite, senão o que costumo fazer todos os dias. Deus 

permita que eu agora não adoeça! 

- Talvez não seja coisa de importância - disse Nicola; - às vezes temos cuidados... 

- E então? 

- Quero dizer que os cuidados e os desgostos produzem efeitos semelhantes à fadiga. 

Infelizmente, sei isso por experiência. 

- Ora esta! Pois tu tens desgostos, tu, Nicola? 

Estas palavras foram ditas com um tom que animou Nicola a explicar-se mais claramente. 

- Sim, minha senhora - redargüiu ela - tenho desgostos; - e dizendo isto abaixava os olhos. 

Andreia desceu da cama, e despindo-se para tornar a vestir-se, disse a Nicola: 

- Conta-me isso. 

- E efectivamente eu tinha vindo aqui para lhe dizer - Nicola hesitou. 

- Para me dizer o quê? Santo Deus, que olhar tão espantado que tens, Nicola! 

- Tenho o olhar espantado, como a senhora o tem fatigado; é porque certamente 

padecemos ambas. 

As palavras padecemos ambas, não agradaram a Andreia, que franziu as sobrancelhas e 

exclamou: 

- Ah! 

Mas Nicola fez pouco caso da exclamação, apesar de que o tom em que fora proferida a 

poderia ter feito pensar. 

- Já que assim o quer, vou explicar-me - disse ela. 

- Então explica-te - respondeu Andreia. 

- Tenho vontade de me casar - continuou Nicola. 

- Ora! - disse Andreia - pensas em tal e não tens ainda dezessete anos? 

- E a senhora tem apenas dezesseis. 



- E então? 

- Então, quero dizer que apesar da senhora ter apenas dezesseis anos, pensa naturalmente 

algumas vezes em casar. 

- Por que julgas isso? - perguntou Andreia com profunda seriedade. 

Nicola abriu a boca para dizer uma insolência, mas conhecia Andreia muito bem, e sabia 

que seria esse o meio de pôr termo à explicação, que para a sua vontade, não estava bastante 

adiantada, e portanto respondeu: 

- Na realidade, eu não posso saber o que a senhora pensa; sou apenas uma mulher do 

campo e penso como me ensina a pensar a natureza. 

- Que palavras tão singulares! 

- Como! pois não é natural amar alguém e fazer-se amar? 

- É possível; e depois? 

- Pois bem! amo alguém. 

- E esse alguém ama-te? 

- Assim o julgo. 

Nicola pensou que era melhor não deixar isto em dúvida, e que em semelhante caso, uma 

afirmativa era cem vezes preferível; por isso acrescentou: 

- Quero dizer que estou certa que me amam. 

- Muito bem, pelo que vejo não perdes o teu tempo em Taverney. 

- Sempre é bom pensar no futuro. A senhora há-de ter decerto alguma herança de 

qualquer parente rico; mas eu que nem sequer tenho parentes, hei-de achar-me com o que tiver 

adquirido. 

Como tudo isto parecia bem simples a Andreia, foi esquecendo a pouco e pouco o tom 

com o qual tinham sido pronunciadas as palavras, que ela havia achado pouco próprias, e 

tornando a ser dominada pela sua bondade natural, disse para Nicola: 

- Em conclusão: com quem queres tu casar? 

- Oh! é com alguém que a senhora conhece perfeitamente - redargüiu Nicola fixando os 

seus belos olhos nos de Andreia. 

- Alguém que eu conheço? 

- Perfeitamente. 

- Quem é? Muito te custa a falar! 

- Receio que a minha escolha lhe desagrade. 

- A mim? 

- Sim! 

- Então não o julgas digno de ti? 



- Não digo isso. 

- Então fala sem receio; os amos têm obrigação de se interessar pela fortuna daqueles dos 

seus criados que os servem bem, e tu sabes que estou contente contigo. 

- Tem tanta bondade! 

- Fala depressa e acaba, pois já começas a enfastiar-me. 

Nicola reuniu todas as suas forças e toda a sua penetração. 

- Eu digo... é... é Gilberto. 

Com grande admiração de Nicola, Andreia nem sequer pestanejou. 

- Gilberto, o filho da minha ama de leite? 

- Ele mesmo, minha senhora. 

- Como! pois queres casar com esse rapaz? 

- Sim, minha senhora. 

- E ele ama-te? 

Nicola julgou que era chegado o momento decisivo. 

- Vinte vezes mo tem jurado. 

- Pois bem, casa com ele - disse Andreia sossegadamente; - não vejo nisso obstáculo 

algum. Tu já não tens pai nem mãe, ele é órfão, são ambos senhores dos seus destinos. 

- Certamente - balbuciou Nicola bastante admirada de ver passarem-se as coisas de um 

modo tão-pouco em harmonia com as suas previsões. - Como! pois dá licença?... 

- Licença ilimitada; tenho unicamente a observar que são ambos muito novos. 

- Teremos assim mais tempo para vivermos juntos. 

- Não têm meios, nem um nem outro. 

- Trabalharemos. 

- Em que poderá trabalhar ele, que de nada serve? 

Nicola não pôde mais conter-se; tanta dissimulação parecia-lhe extraordinária. 

- Permitir-me-á que lhe diga, minha senhora, que trata esse pobre Gilberto com 

demasiado rigor. 

- Pudera! - redargüiu Andreia - trato-o como ele merece, é um preguiçoso. 

- Oh! minha senhora, ele lê muito, e o que deseja é instruir-se. 

- Anda sempre de mau modo - continuou Andreia. 

- Menos com a senhora - redargüiu Nicola. 

- Como? 

- A senhora sabe-o melhor do que ninguém, pois que o encarrega de ir buscar caça para 

servir na sua mesa. 

- Eu? 



- O que o obriga a andar algumas vezes mais de dez léguas, antes que ache alguma lebre. 

- Juro-te sobre a minha consciência que nunca dei a menor atenção a isso. 

- À caça?... - disse Nicola com ironia. 

Se Andreia estivesse na sua costumada disposição de espírito, talvez tivesse rido deste 

dito de Nicola, sem perceber todo o fel contido nos seus sarcasmos. Mas os seus nervos 

estremeciam como as cordas de um instrumento em que se tocou demasiado, e estes 

estremecimentos nervosos precediam cada acto da sua vontade, cada movimento do seu corpo. 

O menor movimento de espírito, era uma dificuldade para vencer. 

- Que quer dizer esse espírito? - perguntou Andreia animando-se repentinamente, e 

cobrando com a impaciência toda a perspicácia que o seu abatimento lhe roubara desde o 

princípio da cena. 

- Não tenho espírito, minha senhora – respondeu Nicola. - O espírito é bom para as 

senhoras instruídas. Sou apenas uma pobre rapariga, e digo só o que vejo. 

- E o que vês tu, vamos? 

- Vejo que calunia Gilberto, que é um moço cheio de atenção para com a senhora. Nada 

mais. 

- Não faz mais que o seu dever na qualidade de criado; e depois? 

- Gilberto não é um criado, minha senhora; bem sabe que lhe não pagam ordenado. 

- É filho de antigos criados; damos-lhe de comer, de vestir e casa para morar; não 

trabalha em troca disto, portanto comete um roubo. Mas o que queres afinal dizer, e por que 

defendes com tanto calor esse rapaz que eu não ataco? 

- Oh! pelo contrário - disse Nicola com um sorriso cheio de espinhos - eu bem sei que o 

não ataca! 

- Temos mais palavras que eu não percebo. 

- Naturalmente porque não as quer perceber. 

- Basta! - exclamou Andreia com severidade - explica-me imediatamente o que queres 

dizer. 

- Certamente sabe ainda melhor do que eu o que pretendo dizer. 

- Não, nada sei, e principalmente não sei adivinhar os enigmas que me estás aí propondo. 

Pedes o meu consentimento para casar, não é isso? 

- Sim, minha senhora, e rogo-lhe ao mesmo tempo de me não querer mal se Gilberto me 

ama. 

- Que me importa a mim que Gilberto te ame ou não? Realmente, digo-te que começas a 

cansar-me. 



Nicola pôs-se nos bicos dos seus pezinhos como um frango que se emproa. A raiva, por 

tanto tempo contida, acabou por manifestar-se. 

- Também - disse ela - talvez já dissesse o mesmo a Gilberto? 

- Porventura falo eu com o teu Gilberto? Deixa-me em paz, tu estás doida. 

- Se a senhora lhe não fala, então é talvez ele que fala à senhora. 

Andreia deu um passo para Nicola, fitando nela um olhar admirável de soberba e 

desprezo. 

- Há mais de uma hora que andas a procurar jeito para me dizer alguma insolência. Acaba 

com isso, sou eu que o ordeno. 

- Mas... - disse Nicola, um pouco perturbada. 

- Dizes que falei com Gilberto? 

- Sim, minha senhora, digo-o. 

Uma idéia, que muito tempo considerou como impossível, ocorreu novamente a Andreia. 

- Deus me perdoe! - bradou ela soltando uma gargalhada - pois não se atreve esta 

desgraçada a fazer-me uma cena de ciúmes! Sossega, minha boa Legay, eu não olho para o teu 

Gilberto, nem mesmo te saberia dizer de que cor tem ele os olhos. 

E Andreia sentia-se pronta a perdoar o que, segundo ela o entendia, já não era uma 

insolência, mas sim uma loucura. 

Mas não era isso o que Nicola queria; ela considerava-se a ofendida e não queria perdão. 

- Creio-o bem - prosseguiu a aia - não lhe sabe a cor dos olhos, porque não é de noite que 

se pode ver. 

- Como? - disse Andreia, que já começava a entender, mas que ainda não podia crer. 

- Digo que se não conversar com Gilberto senão de noite, como ontem o fez, não é essa 

a melhor ocasião para lhe examinar bem o rosto. 

- Se te não explicas imediatamente, toma sentido! - exclamou Andreia tornando-se pálida 

como um cadáver. 

- Oh! a explicação é bem fácil - replicou Nicola, abandonando todo o seu plano de 

prudência. - Esta noite vi eu... 

- Cala-te, estão-me chamando lá de baixo – disse Andreia. 

Efectivamente, ouvia-se uma voz no jardim que bradava: 

- Andreia! Andreia! 

- É o senhor seu pai com o hóspede que dormiu cá esta noite - disse Nicola. 

- Desce já, e diz-lhes que não posso responder... que estou incomodada, que me 

constipei, volta logo para acabar, como quero, esta singular conversa. 



- Andreia! - bradou novamente o barão - é o Sr. Bálsamo que quer simplesmente 

cumprimentar-te. 

- Vai - repetiu Andreia a Nicola, apontando a porta com um gesto soberano. 

Nicola obedeceu, como se obedecia a Andreia quando ela ordenava, isto é, sem replicar 

nem hesitar. 

Mas apenas Nicola saíra, sentiu Andreia alguma coisa de estranho; apesar de resolvida 

como estava a não aparecer, sentiu-se arrastada por um poder superior e irresistível para a janela, 

que Legay deixara aberta. 

Então viu Bálsamo, que a cumprimentava respeitosamente, fitando os olhos nela. 

Cambaleou e segurou-se às portas da janela para não perder o equilíbrio. 

- Bom dia, senhor, - disse ela correspondendo ao cumprimento de Bálsamo. 

Pronunciou estas palavras no mesmo momento em que Nicola, que ia prevenir o barão 

que a sua filha não responderia, parava estupefacta e de boca aberta, sem entender uma tão 

caprichosa contradição. 

Quase no mesmo instante, Andreia de Taverney, abandonada de todas as suas forças, 

deixava-se cair sobre uma poltrona. 

Bálsamo continuava a olhar para ela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

 

DE DIA 

 

O viajante levantara-se de madrugada para ir ver a carruagem e saber da saúde de 

Althotas. 

Todos dormiam ainda no castelo, excepto Gilberto que, escondido por detrás das grades 

da janela do seu quarto, tinha seguido atentamente com a vista todos os passos de Bálsamo. 

Mas o viajante, fechando o postigo da carruagem, retirou-se, e estava já bem longe antes 

que Gilberto tivesse tido tempo de chegar à avenida. 

Efectivamente, Bálsamo havia ficado surpreendido da mudança que a luz do dia trazia a 

esse quadro, que na véspera lhe parecera tão sombrio. O castelo, branco e vermelho, porque era 

feito de pedra e tijolo, estava cercado por um bosque de sicómoros e de carvalhos, cujos ramos e 

folhagem enlaçavam pitorescamente a habitação, cingindo depois os dois torreões, como duas 

coroas de ouro. 

Mais adiante, no jardim, um lago de trinta passos quadrados, cercado de arbustos cheios 

de flores, formava um delicioso descanso para a vista, que desse lado era limitada por um belo 

bosque de castanheiros. 

De cada lado dos torreões partia uma pequena avenida de bordos, plátanos e tílias, que 

conduzia a outros bosques de árvores frondosas, onde uma multidão de avezinhas executavam 

um concerto matutino. Bálsamo entrou na da esquerda, e no fim de uns vinte passos achou-se no 

centro de outro denso bosque de rosas e cilindras, que, regadas com a chuva da véspera, 

exalavam deliciosos perfumes. A madressilva e os jasmins penetravam por entre os alfeneiros, e 

uma rua comprida, formada por duas alas de lírios entremeados de morangueiros, conduzia para 

uma floresta cheia de plantas bravas em flor e de espinheiro alvar. 

Bálsamo chegou assim até à parte culminante do terreno. Viu as majestosas ruínas de um 

castelo todo construído de sílex, e do qual apenas existia uma torre no centro de um enorme 

amontoado de pedras, sobre o qual as heras e a vinha brava cresciam e medravam, como filhos 

selvagens da destruição, que a natureza colocou sobre as ruínas para mostrar ao homem que as 

próprias ruínas são fecundas. 

Assim considerado, o domínio de Taverney apresentava um certo aspecto de dignidade. 

A casa parecia uma dessas cavernas, cuja entrada e contornos a natureza se compraz em 

embelezar com as suas flores, as suas plantas e os seus fantásticos grupos de rochedos, mas cuja 

nudez exterior aterra e repele o viajante perdido, que pede a esses rochedos um asilo para a noite. 



Quando Bálsamo voltava do seu passeio, depois de ter andado perto de uma hora, viu o 

barão que, todo metido num grande roupão de chita de ramagens, saía de casa por uma porta 

lateral, que dava para a escada, e passeava pelo jardim tratando das suas flores. 

Bálsamo apressou-se a dirigir-se ao seu encontro. 

- Senhor - disse ele com a maior civilidade – permita que junto com os meus 

cumprimentos lhe peça desculpa do meu procedimento; eu devia ter esperado, que se levantasse, 

antes de tomar a liberdade de vir passear no seu jardim; mas a vista de Taverney seduziu-me, 

quando me aproximei da janela, e quis ver de perto estes belos jardins e as majestosas ruínas de 

Casa Vermelha. 

- É verdade - disse o barão, cumprimentando também o seu hóspede - as ruínas são belas, 

ou para melhor dizer, é tudo quanto aqui há digno de se ver. 

- Era decerto um belo castelo. 

- Sim, era magnífico, era o castelo dos meus antepassados, a famosa propriedade de Casa 

Vermelha, nome que muito tempo usámos junto com o de Taverney. O baronato mesmo é de 

Casa Vermelha. Mas, meu caro hóspede, não falemos mais do que já não existe. 

Bálsamo inclinou-se em sinal de adesão. 

- Eu, por minha parte - continuou o barão – queria também pedir-lhe desculpa. A minha 

casa é pobre, eu bem o tinha prevenido. 

- Eu estive perfeitamente. 

- É apenas uma toca - redargüiu o barão – um ninho que os ratos começaram a procurar 

muito, depois que foram afugentados do outro castelo pelas raposas e serpentes. Ah! o senhor - 

continuou o barão - que é feiticeiro ou coisa que o valha, deveria com uma vara de condão 

reedificar o meu antigo castelo de Casa Vermelha e ter todo o cuidado em não esquecer as duas 

mil jeiras de terras e pinhais que lhe formavam um cinto. Mas aposto que, em vez de pensar 

nisso, teve a delicadeza de dormir numa horrível e detestável cama? 

- Oh! senhor barão. 

- Não o negue, meu caro hóspede, a cama é péssima, eu conheço-a, é a do meu filho. 

- Juro-lhe, senhor barão, que tal como é, a cama pareceu-me excelente. Em todo o caso, 

estou muito penhorado pelo bom tratamento que recebi, e quisera agradecer-lhe prestando-lhe 

algum serviço. 

O barão, que continuava a zombar, não hesitou em responder: 

- Pois bem! - disse ele apontando para La Brie, que trazia um copo de água pura sobre um 

magnífico prato de Saxe - oferece-se uma boa ocasião para isso: faça para mim o que Nosso 

Senhor fez para as bodas de Caná, mude esta água em vinho, mas em vinho de Borgonha pelo 

menos, em Chambertin, e nisso me prestará um grande serviço. 



Bálsamo sorriu-se; o velho tomou o sorriso por uma recusa, e pegando no copo bebeu de 

um trago toda a água que continha. 

- Excelente específico - disse Bálsamo. - A água é o mais nobre dos elementos; é sobre a 

água que foi levado o espírito de Deus, antes da criação do Mundo. Nada resiste à sua acção; 

gasta a pedra, e talvez que um dia se conheça que também dissolve os diamantes. 

- Pois bem, a água me dissolverá - disse o barão; - quer beber comigo, meu hóspede? 

Tem a vantagem sobre o meu vinho de ser perfeitamente pura e de óptima qualidade. Oh! ainda 

tenho alguma, e não é como o meu marasquino. 

- Se junto com o copo que lhe trouxeram, viesse outro para mim, talvez me tivesse isso 

dado ocasião de lhe ser útil. 

- Deveras? Explique-me isso, se ainda for tempo. 

- Sim, senhor barão, ainda estamos a tempo. Mande-me dar um copo de água bem pura. 

- Ouviste, La Brie? - disse o barão. 

La Brie foi cumprir a ordem com a sua costumada actividade. 

- Como! - bradou o barão voltando-se para o seu hóspede; - como! pois o copo de água 

que bebo todas as manhãs contém propriedades ou segredos que me são desconhecidos? Como! 

será possível que haja dez anos que eu faça alquimia todas as manhãs, como o Sr. Jourdain fazia 

prosa, sem o saber? 

- Ignoro o que o senhor tem feito - respondeu Bálsamo com seriedade - mas sei o que 

faço. 

Depois, voltando-se para La Brie, que tinha cumprido a ordem com uma espantosa 

rapidez, disse-lhe: 

- Obrigado, bom homem. 

E, pegando no copo e elevando-o à altura dos olhos, examinou com atenção a água, 

sobre a qual o sol formava mil irisações e pérolas de cores as mais brilhantes. 

- É belo o que há para ver num copo de água? - perguntou o barão. - Diacho! e eu que o 

não sabia. 

- Sim - respondeu Bálsamo - algumas vezes vêem-se coisas lindas, como hoje, por 

exemplo. 

E Bálsamo pareceu prestar maior atenção ao seu exame, enquanto o barão, sem o querer, 

o seguia com a vista, e La Brie, de boca aberta, segurava o prato em que trouxera o copo. 

- O que vê, meu caro hóspede? - disse o barão continuando na sua zombaria. - 

Realmente, ardo de impaciência. Vê alguma herança para mim, algum novo Casa Vermelha para 

restabelecer os meus negócios? 

- Vejo o convite que vou transmitir-lhe, de estar alerta. 



- Como! pois querem atacar-me? 

- Não; mas tem hoje mesmo que receber uma visita. 

- Então ajustou com alguém vir aqui hoje encontrar-se consigo? Mas isso não é bem feito 

da sua parte, senhor; talvez hoje não hajam perdizes, tome cuidado. 

- O que tenho a honra de dizer-lhe, senhor barão, é muito sério e da mais alta 

importância - atalhou Bálsamo; - neste momento encaminha-se alguém para Taverney. 

- Por que acaso, meu Deus! e que qualidade de visita vem a ser? Explique-me bem isso, 

meu caro hóspede, suplico-lho, porque sempre lhe quero confessar o que o senhor deve ter já 

percebido pelo acolhimento um pouco áspero que lhe fiz, que toda a visita que me chega 

considero-a importuna. Explique-se bem, meu caro, explique-se, se for possível. 

- Não só me é possível, mas acrescentarei, para que me não fique em obrigação, que é 

mesmo muito fácil. 

E Bálsamo volveu os olhos para o copo de água. 

- Então, vê? - perguntou o barão. 

- Perfeitamente. 

- Então fale, madre-bruxa. 

- Vejo uma pessoa de alta jerarquia que se aproxima. 

- Sim! e essa pessoa vem assim sem ser convidada? 

- Convidou-se a si mesmo. O seu filho acompanha-a. 

- Filipe? 

- Ele mesmo. 

O barão soltou uma gargalhada muito pouco lisonjeira para o feiticeiro. 

- Ah! Ah! - disse ele - acompanhada por meu filho?... Então diz que essa pessoa vem 

acompanhada por meu filho? 

- Sim, barão. 

- Conhece então meu filho? 

- Não. 

- E meu filho está neste momento?... 

- Distante daqui meia légua, ou talvez um quarto de légua! 

- Daqui? 

- Sim, senhor. 

- Meu caro senhor, o meu filho está de guarnição em Estrasburgo, e a não querer expor-

se a ter nota de desertor, o que lhe juro que ele não fará, não me pode trazer ninguém. 

- E todavia, traz-lhe alguém - disse Bálsamo continuando a interrogar o seu copo de água. 

- E esse alguém - perguntou o barão - é homem ou mulher? 



- É uma senhora, e de bem alta jerarquia. Ah!... tem uma circunstância bem singular, bem 

estranha! 

- E importante? - acrescentou o barão. 

- Talvez. 

- Nesse caso, queira dizê-la. 

- É que andaria bem avisado se afastasse daqui essa rapariga que é aia de sua filha. 

- E para que a hei-de eu afastar? 

- Porque Nicola Legay tem no rosto algumas das feições da senhora que para aqui se 

encaminha. 

- E diz que é uma senhora de alta jerarquia? Há-de ser interessante essa senhora que se 

parece com a criada Nicola! Bem vê que está em contradição. 

- E por que não? Comprei noutro tempo uma escrava que se parecia tanto com a rainha 

Cleópatra, que a queria levar a Roma para a fazer representar no triunfo de Octávio. 

- Bom! - disse o barão - aí está outra vez com a mania. 

- E demais, senhor barão, dê a este aviso a importância que quiser, bem vê que o negócio 

não é comigo, mas sim todo nos seus interesses. 

- Mas em que pode Nicola prejudicar essa senhora por se parecer com ela? 

- Suponhamos que o senhor é rei de França, o que lhe não desejo, ou o delfim, o que 

ainda menos lhe desejo. Gostaria de ver, quando entrasse numa casa, que entre os criados dela se 

achasse uma contrafacção do seu augusto rosto? 

- Ah! com os diachos! - disse o barão - esse dilema é dos mais complicados; resulta 

portanto, do que acaba de dizer... 

- Que a muito alta e poderosa senhora que está para chegar, não gostaria talvez muito de 

ver o seu retrato vivo, vestido de saia e roupinhas. 

- Pois bem - disse o barão rindo sempre – quando o momento for propício eu remediarei 

isso. Mas quer saber, meu caro barão, o que nisso tudo me alegra mais, é a chegada do meu filho, 

do meu querido Filipe, que um feliz acaso nos vai trazer, sem dizer: tira-te nem guarda-te! 

E o barão começou a rir às gargalhadas. 

- Então - disse Bálsamo - com toda a gravidade – a minha predição causa-lhe prazer? 

Ainda bem! mas no seu lugar, barão, eu... 

- O que faria no meu lugar? 

- Daria algumas ordens, faria algumas disposições... 

- Realmente? 

- Sim. 

- Eu pensarei nisso, meu caro hóspede, eu pensarei nisso. 



- Não tem tempo para pensar. 

- Pelo que vejo, fala sério? 

- O mais sério possível, barão, e se quer receber com dignidade a pessoa que lhe faz a 

honra de visitá-lo, não tem nem um minuto a perder. 

O barão abanou a cabeça. 

- Duvida do que lhe digo? - perguntou Bálsamo. 

- Devo confessar, meu caro hóspede, que está falando com o maior dos incrédulos... 

Neste momento dirigiu-se o barão para o lado da janela do quarto de sua filha, para lhe 

participar a predição do seu hóspede, e chamou: 

- Andreia! Andreia! 

Já vimos de que modo ela respondeu ao chamamento de seu pai, e por que forma a 

atraiu, contra sua vontade, para a janela, o olhar fascinador de Bálsamo. 

Nicola estava presente e olhava com admiração para La Brie, que lhe fazia sinais. 

- Custa-me muito a dar-lhe crédito, e só quando eu vir... 

- Então, já que é absolutamente necessário que veja, volte-se e verá - disse Bálsamo 

apontando para a avenida, no fim da qual vinha um cavaleiro, cujo cavalo galopava a toda a brida. 

- Oh! oh! - bradou o barão - com efeito parece-me... 

- O Sr. Filipe! - bradou Nicola erguendo-se nos bicos dos pés. 

- O nosso jovem amo! - disse La Brie resmungando com alegria. 

- Meu irmão! meu irmão! - exclamou Andreia saudando-o da janela com o lenço. 

- Será por acaso o senhor seu filho, caro barão? - perguntou Bálsamo com indiferença. 

- Sim! é ele, é ele mesmo - respondeu o barão admirado. 

- É o princípio - disse Bálsamo. 

- Decididamente o senhor é feiticeiro? - perguntou o barão. 

Um sorriso de triunfo assomou aos lábios do estranho. 

O cavalo aproximava-se; vinha coberto de suor, cercado por um vapor úmido, passou as 

últimas árvores e continuou a correr. Dentro em pouco apeava-se o cavaleiro. Era um oficial, de 

estatura mediana, coberto de lama, de poeira e com o rosto animado pela rapidez da corrida. 

Veio abraçar seu pai. 

- E esta! e esta! - dizia o barão, que sentia abalados os seus princípios de incredulidade. 

- Sim, meu pai - dizia Filipe, que via no rosto do velho um ar de dúvida; - sim, meu pai, 

sou eu!  sou eu mesmo! 

- Pudera! - respondeu o barão; - bem vejo que és tu! Mas por que acaso és tu? 

- Meu pai - disse Filipe - a nossa casa vai receber uma grande honra. 

O velho ergueu a cabeça. 



- Dirige-se para Taverney uma visita ilustre, dentro de uma hora há-de estar aqui Maria 

Antonieta Josefina, Arquiduquesa de Áustria e Delfina de França. 

O barão deixou cair os braços com tanta humildade como mostrara antes sarcasmo e 

ironia, e voltando-se para Bálsamo, disse-lhe: 

- Queira perdoar-me. 

- Senhor - disse Bálsamo - deixo-o só com o senhor seu filho; há muito tempo que se não 

vêem, e devem ter muito que dizer. 

E Bálsamo, depois de ter cumprimentado Andreia, que alegre corria ao encontro de seu 

irmão, retirou-se, fazendo um sinal a Nicola e a La Brie, que sem dúvida o perceberam porque o 

seguiram por entre as árvores da avenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

FILIPE DE TAVERNEY 

 

Filipe de Taverney, cavalheiro da Casa Vermelha, não se parecia com sua irmã, apesar de 

que, para homem, era tão belo como Andreia para mulher. Os olhos tinham uma expressão suave 

e altiva, o rosto era de um talhe airoso, as mãos admiráveis, uns pés de mulher e uma construção 

perfeita, tudo isto fazia dele um mancebo encantador. 

Como todos os espíritos elevados, que não vivem à vontade na vida como a sociedade a 

criou, Filipe era triste mas não bisonho. Era a essa tristeza que ele devia a sua doçura, porque sem 

ela teria naturalmente sido imperioso, soberbo e pouco tratável. A necessidade de viver com 

todos os pobres, seus iguais de facto, e a de viver com todos os ricos, seus iguais de direito, 

abrandava essa natureza que o Céu criara áspera, dominadora e susceptível. 

Filipe tinha apenas acabado de abraçar seu pai, quando Andreia, acordada do seu 

entorpecimento magnético por este feliz acontecimento, viera lançar-se ao pescoço de seu irmão. 

Esta acção era acompanhada de soluços que bem revelavam a importância que o coração desta 

casta criança dava a semelhante chegada. 

Filipe tomou a mão de Andreia e a de seu pai e entrou com eles em casa, onde ficaram 

sós. 

- É incrédulo, meu pai; estás admirada, minha irmã - disse ele, tendo-os feito sentar a seu 

lado. - E contudo, nada há mais certo; daqui a alguns instantes estará a Srª. Delfina de França na 

nossa pobre morada. 

- Santo Deus! é preciso por todos os modos evitar semelhante visita - bradou o barão; - a 

Delfina aqui! Se acontecesse semelhante coisa ficaríamos desonrados para sempre. Se é aqui que a 

senhora Delfina vem buscar uma amostra da nobreza de França, compadeço-me dela, digo-o 

deveras. Mas diz-me, por que escolheu ela logo a minha casa? 

- Oh! isso é uma história muito comprida, meu pai. 

- Uma história! - repetiu Andreia - conta-a. 

- Sim, uma história que faria crer em Deus àqueles que olvidassem que Ele é nosso 

Salvador. 

O barão fez um gesto como alguém que duvida que o Arbitro Soberano dos homens e 

das coisas se dignasse baixar os olhos sobre ele e meter-se com os seus negócios. 

Andreia, vendo que Filipe estava alegre, de nada duvidava e apertava-lhe a mão para 

agradecer-lhe a boa nova que trazia e a felicidade de que parecia gozar, murmurando ao mesmo 

tempo: 



- Meu irmão! meu querido irmão! 

- Meu irmão! meu querido irmão! - repetiu o barão; - Deus me perdoe! pois não está ela 

satisfeita com este acontecimento! 

- Mas, meu pai, bem vê que Filipe está contente! 

- Porque Filipe é um entusiasta; mas eu que feliz, ou infelizmente, peso melhor as coisas - 

disse Taverney lançando um olhar triste sobre a mobília da sua sala - não vejo em tudo isto nada 

de bem alegre. 

- Não pensará assim, meu pai - disse o mancebo - depois de ouvir o que tenho para 

contar-lhe. 

- Então conta - resmungou o velho barão. 

- Sim, sim, conta tudo, meu Filipe - disse Andreia. 

- Pois bem, eu estava, como sabem, de guarnição em Estrasburgo. Ora, sabem que é por 

Estrasburgo que a Delfina fez a sua entrada? 

- Aqui não se sabe coisa alguma - disse Taverney. 

- Dizias, meu irmão, que é por Estrasburgo que a Delfina... 

- Sim, desde a madrugada que a esperávamos; chovia a cântaros, estávamos todos 

molhados até aos ossos. Não se sabia com certeza a que horas chegaria a senhora Delfina. O meu 

major destacou-me para ir fazer o reconhecimento. Andei uma légua, pouco mais ou menos. De 

repente, num recanto da estrada, acho-me cara a cara com os batedores da escolta, e troquei com 

eles algumas palavras; entretanto Sua Alteza chegou a cabeça ao postigo da carruagem e 

perguntou quem eu era. 

“Pareceu-me que me havia chamado; mas eu, ansioso por ir levar a resposta ao meu 

comandante, tinha já partido a galope, sem ouvir coisa alguma. A fadiga causada por uma longa 

espera de seis horas tinha desaparecido como por encanto.” 

- E a senhora Delfina? - perguntou Andreia. 

- É jovem como tu, e formosa como os anjos – disse o cavalheiro. 

- Diz-me uma coisa, Filipe? - exclamou o barão, hesitando. 

- O que é, meu pai? 

- A senhora Delfina não se parece com alguém que tu conheces? 

- Que eu conheço? 

- Sim. 

- Ninguém se pode parecer com a senhora Delfina - bradou o mancebo com entusiasmo. 

- Procura. 

Filipe pensou, logo depois respondeu: 

- Não conheço ninguém que se pareça com ela. 



- Vejamos... não tem algumas semelhanças com a nossa criada Nicola? 

- Oh! é verdade! - bradou Filipe admirado. - Sim, efectivamente Nicola parece-se um 

pouco com a ilustre viajante. Oh! mas é muito inferior à princesa! Mas como pôde saber isso, 

meu pai? 

- Foi um feiticeiro que mo disse. 

- Um feiticeiro? - disse Filipe admirado. 

- Sim, o mesmo que me havia profetizado a tua chegada. 

- Quem? o viajante? - perguntou Andreia timidamente. 

- É aquele homem que estava junto de si quando eu cheguei, e que tão discretamente se 

retirou para nos deixar mais à vontade? 

- Exactamente; mas acaba o teu conto, Filipe, acaba-o. 

- Talvez fosse melhor tratar de fazer alguns preparativos - disse Andreia. 

Mas o barão deteve-a. 

- Quantos mais preparativos fizermos, mais ridículos nos havemos de tornar. Prossegue 

Filipe, prossegue. 

- Eu continuo, meu pai. Voltei a Estrasburgo, desempenhei a minha comissão e foi logo 

prevenido o governador, o senhor de Stainville, que se apresentou imediatamente. Apenas ele 

chegou, a comitiva começou a aparecer, e nós todos corremos para a porta de Kehl. Eu estava 

junto do governador. 

- O senhor de Stainville - disse o barão; - espera, eu conheci um Stainville... É cunhado 

do ministro, do Sr. Choiseul. É isso; continua - disse o barão. 

- A senhora Delfina, que é ainda nova, gosta certamente das pessoas moças, porque 

ouvindo com bastante distracção a arenga do senhor governador, fitava sobre mim os olhos e 

perguntava: 

“- Não é aquele senhor, o que mandaram ao meu encontro na estrada? 

- Sim, minha senhora - respondeu o senhor de Stainville. 

- Aproxime-se, senhor - disse-me ela. 

Eu aproximei-me. 

- Como se chama? - perguntou a senhora Delfina com uma voz encantadora. 

- O cavalheiro de Taverney Casa Vermelha - respondi eu balbuciando. 

- Escreva este nome no seu caderno, minha querida - disse a senhora Delfina dirigindo-se 

a uma senhora já idosa, que soube depois ser a condessa de Langershausen, sua aia, e que 

efectivamente escreveu o meu nome numa pequena carteira. 

Depois, voltando-se para mim, disse-me: 



- Ah! senhor, em que estado o pôs este horrível tempo! Realmente, lamento muito que 

tanto incómodo seja causado por mim.” 

- Isso da parte da senhora Delfina é um sinal de imensa bondade - disse Andreia; - que 

palavras tão encantadoras! 

- Também não esqueci nem uma delas - disse Filipe - nem o tom, nem a expressão com 

que eram ditas... enfim, nada me esqueceu. 

- Muito bem! muito bem! - murmurou o barão com um certo sorriso, no qual se podia ver 

ao mesmo tempo a fatuidade de pai e a má opinião que tinha geralmente das mulheres, sem 

exceptuar as rainhas. - Continua, Filipe. 

- O que respondeste? - perguntou Andreia. 

- Não respondi coisa alguma; inclinei-me até ao chão, e a senhora Delfina passou. 

- Como! - bradou o barão - pois não respondeste coisa alguma? 

- Eu não tinha voz, meu pai; senti a vida toda fugir-me para o coração, que batia com 

violência. 

- Tinha eu a tua idade quando fui apresentado à princesa Leczinska, e sempre achei 

alguma coisa para lhe dizer. 

- É porque tem muito espírito, meu pai - disse Filipe inclinando-se respeitosamente. 

Andreia apertou-lhe a mão. 

- Aproveitei a partida de Sua Alteza – continuou Filipe - para ir ao meu quartel mudar de 

fato, porque efectivamente estava todo molhado e coberto de lama. 

- Meu pobre irmão! - murmurou Andreia. 

- Entretanto - prosseguiu Filipe - tinha a senhora Delfina chegado aos paços da câmara 

do Município e recebia os cumprimentos dos habitantes. Acabadas as felicitações, vieram dizer-

lhe que a mesa estava posta e ela retirou-se. Um dos meus amigos, o major do regimento, o 

mesmo que me mandou fazer a descoberta, disse-me que Sua Alteza olhou freqüentes vezes em 

torno de si, como procurando alguém no meio dos oficiais que assistiam ao seu jantar, e que 

depois de ter renovado duas ou três vezes semelhante exame, disse: 

“- Não está aqui o jovem oficial que mandaram esta manhã ao meu encontro. Não lhe 

disseram que eu desejava agradecer-lhe? 

O major aproximou-se. 

- Minha senhora - disse ele - o senhor tenente de Taverney foi mudar de farda, a fim de se 

apresentar em seguida de um modo mais conveniente perante Vossa Alteza Real. 

Um instante depois tornei a entrar. Haveria cinco minutos que eu estava na sala, quando 

a senhora Delfina me viu. 

Fez sinal para que eu me aproximasse. 



- Senhor - disse-me ela - teria repugnância em me acompanhar até Paris? 

- Pelo contrário, minha senhora! - bradei eu – seria para mim uma grande felicidade; mas 

estou de serviço, destacado em Estrasburgo, e...  

-E... 

- Quero dizer, minha senhora, que não posso cumprir o meu desejo. 

- De quem depende? 

- Do governador militar. 

- Bem... Eu falarei com ele a esse respeito. 

Fez-me novo sinal e retirei-me. 

À noite falou com o governador, e disse-lhe: 

- Senhor, tenho uma fantasia que desejava satisfazer. 

- Digne-se Vossa Alteza dizer qual é, que para mim será uma ordem. 

- Não me expliquei bem, dizendo que era uma fantasia para satisfazer, é um voto para 

cumprir. 

- Mais sagrado será para mim, minha senhora. 

- Queira ouvir-me: fiz a promessa de tomar ao meu serviço o primeiro francês, fosse qual 

fosse, que eu encontrasse ao entrar no território da França, e de fazer a sua felicidade e a de sua 

família, se está no poder dos príncipes fazer a felicidade de alguém. 

- Os príncipes são os representantes de Deus sobre a Terra. E qual é essa pessoa, que 

teve a ventura de ser a primeira encontrada por Vossa Alteza? 

- O senhor de Taverney Casa Vermelha, o jovem tenente que foi dar-lhe parte da minha 

chegada. 

- Vamos todos ter inveja do senhor de Taverney, minha senhora; mas não estorvaremos a 

felicidade que lhe é reservada; o serviço prende-o aqui, mas vou dispensá-lo; está obrigado pela 

sua nomeação, mas rasgarei essa obrigação; e ele há-de partir junto com Vossa Alteza Real. 

Com efeito, no mesmo dia em que a carruagem de Sua Alteza partia de Estrasburgo, 

recebi ordem de montar a cavalo e de a acompanhar. Desde aquele momento não me tenho 

afastado do postigo da sua carruagem.” 

- Eh! eh! - disse o barão com o seu costumado riso; - eh! eh! seria singular, mas não 

impossível! 

- O quê, meu pai? - perguntou lhanamente o mancebo. 

- Oh! eu cá me entendo - disse o barão - eu cá me entendo, eh! eh! 

- Mas, meu caro irmão - observou Andreia – não vejo no meio de tudo isso, como foi que 

a senhora Delfina resolveu vir a Taverney. 



- Espera; ontem à noite, pelas onze horas, quando chegámos a Nanci e atravessámos a 

cidade alumiados com archotes, a senhora Delfina chamou-me e disse-me: 

“- Senhor de Taverney, mande caminhar mais depressa. 

Eu fiz um sinal indicando que apressassem a marcha. 

- Quero partir amanhã de manhã cedo – acrescentou ela. 

- Vossa Alteza deseja amanhã uma jornada maior que a de hoje? - perguntei eu. 

- Não, mas desejo parar no meio do caminho. 

Um pressentimento perturbou-me logo o coração. 

- Parar no caminho? - repeti eu. 

- Sim - disse-me Sua Alteza. 

Eu calei-me. 

- Não adivinha onde quero parar? - perguntou ela sorrindo. 

- Não, minha senhora. 

- Quero parar em Taverney. 

- Para quê, Santo Deus? - exclamei eu. 

- Para ver seu pai e sua irmã. 

- Meu pai! minha irmã!... Como? Pois Vossa Alteza Real sabe... 

- Perguntei - disse ela - e soube que habitam uma propriedade pouco afastada da estrada 

que seguimos. Ordenará que me conduzam a Taverney. 

Cobriu-me o rosto um suor frio e apressei-me a dizer a Sua Alteza: 

- Minha senhora, a casa de meu pai não é digna de receber uma tão poderosa princesa 

como Vossa Alteza. 

- Por quê? - perguntou ela. 

- Somos pobres, minha senhora. 

- Melhor - disse ela - a recepção que me fizerem há-de ser mais sincera e simples. Por 

muito pobre que seja Taverney, sempre há-de haver uma chávena de leite para uma amiga, que 

deseja esquecer um instante que é Arquiduquesa de Áustria e Delfina de França. 

- Oh! minha senhora - respondi inclinando-me. 

E nada mais acrescentei: o respeito não me deixava dizer mais. Tinha a esperança que Sua 

Alteza esqueceria este projecto, ou que o ar puro e fresco do caminho lhe dissipasse hoje pela 

manhã a sua fantasia; mas não aconteceu assim. Nas mudas de Pont-à-Mousson, perguntou-me 

Sua Alteza se estávamos perto de Taverney, e vi-me obrigado a dizer que só distávamos três 

léguas.” 

- Desastrado! - bradou o barão. 



- Ah! dir-se-ia que a Delfina adivinhava a minha perturbação. “Nada tem que recear - me 

disse ela - não me demorarei lá muito; mas como me ameaça com um acolhimento que me fará 

sofrer, ficamos quites, porque também eu o fiz sofrer na minha entrada em Estrasburgo”. Como 

se poderia resistir a palavras tão encantadoras? diga-o, meu pai! 

- Oh! era impossível - disse Andreia - e Sua Alteza Real, que segundo parece é tão boa, 

há-de contentar-se com as minhas flores e um copo de leite, como ela mesmo o disse. 

- Sim - disse o barão - mas não há-de contentar-se com as minhas cadeiras, que lhe hão-

de moer os ossos, nem com os meus farrapos, que lhe hão-de entristecer a vista. O demónio leve 

as fantasias! Bom, bom, a França há-de ser bem governada por uma mulher que tem semelhantes 

fantasias. Aí temos nós a aurora de um reinado bem singular! 

- Oh! meu pai, como pode dizer semelhante coisa de uma princesa que tanta honra nos 

faz! 

- Diz antes, que me desonra! - bradou o barão. - Quem pensa agora em Taverney? 

Ninguém. O nome da família dorme sob as ruínas de Casa Vermelha, e eu tinha a esperança que 

só acordaria de certo modo, quando o momento fosse chegado; mas não, baldou-se a minha 

esperança, e eis que vai ser ressuscitado, manchado, mesquinho e miserável, pela fantasia de uma 

criança. As gazetas, que procuram sempre tudo o que é ridículo para publicarem os escândalos de 

que se sustentam, vão escrever nas suas nojentas páginas que uma augusta princesa fez uma visita 

ao covil de Taverney.  Ah! ocorre-me uma idéia! 

O barão pronunciou estas palavras de modo que fez estremecer seus filhos. 

- Que quer dizer, meu pai? - perguntou Filipe. 

- Digo - murmurou o barão - que graças a Deus sei um pouco de história, e que se o 

duque de Medina incendiou o seu palácio para dar um beijo numa rainha, posso eu muito bem 

queimar uma casinhola para ser dispensado de receber uma princesa. Deixem aproximar Sua 

Alteza e verão. 

Os dois irmãos só tinham ouvido as últimas palavras e olhavam um para o outro com 

inquietação. 

- Deixem-na chegar - repetiu Taverney. 

- Não pode tardar - respondeu Filipe. Tomei um atalho pelo bosque de Pierrefitte para 

chegar alguns minutos mais cedo. 

- Nesse caso, não há tempo a perder - disse o barão com um modo estranho. 

E, com uma agilidade como se tivera vinte anos, saiu o barão da sala, dirigiu-se à cozinha, 

tirou da chaminé um tição ardente, e correndo aos celeiros cheios de palha, feno e ervas secas, ia 

lançar-lhes fogo, quando Bálsamo, surgindo por detrás dele, lhe segurou o braço. 



- Que vai fazer, senhor? - disse ele arrancando o fogo das mãos do ancião; - a 

Arquiduquesa de Áustria não é um condestável de Bourbon, cuja presença enxovalhe uma casa a 

ponto de preferir queimá-la a deixá-la entrar. 

O barão parou, pálido, tremendo e não sorrindo como de costume. Fora-lhe preciso 

reunir todas as suas forças para adoptar em proveito da sua honra, como ele a entendia, uma 

resolução que fazia uma miséria completa de uma mediocridade ainda suportável. 

- Vá, senhor, vá - continuou Bálsamo - tem apenas o tempo necessário para largar esse 

roupão e vestir um trajo mais decente. Quando no sítio de Filipesburgo conheci o barão de 

Taverney, era ele Grã-Cruz de S. Luís. Não sei de fato algum que se não torne rico e elegante 

debaixo de semelhante condecoração. 

- Mas, senhor - redargüiu Taverney - nada disso evita que a Delfina veja o que eu queria 

ocultar até mesmo ao senhor: que sou desgraçado. 

- Sossegue, barão, de tal modo a distrairão, que ela não poderá reparar se a sua casa é 

nova ou velha, rica ou pobre.  Seja hospitaleiro, senhor, é o seu dever. Que farão os inimigos de 

Sua Alteza Real, e não tem poucos, quando os seus amigos queimam as casas para não a receber 

debaixo dos seus tectos? Não nos antecipemos às iras do futuro, senhor; cada acontecimento terá 

a sua vez. 

O senhor de Taverney obedeceu com essa resignação de que já uma vez dera prova, e 

encaminhou-se para o lugar onde estavam seus filhos, que desassossegados pela ausência, o 

procuravam por todos os lados. 

Quanto a Bálsamo, retirou-se silenciosamente como quem ia terminar alguma obra 

começada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 

 

MARIA ANTONIETA JOSEFA, ARQUIDUQUESA DE ÁUSTRIA 

 

Efectivamente, como Bálsamo o tinha dito, não havia tempo a perder; ouvia-se já no 

caminho que conduzia à casa do barão de Taverney, e que geralmente era muito sossegado, um 

rumor de carruagens, de cavalos e de vozes. 

Em seguida chegaram três carruagens, uma das quais toda dourada e ornada de baixos-

relevos mitológicos, que não vinha por isso menos enlameada e enxovalhada que as outras, e 

pararam junto do portão aberto de par em par por Gilberto, cujos olhos dilatados e um 

estremecimento febril, bem mostravam a comoção que ele sentia na presença de tantas 

grandezas. 

Vinte cavaleiros vieram colocar-se junto da carruagem principal, ao mesmo tempo que 

um homem vestido de preto e trazendo a Grã-Cruz da Ordem, ajudava a apear-se uma jovem 

senhora de quinze a dezesseis anos, penteada sem pós, mas com uma simplicidade que nem por 

isso impedia que o cabelo se elevasse à altura de um pé acima da cabeça. 

Maria Antonieta chegava a França com uma reputação de formosura, como nem sempre 

traziam as princesas destinadas a partilharem o trono dos reis franceses. Era difícil formar uma 

opinião dos seus olhos, que sem se poderem chamar bonitos, tomavam à sua vontade todas as 

expressões que ela queria, e principalmente as duas muito opostas da doçura e soberba; o nariz 

era bem feito, o lábio superior formoso, mas o inferior, aristocrática herança de dezessete 

Césares, era muito curto, muito saliente e algumas vezes mesmo caído, o que não dizia bem 

naquele lindo rosto senão quando queria exprimir a raiva ou a indignação. A cor era admirável; 

via-se o sangue girar debaixo do delicado tecido da pele; o peito, pescoço e ombros eram de uma 

suprema formosura; as mãos eram reais. Tinha dois modos bem distintos: um adoptava-o por 

vezes, e esse era firme, nobre e elevado; o outro era-lhe natural, e esse era doce, suave e triste; 

nunca mulher alguma fizera uma mesura com mais graça. Nunca rainha alguma fizera cortesia 

com maior ciência. Abaixando a cabeça uma só vez para dez pessoas, dava nesta única inclinação 

a cada uma o que lhe competia. 

Nesse dia tinha Maria Antonieta o seu olhar e o seu sorriso de mulher, e mesmo de 

mulher feliz; estava decidida, se fosse possível, a esquecer-se durante todo esse dia de que era a 

Delfina. Transparecia-lhe no rosto a mais perfeita serenidade, animava-lhe os olhos o prazer mais 

vivo. Trajava um vestido de seda branca, e os lindos braços nus estavam resguardados do ar por 

um mantelete de belas rendas. 



Apenas se apeou voltou-se para ajudar a descer da carruagem uma das suas damas a quem 

a idade tornava menos ágil; depois, rejeitando o braço que lhe oferecia o homem vestido de 

preto, caminhou só, aspirando o ar puro e espalhando a vista em torno de si, como se quisesse 

gozar o mais possível da raríssima liberdade em que se via naquele momento. 

- Oh! que lindo lugar, que belas árvores, que formosa casinha - disse ela. - Que vida tão 

feliz deve ser a que se passa aqui, respirando este ar tão puro, à sombra destas árvores tão 

frondosas! 

Nesse momento chegava Filipe de Taverney seguido de Andreia que com seus compridos 

cabelos entrançados e trajando um vestido de seda alvadia, dava o braço ao barão, o qual vinha 

vestido com um fato de belo veludo azul-lóio, restos da sua antiga opulência. Está sabido que, 

segundo a recomendação de Bálsamo, o barão não tinha esquecido a Grã-Cruz de S. Luís. 

A Delfina parou assim que viu as três pessoas encaminharem-se para ela. 

A corte da jovem princesa formou grupo em torno dela: os oficiais segurando os cavalos 

pelas rédeas, os cortesãos de chapéu na mão, de braço dado uns com os outros e falando em voz 

baixa entre si. 

Filipe de Taverney, pálido de comoção e com uma nobreza melancólica, aproximou-se da 

Delfina. 

- Minha senhora - disse ele - se Vossa Alteza o permite, terei a honra de lhe apresentar o 

senhor barão de Taverney Casa Vermelha, meu pai, e Clara Andreia de Taverney, minha irmã. 

O barão inclinou-se respeitosamente, como um homem que sabe fazer cortesias a 

rainhas. Andreia mostrou toda a graça da timidez elegante, toda a civilidade tão lisonjeira de 

sincero respeito. 

Maria Antonieta olhava para os dois irmãos, e como se recordava do que Filipe lhe havia 

dito a respeito da pobreza de seu pai, adivinhou o seu tormento. 

- Minha senhora - disse o barão com uma voz cheia de dignidade - Vossa Alteza Real faz 

muita honra ao castelo de Taverney; uma tão humilde habitação não é digna de receber tanta 

nobreza e formosura. 

- Sei que estou em casa de um velho soldado da França - respondeu a princesa - e minha 

mãe, a imperatriz Maria Teresa, cujas tropas fizeram muitas campanhas, disse-me que no seu país, 

os mais ricos de glória são quase sempre os mais pobres de dinheiro. 

E dizendo isto, estendia com uma graça inefável a sua linda mão a Andreia, que a beijou 

ajoelhando. 

Entretanto o barão, possuído da sua idéia dominante, assustava-se com o grande número 

de pessoas que iam encher a sua casinha e que não teriam cadeiras para se sentarem. 

A Delfina, porém, sossegou-o logo. 



- Meus senhores - disse ela voltando-se para as pessoas da sua comitiva - nem devem 

sofrer as minhas fantasias, nem devem gozar dos privilégios de uma Delfina. Queiram portanto 

esperar aqui por mim, eu voltarei dentro de meia hora. Acompanhe-me, minha boa 

Langershausen - disse ela em alemão à dama a quem ajudara a apear-se da carruagem. - Siga-nos, 

senhor - disse ela ao homem vestido de preto. 

Este, que debaixo de um simples trajo mostrava uma notável elegância, seria um homem 

de trinta anos pouco mais ou menos, de bela presença e boas maneiras. Pôs-se de lado para 

deixar passar a princesa. 

Maria Antonieta chamou Andreia para o seu lado, e fez sinal a Filipe para ir junto de sua 

irmã. 

Quanto ao barão, achou-se ao lado da personagem, sem dúvida eminente, a quem a 

Delfina concedia a honra de a acompanhar. 

- Então o senhor é um Taverney Casa Vermelha? - perguntou este ao barão, brincando 

com a mais aristocrática insolência com os bofes da sua camisa que eram, de magníficas rendas 

de Inglaterra. 

- Deverei tratá-lo por senhor, ou tem algum outro tratamento? - perguntou o barão com 

uma insolência que nada tinha a invejar à do homem vestido de preto. 

- Diga simplesmente meu príncipe - respondeu este - ou Vossa Eminência, se o preferir. 

- Pois bem, saiba Vossa Eminência que sou um Taverney Casa Vermelha, e verdadeiro - 

disse o barão sem mudar o tom motejador que tão raras vezes perdia. 

A personagem, que tinha o tacto dos fidalgos, conheceu facilmente que estava falando 

com alguém que não era um simples fidalgote de província. 

- Esta casa é a sua vivenda de Verão? – prosseguiu ele. 

- De Verão e de Inverno - redargüiu o barão, que desejava pôr termo a um interrogatório 

que pouco lhe agradava, mas acompanhando cada resposta com uma profunda cortesia. 

Filipe de vez em quando voltava-se para o lado de seu pai, com visíveis sinais de 

inquietação. Efectivamente, a casa parecia apressar-se em vir ao encontro dos hóspedes, para, 

ameaçadora e irónica, mostrar desapiedadamente toda a sua pobreza. 

Já o barão estendia com resignação a mão para o limiar da porta, quando a Delfina se 

voltou para ele: 

- Desculpe-me, senhor, por não entrar na sua casa; a sombra das suas árvores é tão 

agradável que de boa vontade passaria aqui toda a minha vida. De entrar em casas estou eu já 

cansada. Há mais de quinze dias que me recebem em casas, a mim que tanto gosto do ar, da 

sombra e do perfume das flores. 

Depois dirigindo-se a Andreia, disse-lhe: 



- Minha senhora, pode ter a bondade de me mandar servir aqui um copo de leite? 

- Como me atreverei a oferecer a Vossa Alteza um refresco tão simples! - disse o barão 

empalidecendo. 

- É o que eu prefiro, senhor. Leite e ovos, eram os meus festins quando estava em 

Sckcenbrunn. 

De repente apareceu La Brie, todo inchado e radiante de orgulho, vestido com uma libré 

magnífica, e segurando na mão um guardanapo. 

- Sua Alteza Real está servida - disse ele, com um misto de respeito e soberba impossíveis 

de descrever. 

- Oh! estou em casa de um feiticeiro! - exclamou a princesa sorrindo. 

E não andou, mas correu para o caramanchão de jasmins e madressilva debaixo do qual 

tinha sido preparada a mesa. 

O barão, admirado, esquecendo a etiqueta, afastou-se do homem vestido de preto para 

seguir os passos da Delfina. 

Filipe e Andreia olhavam um para o outro com admiração e ansiedade. 

A Delfina, quando entrou debaixo do caramanchão, soltou um grito de surpresa. 

O barão, que chegava atrás dela, soltou um suspiro de satisfação. 

Andreia deixava cair os braços, com um modo que significava: 

“Que quer isso dizer, meu Deus?” 

A jovem princesa percebeu toda essa pantomima; o seu espírito era capaz de 

compreender esses mistérios, se o seu coração não lhos tivesse já feito adivinhar. 

Debaixo de um tecto de clematites, jasmins e madressilva, cujos verdes ramos carregados 

de flores e folhas produziam uma doce sombra, via-se uma mesa oval, deslumbrante pela alvura 

da toalha de damasco que a cobria, e pelo aparelho de prata dourada e cinzelada que sobre ela 

estava. 

Dez talheres esperavam dez convivas. 

Uma merenda delicada, mas de estranha composição, tinha logo atraído o olhar da 

Delfina. 

Eram frutas exóticas cobertas de açúcar, doces de todos os países, biscoitos de Alepo, 

laranjas de Malta, limas e cidras de um tamanho invulgar; tudo isto metido em grandes taças. 

Finalmente, os vinhos mais delicados e mais preciosos cintilavam com todas as diversas cores dos 

rubis e dos topázios em quatro admiráveis garrafas de cristal da Pérsia. 

O leite que a Delfina pedira estava num jarro também de prata dourada. 

A Delfina olhou em torno de si, e não viu senão rostos pálidos e espantados. 



As pessoas da comitiva admiravam-se e alegravam-se do que viam, sem todavia 

perceberem ou tentar perceber coisa alguma. 

- Pelo que vejo, já me esperava, senhor? – perguntou a Delfina ao barão de Taverney. 

- Eu, minha senhora? - balbuciou este. 

- Sem dúvida; estes preparativos não se fazem decerto em dez minutos e haverá apenas 

esse tempo que estou em sua casa. 

E terminou a sua frase olhando para La Brie com um ar que queria dizer: “Principalmente 

quando apenas se tem um só criado”. 

- Minha senhora - respondeu o barão - eu efectivamente esperava Vossa Alteza Real, ou 

melhor direi, estava já prevenido da sua chegada. 

A Delfina voltou-se para Filipe. 

- Seu filho tinha-lhe escrito? - perguntou ela. 

- Não, minha senhora. 

- Todavia, ninguém sabia que eu tencionava parar aqui um instante, senhor, nem sequer 

eu mesma o sabia, porque ocultava a mim mesma o meu desejo; para não causar aqui o 

incómodo que estou motivando, só ontem à noite o disse ao senhor seu filho, que haverá ainda 

uma hora estava junto de mim e apenas me poderia preceder alguns minutos. 

- Com efeito, minha senhora, haverá apenas um quarto de hora... 

- Então foi alguma fada quem lhe revelou isto... a madrinha de sua filha, talvez? - 

acrescentou a Delfina sorrindo e olhando para Andreia. 

- Minha senhora - disse o barão oferecendo uma cadeira à princesa - não foi uma fada 

quem me anunciou esta boa fortuna, foi... 

- Foi?... - repetiu a princesa, vendo que o barão hesitava. 

- Ora! foi um feiticeiro! 

- Um feiticeiro! como? 

- Não sei, porque não entendo nada de magia; mas enfim, é a ele, minha senhora, que 

devo o poder receber quase decentemente a Vossa Alteza Real - disse o barão. 

- Então - disse a Delfina - em nada disto podemos tocar, uma vez que é produto de 

bruxarias, e Sua Eminência foi muito apressado - acrescentou ela voltando-se para o homem 

vestido de preto - em encetar essa empada de Estrasburgo, da qual seguramente não comeremos. 

E a senhora, minha cara amiga - disse ela para a sua dama - o mais prudente é não tocar nesse 

vinho de Chipre, e faça como eu. 

E dizendo isto, a Delfina pegou numa garrafa redonda como um globo e de gargalo 

estreito, e vazou a água que continha num grande copo de ouro. 

- Mas decerto - disse Andreia com uma espécie de espanto - Sua Alteza tem razão. 



Filipe tremia de surpresa, e, ignorando tudo o que na véspera se havia passado, olhava 

alternativamente para seu pai e para sua irmã, como querendo adivinhar nos seus olhos o que eles 

mesmos não adivinhavam. 

- É contrário aos dogmas - disse a Delfina - o senhor cardeal vai pecar. 

- Minha senhora - disse o prelado - nós cá, príncipes... da Igreja, somos muito mundanos 

para crer nas iras celestes por causa de uma ou outra qualidade de víveres, e muito humanos 

principalmente para querermos queimar tão bons feiticeiros que nos sustentam de coisas tão 

deliciosas. 

- Não zombe, senhor - disse o barão. - Juro a Vossa Eminência que o autor de tudo isto é 

um feiticeiro, muito feiticeiro, que me profetizou, haverá apenas uma hora, a próxima chegada de 

Sua Alteza e do meu filho. 

- Apenas uma hora! - repetiu a Delfina. 

- Sim, quando muito. 

- E nessa hora houve tempo para fazer aprontar esta mesa, de mandar às quatro partes do 

mundo buscar estas frutas, estes vinhos de Tokay, de Constância, de Chipre e de Málaga? Nesse 

caso, senhor, é ainda mais feiticeiro que o seu feiticeiro. 

- Não, minha senhora; foi ele, sempre ele. 

- Como! sempre ele? 

- Sim, foi ele quem fez surgir da terra esta mesa, com tudo quanto tem em cima, enfim, 

tal qual está. 

- Dê-me a sua palavra, senhor - disse a princesa. 

- Palavra de honra! - respondeu o barão. 

- Ora essa! - exclamou o cardeal em tom mais sério e pondo de parte o seu prato - eu 

pensava que estava gracejando. 

- Não, Eminência. 

- Tem então em sua casa um feiticeiro, um verdadeiro feiticeiro? 

- Um perfeito feiticeiro!...  E não me admiraria que o ouro de que é feito este aparelho, 

fosse também da sua composição. 

- Conhecerá ele a pedra filosofal! - bradou o cardeal, em cujos olhos se manifestava a 

cobiça. 

- Oh! - exclamou a princesa - como isso agrada ao senhor cardeal, que toda a vida tem 

diligenciado por encontrá-la. 

- Confesso a Vossa Alteza - respondeu a mundana Eminência - que nada acho tão 

interessante como as coisas sobrenaturais, e nada tão curioso como as coisas impossíveis. 



- Ah! pelo que parece, toquei o lado vulnerável - disse a Delfina; - todos os grandes 

homens têm os seus mistérios, principalmente quando são diplomáticos. Eu também, senhor 

cardeal, previno-o de que entendo muito de feitiçaria, e adivinho algumas vezes coisas, se não 

impossíveis nem sobrenaturais, pelo menos incríveis. 

Isto era, certamente, um enigma apenas compreensível para o cardeal, porque se 

conheceu perfeitamente que ficara perturbado. Verdade seja que enquanto falava, o olhar tão 

doce da Delfina raiara com um fogo vivo, o que nela anunciava uma tempestade interior. 

Contudo só se viu o relâmpago, o trovão não ribombou. A princesa conteve-se e 

prosseguiu: 

- Vamos, senhor de Taverney, para que seja completa a festa, mostre-nos o seu feiticeiro. 

Onde está ele? Em que caixa o guardou? 

- Minha senhora - respondeu o barão - seria antes ele quem me meteria a mim e à minha 

casa numa caixa. 

- Está excitando a minha curiosidade - disse Maria Antonieta; - decididamente, senhor, 

quero vê-lo. 

O tom com que estas palavras haviam sido pronunciadas, sem todavia perder esse 

encanto que Maria Antonieta sabia dar às suas palavras, não admitia réplica. O barão, que ficara 

de pé com seu filho e sua filha para servirem a princesa, entendeu isso perfeitamente. 

- Fez sinal a La Brie que, em vez de servir, contemplava os ilustres convivas e parecia 

com essa vista dar-se por pago de vinte anos de ordenados atrasados. 

Este ergueu a cabeça. 

- Vai prevenir o Sr. Barão José Bálsamo – disse Taverney - que Sua Alteza Real a Srª. 

Delfina deseja vê-lo. 

La Brie foi imediatamente. 

- José Bálsamo! - disse a Delfina; - que nome tão singular! 

- José Bálsamo! - repetiu o cardeal pensativo; - parece-me que conheço esse nome. 

Passaram se cinco minutos durante os quais ninguém se atreveu a romper o silêncio. 

De repente Andreia estremeceu: ouvia já, antes que a outros ouvidos fosse perceptível, os 

passos que se aproximavam. 

Os ramos afastaram-se e apareceu José Bálsamo, mesmo em frente de Maria Antonieta. 

 

 

 

 

 



XV 

 

MAGIA 

 

Bálsamo inclinou-se humildemente, mas quase no mesmo instante, tornou a erguer a sua 

cabeça cheia de inteligência e expressão; e com um modo respeitoso fitou o seu olhar penetrante 

na princesa, e esperou silenciosamente que esta o interrogasse. 

- Se é a pessoa de quem o senhor de Taverney nos falou - disse Maria Antonieta 

aproxime-se, senhor, quero ver de que cor é um feiticeiro. 

Bálsamo deu mais um passo e inclinou-se pela segunda vez. 

- O seu ofício é ler no futuro, senhor - disse a Delfina olhando para Bálsamo com mais 

curiosidade talvez do que quisera conceder-lhe, e bebendo ao mesmo tempo o leite a pequenos 

tragos. 

- Efectivamente, leio o futuro - disse Bálsamo – mas não faço disso ofício, minha 

senhora. 

- Fomos criados numa fé viva e pura - disse a Delfina - e os únicos mistérios em que 

cremos é nos mistérios da religião católica. 

- Não há dúvida que são bem veneráveis - disse Bálsamo com profundo respeito. - Mas 

eis aí o Sr. Cardeal de Rohan, que, apesar de ser príncipe da Igreja, poderá dizer a Vossa Alteza 

que não são esses os únicos mistérios que merecem respeito. 

O cardeal estremeceu; a ninguém havia dito o seu nome, ninguém o havia pronunciado, e 

apesar disso o estranho sabia-o. 

Maria Antonieta não pareceu reparar nessa circunstância, e continuou: 

- Pelo menos, senhor, confessará que são os únicos que se não controversam. 

- Minha senhora - respondeu Bálsamo com o mesmo respeito e com a mesma firmeza - 

ao lado da fé encontra-se a certeza. 

- Fala em termos um pouco obscuros, senhor feiticeiro; sou boa francesa do coração, mas 

ainda não de espírito, por isso não percebo bem as delicadezas do idioma: é verdade que me 

disseram que o senhor de Bièvre me ensinaria tudo isso; mas entretanto vejo-me obrigada a 

rogar-lhe que seja menos enigmático, se quer que o entenda. 

- E eu - disse Bálsamo abanando a cabeça com um sorriso melancólico - pedirei licença a 

Vossa Alteza para me conservar assim obscuro. Magoar-me-ia em extremo ter de revelar a uma 

tão alta princesa um futuro que, talvez, não fosse segundo as suas esperanças. 

- Oh! oh! isto agora é mais sério - disse Maria Antonieta - o senhor quer excitar a minha 

curiosidade, esperando que o farei assim ler a minha sina. 



- Pelo contrário, minha senhora - disse friamente Bálsamo - Deus me livre de me ver 

obrigado a isso. 

- Sim - redargüiu a Delfina soltando uma gargalhada - porque se veria em alguns 

embaraços; não é verdade? 

Mas a gargalhada da princesa extinguiu-se sem que tivesse eco em nenhum dos seus 

cortesãos. Todos estavam dominados pela influência do homem singular que, naquele momento, 

era o centro da atenção geral. 

- Vamos - disse a Delfina - confesse-o com franqueza. 

Bálsamo inclinou-se e não respondeu. 

- Todavia, foi o senhor que profetizou ao senhor barão a minha vinda a Taverney? - 

prosseguiu Maria Antonieta com um ligeiro movimento de impaciência. 

- Sim, minha senhora, fui eu. 

- Como foi isso, barão? - perguntou a Delfina, que começava a sentir a necessidade de 

ouvir outra voz unir-se ao estranho diálogo, que ela talvez estava arrependida de haver encetado, 

mas que entretanto não queria abandonar. 

- Oh! meu Deus, minha senhora - disse o barão - foi da maneira mais simples, olhando 

para um copo de água. 

- É verdade? - perguntou a Delfina - dirigindo-se a Bálsamo. 

- Sim, minha senhora - respondeu este. 

- É esse o seu engrimanço? pelo menos é bem inocente, assim fossem claras as suas 

palavras. 

O cardeal sorriu-se. 

O barão aproximou-se. 

- A senhora Delfina nada terá que aprender do senhor de Bièvre - disse ele. 

- Oh! meu caro barão - disse a Delfina alegre – não me lisonjeie ou pelo menos lisonjeie-

me melhor. Parece-me que disse alguma coisa bem medíocre. Mas voltemos a este senhor. 

E Maria Antonieta voltou-se para o lado de Bálsamo, para quem parecia atraí-la, mau 

grado seu, um poder irresistível, como algumas vezes somos atraídos para algum lugar onde a 

desgraça nos aguarda. 

- Se leu o futuro para o senhor barão num copo de água - disse ela - não poderia lê-lo 

para mim numa garrafa? 

- Perfeitamente, minha senhora - disse Bálsamo. 

- Então por que motivo o recusava ainda há bem pouco tempo? 

- Porque o futuro é incerto, minha senhora, e se eu visse alguma nuvem... 

Bálsamo parou. 



- Então? - perguntou a Delfina. 

- Então, como já tive a honra de o dizer, magoar-me-ia contristar a Vossa Alteza Real. 

- Já me conhecia, ou vê-me agora pela primeira vez? 

- Já tive a honra de ver Vossa Alteza Real, quando era muito criança, junto de sua augusta 

mãe, na sua pátria. 

- Já viu minha mãe? 

- Tive essa honra; é uma augusta e poderosa rainha. 

- Imperatriz, senhor. 

- Quis dizer rainha pelo coração e pelo espírito, e contudo... 

- Reticências, senhor, e quando se fala de minha mãe! - disse a Delfina com altivez. 

- Os corações mais fortes têm também suas fraquezas, minha senhora, e principalmente 

quando pensam que se trata da felicidade dos seus filhos. 

- Nutro a esperança de que a história não terá para registrar uma única fraqueza da 

imperatriz Maria Teresa - disse a Delfina. 

- Porque a história não há-de saber o que só é sabido da imperatriz Maria Teresa, de 

Vossa Alteza Real e de mim. 

- Temos um segredo entre nós três? - disse Maria Antonieta rindo com desprezo. 

- Entre nós três, minha senhora - respondeu Bálsamo sossegadamente; - sim, entre nós 

três. 

- E que segredo é esse, senhor? 

- Se o digo, deixa de ser um segredo. 

- Não importa, diga-o sempre. 

- Vossa Alteza deseja? 

- Quero. 

Bálsamo inclinou-se. 

- Há no palácio de Sckoenbrunn - disse ele – um gabinete chamado o gabinete de Saxe, 

cujo nome lhe vem de magníficas porcelanas que tem dentro. 

- Sim - disse a Delfina - e depois? 

- Esse gabinete faz parte dos quartos particulares de Sua Majestade a Imperatriz Maria 

Teresa. 

- Sim. 

- É nesse gabinete que ela costuma escrever a sua correspondência íntima. 

- Sim. 

- Sobre uma magnífica secretária de Boule, que foi dada ao imperador Francisco I pelo rei 

Luís XV. 



- O que até agora tem dito, é verdade, senhor, mas é coisa que toda a gente pode saber. 

- Digne-se Vossa Alteza ter a bondade de continuar a ouvir-me. Um dia, seriam sete 

horas da manhã, a imperatriz estava ainda recolhida, entrou Vossa Alteza nesse gabinete por uma 

porta que lhe era particular, porque entre as augustas filhas de Sua Majestade a Imperatriz, era 

Vossa Alteza a preferida. 

- Depois, senhor? 

- Vossa Alteza aproximou-se da secretária; Vossa Alteza deve estar lembrada, há 

exactamente cinco anos que isto foi. 

- Continue. 

- Vossa Alteza aproximou-se da secretária, sobre ela estava uma carta aberta que a 

imperatriz tinha escrito na véspera. 

- E depois? 

- Vossa Alteza leu essa carta. 

A Delfina corou ligeiramente. 

- Depois de a haver lido, certamente desagradaram a Vossa Alteza algumas das 

expressões que continha, porque, pegando imediatamente numa pena, com a sua própria mão... 

A Delfina parecia esperar o resto com ansiedade. Bálsamo prosseguiu: 

- Riscou três palavras. 

- E quais foram essas palavras? - exclamou apressadamente a Delfina. 

- Eram as primeiras da carta. 

- Não lhe pergunto o lugar em que estavam, mas sim a significação que tinham. 

- Era decerto alguma excessiva demonstração de amizade pela pessoa a quem a carta era 

dirigida; é esta a fraqueza de que eu digo que em outras circunstâncias poderia ter sido acusada 

sua augusta mãe. 

- E lembra-se dessas três palavras? 

- Perfeitamente. 

- Poderia repeti-las? 

- Decerto. 

- Queira dizê-las. 

- Em voz alta? 

- Sim. 

- Minha querida amiga. 

Maria Antonieta empalideceu e mordeu os lábios. 

- Agora - disse Bálsamo - quer Vossa Alteza Real que lhe diga a quem era dirigida a carta? 

- Não, mas quero que o escreva. 



Bálsamo tirou da algibeira uma espécie de carteira com fechos de ouro, escreveu sobre 

uma das suas folhas algumas palavras, rasgou essa folha de papel e apresentou-a respeitosamente 

à princesa. 

Maria Antonieta pegou na folha de papel, desdobrou-a e leu-a. 

A carta era dirigida à favorita do rei Luís XV, à Srª. Marquesa de Pompadour. 

A Delfina olhou com admiração para esse homem de palavras tão polidas, de voz tão 

pura e tão-pouco comovida, que apesar de fazer cortesias com imenso respeito parecia dominá-

la. 

- Isso tudo é verdade, senhor - disse ela - e ainda que eu ignore os meios por que pôde 

surpreender todos esses pormenores, como não sei mentir, em voz alta o repito: isso tudo é 

verdade. 

- Então - disse Bálsamo - permita Vossa Alteza que eu me retire e contente-se com esta 

inocente prova da minha ciência. 

- Não, senhor - redargüiu a Delfina cada vez mais excitada - quanto mais vejo que é 

sábio, mais empenho tenho em ouvir a sua profecia. Só me falou do passado, e o que eu lhe peço 

é o futuro. 

A princesa pronunciou esta meia dúzia de palavras com uma agitação febril, que em vão 

queria ocultar ao seu auditório. 

- Estou pronto - disse Bálsamo - e contudo, ainda uma vez peço a Vossa Alteza Real a 

mercê de me dispensar de semelhante coisa. 

- Senhor, eu nunca repeti duas vezes: eu quero, e deve estar lembrado de que já o disse uma 

vez. 

- Deixe-me pelo menos consultar o oráculo, minha senhora - disse Bálsamo com um tom 

suplicante. – Saberei depois se posso revelar a Vossa Alteza a profecia. 

- Boa ou má, quero ouvi-la, entende-me bem, senhor? - bradou Maria Antonieta com 

uma irritação cada vez maior. - Se for boa, não lhe darei crédito, tomá-la-ei por uma lisonja; se 

for má, será para mim um aviso; finalmente, seja como for, agradecer-lho-ei. Pode começar. 

A princesa pronunciou estas palavras com um tom que não admitia observações nem 

demoras. 

Bálsamo pegou na garrafa de gargalo estreito de que já falamos, e colocou-a sobre um 

prato de ouro. 

Nesta posição, a água contida na garrafa brilhava com mil reflexos esquisitos, que 

pareciam oferecer alguma significação à atenção do feiticeiro. 

Houve um silêncio geral. 



Bálsamo levantou nas mãos a garrafa de cristal, e tendo-a assim observado alguns 

instantes com atenção, colocou-a sobre a mesa, abanando a cabeça. 

- Então? - perguntou a Delfina. 

- Não posso falar - disse Bálsamo. 

O rosto da princesa tomou uma expressão que significava visivelmente: “Deixa estar, eu 

tenho uma receita para fazer falar os que se calam”. 

- Por que nada tem que dizer-me? - perguntou ela em voz alta. 

- Há coisas que nunca se dizem aos príncipes, minha senhora - replicou Bálsamo com um 

tom que indicava estar decidido a resistir, mesmo às ordens da Delfina. 

- Principalmente - disse esta - quando essas coisas se traduzem pela palavra: nada. 

- Não é isso o que me impede, minha senhora; pelo contrário. 

A princesa sorriu-se com desprezo. 

Bálsamo parecia perturbado; o cardeal começou por dar uma gargalhada, e o barão 

aproximou-se a resmungar. 

- Ora adeus, adeus - disse ele - lá me estragaram o meu feiticeiro; - não durou muito 

tempo. O que agora nos falta é ver este aparelho de ouro transformar-se em parras, como no 

conto oriental. 

- Eu teria preferido simples parras - disse Maria Antonieta - a todo este aparato que este 

senhor fez para conseguir ser-me apresentado. 

- Minha senhora, - respondeu Bálsamo empalidecendo - lembre-se de que não solicitei 

semelhante honra. 

- Não era muito difícil adivinhar que eu pediria para o ver. 

- Perdoe-lhe, minha senhora - disse Andreia em voz baixa - ele julgou fazer bem. 

- E eu digo-lhe que fez mal - redargüiu a princesa de modo que só Andreia e Bálsamo a 

pudessem ouvir. - Humilhar um ancião, não é o meio de se engrandecer; e quando pode beber 

pelo copo de estanho de um homem de bem, não se obriga uma princesa de França a beber pelo 

copo de ouro de um charlatão. 

Bálsamo ergueu-se estremecendo, como se fora mordido por uma víbora. 

- Minha senhora - disse ele - com uma voz alterada estou pronto a dizer-lhe o seu destino, 

já que a sua cegueira a impele a querer sabê-lo. 

Bálsamo pronunciou estas palavras num tom ao mesmo tempo tão firme e ameaçador, 

que os assistentes sentiram um frio de gelo percorrer-lhes as veias. 

A jovem Arquiduquesa de Áustria empalideceu. 

- Não lhe dê ouvidos, minha filha - disse em alemão a velha dama a Maria Antonieta. 



- Deixe-a ouvir; Sua Alteza quer saber, há-de sabê-lo - respondeu Bálsamo na mesma 

linguagem. 

Estas palavras, pronunciadas num idioma estrangeiro, e que apenas entenderam algumas 

pessoas, deram maior mistério à situação. 

- Vamos - disse a princesa resistindo às reflexões da sua velha dama - vamos, que fale. Se 

eu agora lhe dissesse que não falasse, julgaria que tenho medo. 

Bálsamo ouviu estas palavras, e assomou-lhe aos lábios um sombrio e furtivo sorriso. 

- É o que eu tinha dito - murmurou ele - um ânimo fanfarrão. 

- Fale - disse a princesa - fale, senhor. 

- Vossa Alteza Real exige que eu fale? 

- Nunca revogo uma decisão. 

- Então ouça-me só Vossa Alteza - disse Bálsamo. 

- Pois sim - respondeu a Delfina. - Hei-de atacá-lo nos seus últimos entrincheiramentos. 

Afastem-se. 

E fazendo um sinal que dava a entender que a ordem era geral, afastaram-se todos. 

- Isto é um meio como qualquer outro para obter uma audiência particular, não é 

verdade, senhor? – disse a princesa voltando-se para Bálsamo. 

- Não tente irritar-me, minha senhora - redargüiu o estranho; - sou apenas um 

instrumento de que Deus se serve para lhe dar aviso. Insulte a fortuna, ela lho pagará, porque 

sabe vingar-se. Eu não faço mais que traduzir as suas fantasias. Não faça, portanto, pesar mais 

sobre mim a cólera que em Vossa Alteza produz a minha demora, nem me obrigue a pagar as 

desgraças de que sou apenas o sinistro arauto. 

- Tem então que me anunciar desgraças? - disse a Delfina, mais branda com a respeitosa 

expressão de Bálsamo, desarmada pela sua aparente resignação. 

- Sim, minha senhora, e desgraças bem grandes. 

- Diga-as todas. 

- Farei a diligência. 

- Então? 

- Interrogue-me. 

- A minha família viverá feliz? 

- Qual? a que deixou ou a que a espera? 

- Oh! a minha família verdadeira, a minha mãe Maria Teresa, meu irmão José, minha irmã 

Carolina. 

- As suas desgraças não lhes chegarão. 

- Essas desgraças então são-me pessoais? 



- A Vossa Alteza e à sua nova família. 

- Pode dar-me alguns esclarecimentos sobre essas desgraças? 

- Posso, sim. 

- A família real compõe-se de três príncipes? 

- Sim. 

- O duque de Berry, o conde de Provença e o conde de Artois. 

- Exactamente. 

- Qual será a sorte destes três príncipes? 

- Hão-de reinar todos três. 

- Então não terei filhos?  

- Tê-los-á. 

- Não serão varões? 

- Haverá varões entre os filhos que tiver. 

- Terei então a dor de os ver morrer? 

- Lamentará que um esteja morto, como lamentará que outro esteja vivo. 

- Meu esposo amar-me-á? 

- Há-de amá-la. 

- Muito? 

- Demais! 

- Mas então que desgraças me podem suceder, tendo eu o amor do meu marido e o apoio 

da minha família? 

- Ambas as coisas virão a faltar-lhe. 

- Ficar-me-á o amor e apoio do povo? 

- O amor e apoio do povo... É o Oceano durante a calmaria... Já viu o Oceano durante 

uma tempestade, minha senhora?... 

- Fazendo o bem, impedirei a tempestade de se levantar, ou, se ela se levantar, há-de 

levar-me consigo. 

- Maior é a tormenta, maior é o abismo que ela abre. 

- Ficarei com Deus. 

- Deus não defende as cabeças que condenou. 

- Que diz, senhor? não serei rainha? 

- Pelo contrário, minha senhora, há-de sê-lo, mas aprouvesse ao Céu que o não fosse! 

A jovem princesa sorriu-se desdenhosamente. 

- Queira ouvir-me, minha senhora - prosseguiu Bálsamo - e lembre-se Vossa Alteza do 

que lhe digo. 



- Estou ouvindo - disse a Delfina. 

- Reparou - continuou o profeta - na pintura do primeiro quarto em que dormiu, na sua 

entrada em França? 

- Sim, senhor - respondeu a princesa estremecendo. 

- O que representava essa pintura? 

- Uma matança, uma degolação... a dos Inocentes. 

- Confesse que os rostos sinistros dos assassinos ficaram bem impressos na memória de 

Vossa Alteza Real? 

- Confesso. 

- E depois, durante a tempestade, não lhe aconteceu alguma coisa? 

- Caiu um raio do lado esquerdo da estrada e quebrou uma árvore que, na sua queda, ia 

esmagando a minha carruagem. 

- Isso são agouros - disse Bálsamo com uma voz triste. 

- E agouros maus? 

- Parece-me que seria difícil interpretá-los de outro modo. 

A Delfina abaixou a cabeça; depois de um momento de reflexão e de silêncio, ergueu-a 

novamente e perguntou: 

- De que modo morrerá meu marido? 

- Sem cabeça. 

- De que modo morrerá o conde de Provença? 

- Sem pernas. 

- De que modo morrerá o conde de Artois? 

- Sem coração. 

- E eu? 

Bálsamo abanou a cabeça. 

- Fale... - disse a Delfina – fale... 

- Nada mais tenho que dizer.  

- Mas quero que fale! - exclamou Maria Antonieta estremecendo. 

- Por piedade, minha senhora... 

- Oh! fale!... 

- Nunca, minha senhora, nunca!... 

- Fale, senhor - prosseguiu Maria Antonieta em tom de ameaça; - fale, quando não direi 

que isto tudo não é mais que uma comédia ridícula. E tome conta! lembre-se de que a zombaria é 

perigosa com uma filha de Maria Teresa, com uma mulher que tem em suas mãos a vida de trinta 

milhões de homens. 



Bálsamo permaneceu mudo. 

- Então não sabe mais nada? - disse a princesa encolhendo os ombros com desprezo ou 

antes, está exausta a sua imaginação? 

- Eu sei tudo, minha senhora - respondeu Bálsamo - e já que absolutamente o quer 

assim... 

- Sim, quero-o. 

Bálsamo pegou na garrafa, que continuava a estar sobre o prato de ouro e colocou-a num 

recanto sombrio do caramanchão. Depois, tomando a Arquiduquesa pela mão, levou-a para esse 

recanto. 

- Está pronta? - perguntou ele à princesa a quem esta acção veemente assustara. 

- Sim. 

- Então de joelhos, minha senhora, de joelhos e assim estará na atitude precisa para pedir 

a Deus que a livre do terrível desfecho a que vai assistir. 

A Delfina obedeceu maquinalmente e ajoelhou. 

Bálsamo tocou o globo de cristal com a sua varinha; no meio dele apareceu decerto 

alguma figura horrível e medonha. 

A Delfina quis levantar-se, cambaleou, caiu, soltou um grito e perdeu os sentidos. O 

barão acudiu; a princesa estava desmaiada. 

No fim de alguns minutos tornou a si. 

Passou as mãos pela fronte, como uma pessoa que tenta reunir as suas idéias. 

Depois, de repente, bradou com acento de terror inexplicável: 

- A garrafa! a garrafa! 

O barão deu-lha. A água estava límpida e sem uma única mancha. 

Bálsamo havia desaparecido. 
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XVI 

 

O BARÃO DE TAVERNEY JULGA FINALMENTE DESCOBRIR UMA PEQUENA 

PARTE DO FUTURO 

 

O primeiro que viu o desfalecimento da princesa, foi, como já dissemos, o barão de 

Taverney; estava à espera, mais curioso que ninguém, para ver o que ia passar-se entre ela e o 

feiticeiro. Ouvira o grito que Sua Alteza Real tinha soltado, tinha visto Bálsamo sair do 

caramanchão, e portanto acudia-lhe. 

A primeira palavra da Delfina foi pedir que lhe mostrassem a garrafa, a segunda foi que 

não fizessem mal ao feiticeiro. Era tempo de se fazer esta recomendação: Filipe de Taverney ia 

correr ao encontro de Bálsamo, quando a voz da Delfina o fez parar. 

Então a sua dama de honor aproximou-se dela e dirigiu-lhe algumas perguntas em 

alemão; entretanto, nada respondeu a todas essas perguntas; disse apenas que Bálsamo não lhe 

havia faltado ao respeito, e que, provavelmente fatigada pela jornada e pela tempestade da 

véspera, tinha sido acometida de um ataque nervoso. 

Estas respostas foram traduzidas ao senhor de Rohan, que esperava ouvir explicações, 

sem todavia se atrever a fazer a menor pergunta. 

Na corte contentam-se com meia resposta; a da Delfina não satisfez, mas pareceu 

satisfazer a todos os assistentes. Filipe aproximou-se dela. 

- Minha senhora - disse ele - é para obedecer às ordens de Vossa Alteza Real, que venho 

muito contra minha vontade lembrar-lhe que já decorreu a meia hora que tencionava passar aqui, 

e que as carruagens estão prontas e esperam Vossa Alteza. 

- Bem - disse ela com um gesto encantador - mas eu resolvi outra coisa. Estou muito 

incomodada para partir imediatamente... Se eu dormisse algumas horas, parece-me que isso me 

faria algum bem. 

O barão empalideceu. Andreia olhou para seu pai. 

- Vossa Alteza sabe quanto é pouco digna de a receber esta casa - disse o barão de 

Taverney. 

- Oh! por quem é, senhor barão! - disse a princesa como se estivesse para desfalecer - 

tudo é bom contanto que eu possa descansar um pouco. 

Andreia retirou-se logo para fazer preparar a sua câmara, que não era a maior nem, talvez, 

a mais ornada; mas na câmara de uma donzela aristocrática como Andreia, ainda que seja pobre 

como o era, há sempre alguma coisa de elegante, que alegra a vista de outra mulher. 



Todos se apressaram em querer servir a Delfina, mas esta, com um sorriso melancólico, 

fez um sinal com a mão, como se já não tivesse forças para falar, pedindo que a deixassem só. 

Então afastaram-se todos pela segunda vez. 

Maria Antonieta seguiu toda a gente com a vista até desaparecerem; depois, ficou 

pensativa, com o rosto escondido entre as mãos. 

E não eram bem horríveis os presságios que a acompanhavam em França? Essa casa em 

que entrara em Estrasburgo, a primeira que havia pisado nessa terra em que deveria ser rainha, e 

cuja pintura mostrava a degolação dos Inocentes; essa tempestade que na véspera quebrara uma 

árvore junto da sua carruagem, e finalmente essas profecias feitas por um homem extraordinário, 

profecias seguidas pela misteriosa aparição, cujo segredo a princesa parecia não querer revelar a 

ninguém! 

Ao cabo de dez minutos, pouco mais ou menos, voltou Andreia, volta que tinha por 

único fim anunciar que o seu quarto estava pronto. Não se julgava que a ordem da princesa se 

entendesse com ela, e Andreia portanto dirigiu-se ao caramanchão. 

Ficou de pé alguns minutos diante da princesa, sem se atrever a falar-lhe, porque parecia 

entregue a uma meditação bem profunda. 

Finalmente, Maria Antonieta levantou a cabeça e fez um sinal com a mão a Andreia. 

- O quarto de Sua Alteza está pronto - disse esta sorrindo-se; - o que unicamente lhe 

rogamos... 

A Delfina não deixou a donzela acabar. 

- Muito obrigada - disse ela. - Faça-me o favor de chamar a condessa de Langershausen, e 

de nos servir de guia. 

Andreia obedeceu; a velha dama de honor apareceu. 

- Dê-me o braço, minha boa Erigida - disse a Delfina em alemão - porque realmente não 

tenho forças para caminhar só. 

A condessa obedeceu. Andreia deu um passo como querendo também auxiliá-la. 

- Entende o alemão? - perguntou Maria Antonieta. 

- Sim, minha senhora - respondeu Andreia em alemão - e também o falo um pouco. 

- Optimamente! - exclamou a Delfina com alegria. - Oh! como isto se combina bem com 

os meus projectos. 

Andreia não ousou perguntar à sua augusta hóspede quais eram esses projectos, não 

obstante o desejo que tinha de conhecê-los. 

A Delfina apoiou-se no braço da condessa de Langershausen e caminhou a passos lentos.  

Os joelhos dobravam-se-lhe debaixo do corpo. 

Quando ia a sair do caramanchão, ouviu a voz do cardeal de Rohan que dizia: 



- Como, senhor de Stainville, quer falar com Sua Alteza Real, apesar da ordem? 

- Assim é preciso - respondeu o governador com voz firme - e tenho a certeza de que me 

perdoará. 

- Realmente, senhor, não sei se devo... 

- Deixe entrar o senhor governador - disse a princesa aparecendo debaixo do arco de 

folhagem; - aproxime-se, senhor de Stainville. 

Inclinaram-se todos diante da ordem de Maria Antonieta e afastaram-se para deixar 

passar o cunhado do ministro todo-poderoso que então governava a França. 

O senhor de Stainville olhou em torno de si como para recomendar segredo. Maria 

Antonieta conheceu que ele queria falar-lhe em particular; as pessoas presentes, que também o 

perceberam, afastaram-se. Ficaram ambos sós. 

- Ofícios de Versalhes, minha senhora, - disse o senhor de Stainville a meia voz, 

apresentando à Delfina uma carta que ele até então tinha conservado escondida debaixo do 

chapéu. 

A princesa recebeu-a e leu o sobrescrito: 

“Ao senhor barão de Stainville, governador de Estrasburgo.” 

- A carta não é para mim, senhor, é para si; queira abri-la, e se tiver alguma coisa que me 

interesse, diga-mo. 

- O sobrescrito efectivamente é para mim, minha senhora; mas repare num canto em que 

está o sinal convencionado com meu irmão, o senhor de Choiseul, que indica ser a carta para 

Vossa Alteza. 

- Ah! é verdade, uma cruz, não tinha reparado; então dê-ma. 

A princesa abriu a carta e leu as linhas seguintes: 

“Está resolvida a apresentação da Srª. du Barry, se ela achar uma madrinha. Temos ainda 

a esperança que não achará nenhuma. Contudo, o melhor meio de evitar esta apresentação era a 

pronta chegada de Sua Alteza Real. Uma vez que a princesa esteja em Versalhes, ninguém mais se 

atreverá a propor uma semelhante monstruosidade.” 

- Muito bem! - disse a Delfina, sem que esta carta parecesse causar-lhe nem sequer a mais 

leve comoção ou interesse. 

- Vossa Alteza Real quer agora vir descansar? – perguntou Andreia timidamente. 

- Não, menina, muito agradecida - disse a Arquiduquesa; - o ar fresco deu-me novo 

ânimo; sinto-me agora mais forte e bem disposta. 

Repeliu o braço da condessa e deu alguns passos como se nada padecera. 

- Apronte-se a carruagem - disse ela - vou partir. 



O senhor de Rohan olhou admirado para o senhor de Stainville, como para lhe pedir a 

explicação de tão súbita mudança. 

- O senhor delfim está com impaciência – respondeu o governador ao ouvido do cardeal. 

A mentira foi dita com tanta habilidade que o senhor de Rohan tomou-a por uma 

indiscrição e contentou-se com ela. 

Quanto a Andreia, seu pai havia-a acostumado a respeitar todas as fantasias de cabeça 

coroada, e por isso não se admirou desta contradição de Maria Antonieta, a qual, voltando-se 

para ela e não vendo em seu rosto mais que uma expressão de inefável doçura, disse-lhe: 

- Muito lhe agradeço, menina; a sua hospitalidade penhorou-me muito. 

Depois, dirigindo-se ao barão, continuou: 

- Senhor, quando parti de Viena fiz voto de contribuir para a fortuna do primeiro francês 

que encontrasse em chegando às fronteiras da França. Esse francês é seu filho... Mas não ficarei 

nisso, e a senhora... como se chama sua filha, senhor? 

- Andreia, minha senhora. 

- Pois então Andreia não será esquecida... 

- Oh! minha senhora! - murmurou a donzela. 

- Sim, há-de ser uma das minhas damas de honor... é uma prova da minha simpatia, não é 

verdade? – continuou a Delfina voltando-se para Taverney. 

- Oh! minha senhora! - exclamou o barão, a quem estas palavras realizavam todos os seus 

sonhos - por esse lado não estamos inquietos: temos mais nobreza que riqueza... entretanto... 

uma fortuna tão grande... 

- Bem a merece, senhor... O irmão defenderá o rei no exército, a irmã servirá a Delfina no 

palácio; o pai dará conselhos de lealdade ao filho, e de virtude à filha... Vou ter neles dois fiéis 

servidores, não é verdade, senhor? - prosseguiu Maria Antonieta dirigindo-se ao mancebo, que 

agradeceu ajoelhando. 

- Mas... - murmurou o barão a quem primeiro ocorreu a faculdade de reflectir. 

- Sim, percebo - disse a Delfina - tem que fazer alguns preparativos, não é isso? 

- Exactamente, minha senhora - respondeu Taverney. 

- Pois sim, mas esses preparativos não podem ser longos. 

Um sorriso triste, que brincou nos lábios de Andreia e de Filipe, mostrando-se igualmente 

com amargura nos do barão, suspendeu-a nesse caminho que se tornava cruel para o amor-

próprio dos Taverney. 

- Sem dúvida, não podem ser longos, a julgar pelos seus desejos de me agradarem 

acrescentou a Delfina. Eu deixo aqui uma das minhas carruagens para os conduzir. 

- Vamos, senhor governador, preciso do seu auxílio. 



O governador aproximou-se. A princesa prosseguiu: 

- Deixo aqui ao senhor de Taverney uma carruagem, porque o levo comigo para Paris, 

com a sua filha Andreia. Nomeie alguém para acompanhar essa carruagem e fazê-la reconhecer 

como sendo das minhas. 

- Imediatamente, minha senhora - respondeu o barão de Stainville; - aproxime-se, senhor 

de Beausire. 

Um mancebo de vinte e quatro ou vinte e cinco anos, de boa presença, de olhar vivo e 

inteligente, saiu das fileiras da comitiva e aproximou-se com o chapéu na mão. 

- Mandará separar uma carruagem para o senhor de Taverney e acompanhá-lo-á. 

- Faça diligência por nos alcançar quanto antes - disse a Delfina; - autorizo-o a dobrar as 

mudas, se tanto for necessário. 

O barão e seus filhos não cessavam de dar graças a Deus. 

- Esta partida repentina não lhe causa demasiada pena, senhor? - perguntou a Delfina. 

- Estamos às ordens de Vossa Alteza - respondeu o barão. 

- Adeus! adeus! - disse a Delfina com um sorriso. - Para as carruagens, meus senhores!... 

Sr. Filipe, a cavalo! 

Filipe beijou a mão de seu pai, abraçou sua irmã e montou a cavalo. 

Um quarto de hora depois, de toda essa brilhante caravana, já nada existia na avenida de 

Taverney, senão um mancebo sentado no limiar da porta, o qual, pálido e triste, seguia com olhar 

ávido as nuvens de pó que o galope dos cavalos produziam ao longe na estrada. 

Esse mancebo era Gilberto. 

Durante este tempo o barão, que ficara só com Andreia, ainda não tinha podido falar. 

Taverney oferecia um espectáculo bem singular. 

Andreia, de mãos postas, pensava na série dos estranhos acontecimentos que acabavam 

de passar pela sua vida tão sossegada e julgava estar sonhando. 

O barão coçava as sobrancelhas de compridos cabelos e amarrotava o bofe da sua camisa. 

Nicola, encostada a porta, olhava para seus amos. 

La Brie, os braços pendentes, de boca aberta, olhava para Nicola. 

O barão foi o primeiro que falou. 

- Ó maroto - bradou ele para La Brie - ficas aí como uma estátua, e aquele senhor, aquele 

oficial da casa do rei espera lá fora. 

La Brie deu um salto e desapareceu da sala. 

Um instante depois voltou. 

- Senhor - disse ele - aquele senhor está lá em baixo. 

- Que está fazendo? 



- Está dando a pimpinela a comer ao seu cavalo. 

- Deixá-lo. E a carruagem? 

- Está na avenida. 

- Pronta? 

- Com quatro cavalos. Oh! que belos animais! Mas... estão comendo os arbustos do 

jardim. 

- Os cavalos da casa real têm direito de comer o que quiserem. A propósito, onde está o 

feiticeiro? 

- O feiticeiro desapareceu. 

- Deixando o serviço de ouro sobre a mesa - disse o barão; - não pode ser. Há-de voltar 

ou mandar alguém. 

- Não o creio - disse La Brie. - Gilberto viu-o partir na sua carruagem. 

- Gilberto viu-o partir na sua carruagem? – repetiu o barão, pensativo. 

- Sim, senhor. 

- Aquele preguiçoso do Gilberto vê tudo. Vai arranjar o baú. 

- Está pronto, senhor. 

- Como! está pronto? 

- Sim, apenas ouvi a ordem da senhora Delfina, dirigi-me ao quarto do senhor barão e 

arranjei o seu fato e a sua roupa. 

- Quem te ordenou isso? 

- Pareceu-me que andava bem, prevenindo os seus desejos. 

- Asno! vamos, auxilia minha filha. 

- Obrigada, meu pai, basta-me Nicola. 

O barão começou de novo a pensar. 

- Mas, grande brejeiro - disse ele para La Brie – há uma coisa impossível! 

- Qual é, senhor? 

- E na qual não pensaste, porque tu em nada pensas. 

- Queira dizer, senhor. 

- É que Sua Alteza Real tenha partido sem deixar alguma coisa ao senhor de Beausire, ou 

que o feiticeiro tenha desaparecido sem ter dito nem uma palavra a Gilberto. 

Neste momento ouviu-se no pátio um pequeno assobio. 

- Senhor - disse La Brie. 

- Então? 

- Chamam. 

- Quem? 



- Aquele senhor. 

- O oficial da casa de el-rei? 

- Sim, e Gilberto também anda por ali a passear como se quisesse dizer alguma coisa. 

- Então vai, animal! 

La Brie obedeceu com a sua costumada prontidão. 

- Meu pai - disse Andreia chegando-se para o barão - eu adivinho o que o aflige. Mas, 

como sabe, tenho uns trinta luíses e aquele belo relógio guarnecido de brilhantes, que a rainha 

Maria Leczinska deu a minha mãe. 

- Sim, minha filha, sim, isso é bom - disse o barão; - mas guarda tudo, há-de ser-te preciso 

um vestido rico para seres apresentada... Entretanto, compete-me a mim procurar algum recurso. 

Caluda, aí vem La Brie. 

- Senhor - bradou La Brie entrando, trazendo uma carta numa das mãos e algumas 

moedas de ouro na outra; - senhor, aqui está o que a Delfina deixou para mim, dez luíses! senhor, 

dez luíses! 

- E essa carta, patife? 

- Ah! esta carta é para o senhor barão; deixou-a o feiticeiro. 

- O feiticeiro! E quem ta entregou? 

- Gilberto. 

- Não to dizia eu, bruto quadrado! dá-ma, dá-ma depressa! 

O barão arrancou a carta das mãos de La Brie, abriu-a precipitadamente e leu em voz 

baixa: 

“Senhor barão, depois de uma tão augusta personagem se ter servido em sua casa dessa 

baixela, pertence-lhe; guarde-a como uma relíquia, e lembre-se algumas vezes do seu hóspede 

agradecido - José Bálsamo.” 

- La Brie! - bradou o barão depois de reflectir um instante. 

- Senhor? 

- Não há um bom ourives em Bar-le-Duc? 

- Sim, senhor, o que consertou o copo de prata da senhora sua filha. 

- Muito bem! Andreia, guarda de parte o copo pelo qual bebeu Sua Alteza Real, e manda 

transportar para a carruagem o resto da baixela. E tu, tratante, corre à adega e oferece àquele 

senhor o que ainda houver de bom vinho. 

- Há só uma garrafa - disse La Brie com uma profunda melancolia. 

- É quanto basta. 

La Brie saiu. 



- Vamos, Andreia - disse o barão pegando nas mãos de sua filha - vamos, coragem, minha 

filha! Vamos ao paço; há muitos títulos vagos, muitas abadias para dar, muitos regimentos sem 

coronel, muitas pensões para conceder. O paço é um belo país, que o sol aquece bem. Põe-te 

sempre do lado em que brilhar, minha filha, és formosa para ser vista. Vai, minha filha, vai. 

Andreia saiu para se ir preparar. 

Nicola seguiu-a. 

- Olá! monstro de La Brie - bradou Taverney saindo atrás de todos - trata o senhor oficial 

da casa de el-rei o melhor possível, ouves? 

- Sim, senhor - respondeu La Brie do fundo da adega. 

- Eu - continuou o barão - dirigindo-se para o seu quarto - vou arranjar os meus papéis... 

Dentro de uma hora deveremos estar fora desta casinhola, ouves, Andreia? Finalmente, sairei de 

Taverney, e com o pé direito, que é o principal.  Que belo homem que é aquele feiticeiro! Na 

verdade, vou-me tornando supersticioso como um demónio. Mas avia-te, miserável La Brie! 

- Senhor, fui obrigado a ir às apalpadelas. Já não havia velas no castelo. 

- Pelo que parece, era já tempo - disse o barão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 

 

OS VINTE E CINCO LUISES DE NICOLA 

 

Andreia, voltando ao seu quarto, activava os preparativos da partida. Nicola ajudou esses 

preparativos com um ardor que dissipou logo a nuvem que se erguera entre ela e sua ama, por 

ocasião da cena que de manhã havia tido lugar. 

Andreia olhava para ela disfarçadamente, e sorria vendo que nem mesmo teria 

necessidade de perdoar. 

- É uma boa rapariga - dizia ela consigo – agradece muito os favores que recebe, não é 

ingrata; tem os seus momentos de fraqueza, como todas as criaturas que Deus deitou ao mundo. 

Esqueçamos! 

Nicola também não era rapariga que deixasse de examinar a fisionomia de sua ama, e bem 

percebia a indulgência crescente que se pintava no formoso rosto de Andreia de Taverney. 

- Que tola que eu sou - pensou ela; - estive a ponto de indispor-me com esta menina, por 

causa desse vadio de Gilberto; ela que é tão boa, que me leva para Paris aonde dizem que quase 

sempre se faz fortuna. 

Era difícil que estas duas simpatias, correndo uma para a outra, se não encontrassem, e 

que encontrando-se, não se pusessem em contacto. 

Andreia deu o exemplo. 

- Guarda as minhas rendas numa caixa - disse ela. 

- Em que caixa, minha senhora? - perguntou a aia. 

- Eu sei! Não temos nenhuma? 

- Há uma que a senhora me deu, e que está no meu quarto. 

E Nicola correu para ir buscar a caixa com tanto empenho, que decidiu Andreia a 

esquecer tudo completamente. 

- Mas essa caixa é tua - disse Andreia quando ela voltou - e pode fazer-te falta, Nicola. 

- Ora! a senhora necessita mais dela do que eu, e como afinal é propriedade sua... 

- Quando se quer pôr casa - redargüiu Andreia - nunca há trastes de sobejo. E portanto, 

nesta ocasião, precisas dela mais do que eu... 

Nicola corou. 

- Precisas caixas para guardares o teu vestuário de noivado. 

- Oh! senhora - disse Nicola alegremente abanando a cabeça - os meus enfeites de 

noivado serão fáceis de guardar e não ocuparão muito espaço. 

- Por quê? Se casas, Nicola, quero que sejas feliz, e mesmo rica. 



- Rica! 

- Sim, rica, proporcionalmente, já se sabe. 

- Achou-me para noivo algum rendeiro? 

- Não; mas achei-te um dote. 

- Realmente, senhora? 

- Sabes o que há na minha bolsa? 

- Sim, minha senhora, vinte e cinco belos luíses de ouro. 

- Pois bem, são para ti esses vinte e cinco luíses, Nicola. 

- Vinte e cinco luíses! É quase uma fortuna! – exclamou Nicola arrebatada. 

- Melhor para ti, se dizes isso seriamente, minha filha. 

- E a senhora dá-me esses vinte e cinco luíses? 

- Dou, sim. 

Nicola fez um gesto de surpresa, depois de comoção, depois as lágrimas rebentaram-lhe 

dos olhos e pegou na mão de Andreia e beijou-a. 

- Teu marido então há-de ficar contente, não é verdade? - disse Andreia. 

- Bem contente, certamente; pelo menos, assim o espero - redargüiu Nicola. 

E começou a pensar que o motivo da recusa de Gilberto, era sem dúvida o receio da 

miséria, e que agora, como estava rica, talvez causasse mais cobiça ao mancebo ambicioso. Eis o 

que havia de verdadeiramente generoso no projecto de Nicola. Talvez que algum malévolo 

comentador queira ver em tudo isto uma pouca de soberba, uma necessidade involuntária de 

humilhar aquele que a tinha humilhado. 

Temos porém quase a certeza de que não era assim, e que as intenções de Nicola eram 

puras. 

Andreia viu que ela meditava. 

- Coitada! - murmurou ela - esta rapariga podia ser tão feliz! 

Nicola ouviu estas palavras e estremeceu. Efectivamente, estas palavras deixavam 

perceber à frívola rapariga um eldorado de sedas, diamantes, rendas e amor, em que Andreia nem 

mesmo ainda havia pensado, porque a felicidade para ela era a vida tranqüila. 

Entretanto, Nicola voltou o rosto para não ver essa nuvem de ouro e púrpura que 

passava pelo horizonte. 

Resistiu. 

- Enfim, minha senhora, talvez eu aqui também seja feliz - disse ela. 

- Pensa bem, minha filha. 

- Sim, minha senhora, eu pensarei. 

- Pois sim, procura a felicidade onde julgares encontrá-la, e não tornes a dizer loucuras. 



- É verdade, minha senhora, e já que se oferece uma ocasião, estimo muito poder dizer-

lhe que na realidade fui bem louca, e principalmente bem culpada, mas espero que me perdoará; 

quando se ama alguém... 

- Seriamente, amas Gilberto? 

- Sim, minha senhora, eu... eu amava-o, - disse Nicola. 

- É incrível! - disse Andreia sorrindo, - que é que achaste tu nesse rapaz que te pudesse 

agradar? A primeira vez que o vir, hei-de olhar bem para esse Sr. Gilberto que inspira paixões. 

Nicola olhou para Andreia com um certo ar de dúvida. Andreia, falando assim, usaria 

profunda hipocrisia, ou seria levada pela sua perfeita inocência? 

Andreia não teria talvez olhado para Gilberto, podia assim ser, dizia consigo Nicola; mas 

o que decerto tinha acontecido, era Gilberto olhar para Andreia, porque isso tinha-o ela 

presenciado. 

- Gilberto não nos acompanha para Paris, minha senhora? - perguntou Nicola. 

- Para quê? - respondeu Andreia. 

- Mas... 

- Gilberto não é um criado; para mordomo de uma casa de Paris não pode servir. Os 

ociosos de Taverney, minha querida Nicola, são como as aves que trinam e cantam entre as flores 

do meu jardim e nos arbustos da avenida. Tiram o seu sustento da terra por mais pobre que seja. 

Mas em Paris, um ocioso custa muito dinheiro e não poderíamos conservá-lo lá sem trabalhar. 

- Mas se eu casar com ele... - disse Nicola. 

- Pois bem, Nicola, se casares com ele, ficarás aqui, em Taverney, guardando esta casa de 

que minha mãe tanto gostava. 

Nicola não esperava esta resposta; não podia descobrir o mais leve mistério nas palavras 

de Andreia, que assim renunciava a Gilberto, sem pena, sem saudade; entregava a outra aquele a 

quem na véspera concedera a honra de uma preferência, era incompreensível. 

- Isto naturalmente está na organização das senhoras de bem - pensava Nicola - e será 

esse o motivo por que não vi grandes desgostos entre as educandas do convento da Anunciada, e 

entretanto que de intrigas! oh! meu Deus! 

Andreia provavelmente adivinhou a hesitação de Nicola, e talvez visse também seu 

espírito flutuar entre a ambição dos prazeres parisienses e a doce tranqüilidade de Taverney, 

porque, com uma voz suave mas firme, disse: 

- Nicola, a resolução que tomares vai talvez decidir de toda a tua vida; reflecte bem, 

minha filha; tens ainda uma hora para te decidires. Uma hora na verdade é bem pouco, eu sei-o, 

mas julgo-te com juízo bastante para resolveres o que deverás fazer: ficar ao meu serviço ou 

casar, eu ou Gilberto. Não quero para aia uma mulher casada, aborreço os segredos conjugais. 



- Uma hora, minha senhora! - repetiu Nicola – uma hora! 

- Uma hora! 

- Pois sim; também tem razão, minha senhora, é quanto me basta. 

- Pois então, arranja o meu fato todo, junta-lhe o de minha mãe que, como sabes, são 

para mim relíquias, e vem anunciar-me a tua resolução. Seja qual for, aí tens os teus vinte e cinco 

luíses. Se casas é o teu dote, se me acompanhas são os teus dois primeiros anos de ordenado. 

Nicola recebeu a bolsa das mãos de Andreia e beijou-a. 

A aia não queria decerto perder nem um segundo da hora que sua ama lhe concedera, 

porque saiu precipitadamente do quarto, desceu rapidamente a escada, atravessou o pátio e 

desapareceu pela avenida. 

Andreia, vendo-a afastar-se, murmurou: 

- Pobre louca! podia ser tão feliz! O amor será um objecto tão doce? 

Cinco minutos depois, e para não perder tempo, decerto, Nicola batia na vidraça do 

quarto de Gilberto, a quem Andreia havia dado o título de ocioso, e o barão o de preguiçoso. 

Gilberto estava no fundo do quarto, fazendo alguma coisa que se não podia perceber, e 

de costas voltadas para essa janela. 

Ao ouvir a bulha dos dedos de Nicola batendo na vidraça, abandonou a obra em que 

estava ocupado, tão precipitadamente como se fosse algum ladrão apanhado em flagrante delito e 

voltou-se de repente para a janela. 

- Ah! és tu, Nicola? 

- Sim, sou ainda eu - respondeu a rapariga da parte de fora da janela, com um modo 

decidido e um sorriso nos lábios. 

- Então sê bem-vinda, Nicola - disse Gilberto abrindo a janela. 

Nicola, sensível a esta primeira demonstração de Gilberto, estendeu-lhe a mão; Gilberto 

apertou-a. 

- Não principia mal - pensou ela; - adeus, minha jornada a Paris! 

E aqui é ocasião de louvar sinceramente Nicola, que fazendo esta reflexão soltou apenas 

um suspiro. 

- Sabes - disse a rapariga encostando-se à janela - sabes, Gilberto, que deixam Taverney. 

- Bem sei - respondeu Gilberto. 

- Sabes para onde vão? 

- Para Paris. 

- E sabes que eu também vou? 

- Não sabia. 

- Então? 



- Se isso te causa prazer, dou-te muitos parabéns. 

- Como dizes isso? - perguntou Nicola. 

- Eu disse: se isso te causa prazer; parece-me que é bem claro. 

- Causa-me prazer... é conforme? - prosseguiu Nicola. 

- Que queres dizer nisso? 

- Quero dizer, que de ti dependeria que isso me não causasse prazer. 

- Não entendo - disse Gilberto sentando-se no parapeito da janela, de modo que os seus 

joelhos tocavam nos braços de Nicola, e que ambos podiam continuar a conversa, meio 

escondidos pelos jasmineiros e madressilvas, que lhes formavam toldo por cima da cabeça. 

Nicola olhou ternamente para Gilberto. 

Mas Gilberto fez um sinal com o pescoço e os ombros, como quem queria dizer que não 

percebia nem a significação do olhar, nem a das palavras. 

- Está bom... Já que é preciso dizer-te tudo, ouve-me - continuou Nicola. 

- Estou ouvindo - disse Gilberto friamente. 

- A senhora deseja que eu a acompanhe a Paris. 

- Bom - disse Gilberto. 

- Só se... 

- Só se?... - repetiu o mancebo. 

- Só se casar aqui. 

- Então sempre teimas em casar? - disse Gilberto muito impassível. 

- Sim, principalmente depois que estou rica – respondeu Nicola. 

- Ah! estás rica? - perguntou Gilberto com uma fleuma que descoroçoou Nicola. 

- Muito rica, Gilberto. 

- Realmente? 

- Sim. 

- E como foi esse milagre? 

- A senhora dotou-me. 

- É uma grande felicidade, Nicola, e dou-te os parabéns. 

- Vê - disse a rapariga mostrando os vinte e cinco luíses que trazia na mão. 

E dizendo isto, olhava para Gilberto, a fim de ver se descobria nos seus olhos um raio de 

alegria ou pelo menos de cobiça. 

Gilberto nem sequer pestanejou. 

- Por Deus - disse ele - é uma bela soma! 

- Isto não é tudo - prosseguiu Nicola - o senhor barão vai tornar a ser rico. Fala-se em 

reedificar Casa Vermelha e embelezar Taverney. 



- Não duvido. 

- E então o castelo há-de precisar de alguém para o guardar. 

- Sem dúvida. 

- Pois bem! a senhora dá o lugar... 

- De porteiro ao feliz esposo de Nicola – continuou Gilberto com uma ironia, que não foi 

tão disfarçada que Nicola não a percebesse. 

Entretanto, conteve-se. 

- O feliz esposo de Nicola - repetiu ela - não será alguém que conheces, Gilberto? 

- De quem queres falar, Nicola? 

- Vejamos... estás pateta ou não falo eu bem francês? - exclamou a rapariga, que 

começava já a perder a paciência. 

- Entendo-a perfeitamente - disse Gilberto; - oferece-me para ser seu esposo, não é assim, 

Srª. Legay? 

- Sim, Sr. Gilberto. 

- E é depois de enriquecer que torna a propor-me semelhante coisa? Realmente, 

agradeço-lho muito. 

- Deveras? 

- Sem dúvida. 

- Pois bem! eu também to agradeço - disse francamente Nicola, estendendo para ele a 

mão - toca! 

- Eu? 

- Aceitas, não é verdade? 

- Recuso. 

Nicola deu um salto para trás.  

- Olha - disse ela - tens mau coração ou mau espírito, Gilberto, e, acredita-me, esta acção 

não te há-de fazer feliz. Se eu ainda te amasse, e se neste passo que dei houvesse outra coisa que 

não fosse um ponto de honra e de probidade, despedaçar-me-ias a alma. Mas, graças a Deus, o 

que eu não queria era que se pudesse dizer que, depois de enriquecer, Nicola desprezava Gilberto 

e lhe dava um tormento por um insulto. Agora, Gilberto, tudo entre nós se acabou. 

Gilberto fez um gesto de indiferença. 

- O que eu penso de ti - disse Nicola - bem o sabes; para me decidir, eu, cujo carácter tão 

livre, tão independente como o teu, o que tu conheces perfeitamente; para me decidir a enterrar-

me aqui, quando Paris me espera! Paris que há-de ser o meu teatro, entendes? Para me decidir a 

querer ver todos os dias do ano, durante a vida inteira, esse rosto frio e impenetrável, que oculta 

pensamentos tão vis, fazia um sacrifício! Tu não o entendes, pior para ti. Não digo que tenhas 



saudade de mim, Gilberto; mas digo que me hás-de temer, e corar de pejo por me veres no lugar 

para onde me tiver conduzido o teu desprezo de hoje. Eu podia tornar a ser honrada; faltava-me 

para isso a mão de um amigo, que me segurasse à beira do precipício em que estou suspensa, e no 

qual, escorregando, vou cair. Bradei: ajuda-me, segura-me, e tu repeliste-me, Gilberto. Eu caio, 

perco-me, desapareço; Deus te pedirá contas deste crime. Adeus, Gilberto, adeus! 

E a soberba rapariga retirou-se sem cólera, sem impaciência, acabando, como todos os 

que têm um coração bem formado, por mostrar toda a generosidade da sua alma. 

Gilberto fechou sossegadamente a janela e dirigiu-se para o fundo do quarto, onde foi 

acabar a sua misteriosa operação, interrompida pela chegada de Nicola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVIII 

 

DESPEDIDA DE TAVERNEY 

 

Nicola antes de voltar para junto de sua ama, parou na escada para comprimir os últimos 

ímpetos de raiva que sentia em si. 

O barão encontrou-a imóvel, pensativa; e apesar da grande lida em que andava, vendo-a 

tão formosa, abraçou-a, como o teria feito o senhor de Richelieu aos trinta anos. 

Nicola, a quem esta brincadeira do barão chamara a si, subiu precipitadamente para o 

quarto de Andreia, que acabava de fechar uma caixa. 

- Então! - disse Andreia as reflexões estão feitas? 

- Estão feitas, minha senhora - respondeu Nicola com um modo desembaraçado e 

decisivo. 

- Casas? 

- Pelo contrário. 

- Ora adeus! E essa grande paixão? 

- Nunca me dará gosto igual à felicidade que gozo ao pé da senhora, que a cada instante 

me cumula de bondades; pertenço-lhe e quero pertencer-lhe sempre. Conheço a senhora a quem 

me dou, e sabe Deus se eu conheceria o senhor a quem me ia entregar! 

Andreia ficou admirada com esta manifestação de sentimento, que estava longe de julgar 

encontrar na estouvada Nicola. Mal sabia ela que essa mesma Nicola, escolhia a sua companhia, 

na falta de outra mulher. 

Sorriu-se, feliz por encontrar uma criatura humana melhor do que a esperava. 

- Fazes bem em me acompanhar, Nicola - disse ela. - Não o esquecerei. Confia-me a tua 

sorte, minha filha, e se eu tiver alguma felicidade, terás nela a tua parte, prometo-to. 

- Oh! minha senhora, está decidido, acompanho-a. 

- Sem saudades? 

- Cegamente. 

- Não gosto dessa resposta - observou Andreia. - Não quero que um dia te possas 

arrepender de me haveres seguido cegamente. 

- Se me arrepender, minha senhora, a culpa terá sido só minha. 

- Então já trataste isso tudo com o teu namorado? 

Nicola corou de pejo. 

- Eu? - disse ela. 

- Sim, tu; vi-te falar com ele. 



Nicola mordeu os beiços. Ela bem sabia que da janela do quarto de Andreia se via 

perfeitamente a do quarto de Gilberto. 

- É verdade, minha senhora - respondeu Nicola. 

- E disseste-lhe?... 

Nicola julgou que Andreia a estava interrogando para algum fim, renovaram-se-lhe as 

suspeitas e diligenciou responder hostilmente: 

- Eu disse-lhe que não queria mais saber dele. 

Estava decidido que estas duas mulheres, uma com a sua pureza de diamante, a outra 

com a sua natural tendência para o vício, nunca se haviam de entender. 

Durante este tempo, acabava o barão de arranjar a sua bagagem: uma velha espada, que 

usava em Taverney, alguns pergaminhos, que mostravam o direito de se sentar nas carruagens 

reais, uma colecção da Gazeta, e certas correspondências, formavam a parte mais volumosa do 

seu haver. Como Bias, levava tudo isso debaixo de um braço. 

La Brie fingia que suava, andando todo curvado sob o peso de um baú quase vazio. 

Encontraram na avenida o senhor oficial da casa real, que durante estes preparativos 

tinha despejado a garrafa até à última gota. 

Ele tinha reparado na cintura delgada e na perna bem feita de Nicola; não descansava de 

passear do lago para os castanheiros, na esperança de tornar a ver essa formosa rapariga, que tão 

depressa lhe havia aparecido e desaparecido. 

O senhor de Beausire, já dissemos que era este o seu nome, foi tirado da sua 

contemplação pelo convite que lhe fez o barão para chamar a carruagem, o que ele fez 

imediatamente. 

A carruagem entrou. La Brie colocou-lhe em cima o baú, com um misto indizível de 

prazer e orgulho. 

- Vou finalmente entrar nas carruagens reais - murmurou ele, levado pelo seu entusiasmo 

e julgando estar só. 

- Sim, meu amigo, mas há-de ser na tábua – respondeu o senhor de Beausire mostrando-

lhe ao mesmo tempo um sorriso de protecção. 

- Como, senhor! leva La Brie? - perguntou Andreia ao barão; - e quem fica para guardar 

Taverney? 

- Fica o preguiçoso filósofo! 

- Gilberto? 

- Sim; não tem ele uma espingarda? 

- Mas com que se há-de sustentar? 



- Com a sua espingarda! e há-de regalar-se, digo-to eu; não há míngua de perdizes e 

tordos em Taverney. 

Andreia olhou para Nicola, esta começou a rir. 

- Aí está o dó que tens dele, mau coração! – disse Andreia. 

- Oh! é um rapaz muito hábil, minha senhora - redargüiu Nicola - e, pode ficar 

descansada, não se há-de deixar morrer de fome. 

- É preciso deixar-lhe um ou dois luíses, senhor - disse Andreia ao barão. 

- Para os estragar, não é verdade? nada, nada; vícios não lhe faltam já. 

- Não, mas é para o ajudar a viver. 

- Pois se berrar, mandar-se-lhe-á alguma coisa. 

- Ora! - disse Nicola - sossegue, minha senhora, não há-de gritar. 

- Não importa - observou Andreia - deixa-lhe sempre três ou quatro escudos. 

- Não os quererá aceitar. 

- Não os quererá aceitar? Então é bem soberbo o teu Sr. Gilberto! 

- Sim, minha senhora, mas não lhe chame meu, que já o não é, graças a Deus. 

- Vamos, vamos - disse o barão para pôr termo a toda essa questão, que cansava já o seu 

egoísmo; - vamos, os diabos levem o Sr. Gilberto, a carruagem espera-nos, entremos para ela, 

minha filha. 

Andreia não fez mais observação alguma, saudou o seu castelo com o olhar e entrou na 

pesada carruagem. 

O barão de Taverney sentou-se junto dela. La Brie, sempre vestido com a sua magnífica 

libré, e Nicola que parecia não ter conhecido nunca Gilberto, instalaram-se no lugar do cocheiro, 

e este montou um dos cavalos, em ar de postilhão. 

- Mas, o senhor oficial, onde se coloca? – bradou Taverney. 

- Vou a cavalo, senhor barão, a cavalo – respondeu Beausire olhando para Nicola, que 

corava de prazer por ter tão depressa substituído um grosseiro aldeão por um elegante cavaleiro. 

A carruagem pouco tardou em mover-se, puxada por quatro vigorosos cavalos; e as 

árvores da avenida, dessa avenida tão conhecida de Andreia, começaram a voar de um e outro 

lado da carruagem, e a desaparecerem uma por uma, tristemente inclinadas pelo vento de leste, 

como para dizer um derradeiro adeus aos donos que as abandonavam. Assim chegaram ao 

portão. 

Gilberto estava de pé, imóvel, junto do portal. Tinha o chapéu na mão, não olhava, e 

contudo via Andreia. 

Esta, inclinada pelo outro postigo, procurava ver, o mais tempo que podia, a sua querida 

habitação. 



- Pare um instante - bradou o senhor de Taverney ao postilhão. 

Este segurou os cavalos. 

- Ouça, senhor preguiçoso - disse o barão para Gilberto - vai ser bem feliz; aí fica só, 

como deve estar um verdadeiro filósofo; nada tem que fazer, não tem que ouvir admoestações. O 

que muito lhe recomendo é o maior cuidado com o fogo, enquanto dormir, e cuide também de 

Mahon. 

Gilberto inclinou-se sem responder. Julgava sentir o olhar de Nicola pesar sobre ele de 

um modo insuportável; receava ver a rapariga triunfante e irónica, e receava isso como se pode 

temer a ferida de um ferro em brasa. 

- Para diante, postilhão! - bradou o senhor de Taverney. 

Nicola não se havia rido, como Gilberto temia; precisara mesmo mais que a sua força 

habitual, mais que o seu ânimo pessoal para não dizer em voz alta alguma palavra de compaixão 

ao infeliz mancebo, que assim abandonavam sem pão, sem futuro, sem consolação; fora-lhe 

preciso para isso olhar para o senhor de Beausire, que montado a cavalo tinha uma presença tão 

bela. 

Ora, como Nicola olhava para o senhor de Beausire, não pôde ver Gilberto, que devorava 

Andreia com a vista. 

Andreia não dava atenção a coisa alguma, os seus olhos, banhados em pranto, 

contemplavam unicamente a casa em que tinha nascido e em que sua mãe havia morrido. 

A carruagem desapareceu. Gilberto, que um instante antes era já tão pouco para os 

viajantes, começava agora a ser para eles coisa nenhuma. 

Taverney, Andreia, Nicola e La Brie, transpondo a porta do castelo, acabavam de entrar 

num mundo novo. 

Cada um tinha a sua idéia. 

O barão calculava que em Bar-le-Duc lhe emprestariam com facilidade cinco ou seis mil 

libras sobre o serviço dourado de Bálsamo. 

Andreia recitava em voz baixa uma oração, que sua mãe lhe havia ensinado, para afastar 

de si o Demónio da soberba e da ambição. 

Nicola segurava o lenço do pescoço, que o vento lhe desarranjava, não tanto, porém, 

como o desejava o senhor de Beausire. 

La Brie contava no fundo da sua algibeira os dez luíses da princesa e os dois de Bálsamo. 

O senhor de Beausire metia o seu cavalo a galope. 

Gilberto fechou a grande porta de Taverney, cujos gonzos rangeram por falta de azeite, 

como era costume. 



Correu para o quarto, puxou pela sua cómoda, por detrás da qual estava um embrulho 

pronto e enfiou-o num pau; depois abriu a cama, descoseu o colchão de feno em que dormia, 

passou as mãos pela abertura que fez e achou um papel dobrado, que procurava. Esse papel 

continha um escudo de seis libras. Eram as economias de Gilberto, desde três ou quatro anos 

talvez. 

Abriu o papel, olhou para o escudo a fim de se assegurar que não estava mudado, e 

tornando a embrulhá-lo meteu-o num dos bolsos das calças. 

Mahon uivava, dando saltos na distância que lhe permitia a corrente de ferro a que estava 

preso; o pobre animal gemia por se ver assim abandonado sucessivamente por todos os seus 

amigos, porque com o seu admirável instinto adivinhava que Gilberto ia também abandoná-lo. 

Começou portanto a uivar cada vez mais. 

- Cala-te - bradou-lhe Gilberto - cala-te, Mahon! 

Depois, como sorrindo-se com o paralelo antitético que se lhe apresentava no espírito, 

acrescentou: 

- Não me abandonaram como se fosse um cão? Por que te não hei-de abandonar como 

se fosses um homem? 

Depois, reflectindo melhor, prosseguiu: 

- Mas abandonavam-me livre ao menos, livre para procurar a minha vida como melhor o 

entendesse. Pois bem! assim será, Mahon, farei por ti o que por mim faziam, nem mais nem 

menos. 

E indo soltar o cão, disse: 

- Aí estás livre, procura a tua vida como quiseres. 

Mahon correu para a casa, cujas portas achou fechadas, depois dirigiu-se para as ruínas, e 

Gilberto viu-o desaparecer por entre os bosques. 

- Bem! - disse ele - veremos agora quem tem mais instinto, se o cão se o homem. 

Dito isto, saiu Gilberto pela porta pequena, fechou-a da parte de fora com duas voltas e 

atirando com a chave por cima do muro, esta foi cair dentro do lago. 

Entretanto, como a Natureza, apesar de monótona na geração dos sentimentos é variada 

na sua manifestação, Gilberto, saindo de Taverney, sentiu alguma coisa semelhante ao que 

Andreia experimentara; com a diferença que da parte de Andreia era a saudade do tempo 

passado, e em Gilberto era a esperança do tempo futuro. 

- Adeus! - disse ele voltando-se para ver ainda uma última vez o castelo, cujo telhado se 

distinguia por entre a folhagem dos sicómoros e as flores dos ébanos; - adeus, casa onde tanto 

sofri, onde todos me odiaram, onde me atiraram com o pão, dizendo-me que o roubava, adeus, 



eu te amaldiçôo! Meu coração palpita de prazer e sente-se livre depois que me não fecham os teus 

muros; adeus, prisão! adeus, inferno, covil de tiranos, adeus para sempre, adeus! 

E depois desta imprecação, talvez menos poética, mas não menos significativa que 

qualquer outra, começou Gilberto a correr atrás da carruagem, cujo rodar se ouvia ainda ao 

longe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIX 

 

O ESCUDO DE GILBERTO 

 

Depois de meia hora de uma corrida desenfreada, soltou Gilberto um grito de prazer; 

acabava de ver, numa distância de um quarto de légua, a carruagem do barão, que seguia a passo 

por uma subida. 

Então sentiu Gilberto em si um verdadeiro movimento de orgulho, porque disse consigo 

que, com o único recurso da sua mocidade, vigor e inteligência, ia igualar os recursos da 

opulência, do poder e da aristocracia. 

Então é que o senhor de Taverney podia ter chamado filósofo a Gilberto, vendo-o assim 

na estrada levando a sua bagagem pendurada num pau, às costas, caminhando a passos largos e 

rápidos, saltando fossos para economizar terreno, e parando a cada subida, como se dissesse com 

desprezo aos cavalos: 

- Andam devagar para mim, e vejo-me obrigado a esperá-los! 

Filósofo! oh! sim, decerto que o era naquela ocasião, se chamam filosofia ao desprezo de 

todos os gozos, de toda a facilidade. Não havia decerto sido acostumado a uma vida indolente, 

mas quantos o amor não torna indolentes! 

Era portanto um belo espectáculo, força é confessá-lo, um espectáculo digno de Deus, 

Pai das criaturas enérgicas e inteligentes, o que oferecia esse mancebo correndo, coberto de pó e 

o rosto incendido, durante uma ou duas horas, até alcançar quase a carruagem, e descansando 

com delícia quando os cavalos já não podiam caminhar de cansados. Nesse dia teria Gilberto 

inspirado admiração a qualquer que pudesse segui-lo com os olhos do espírito, como o estamos 

seguindo; e quem sabe mesmo se a orgulhosa Andreia, vendo-o, não se sentiria tocada, e se essa 

indiferença que ela manifestara por causa da sua preguiça não se teria mudado em estima pela sua 

energia? 

O primeiro dia passou-se assim. O barão parou mesmo uma hora em Bar-le-Duc, o que 

deu ocasião a Gilberto, não só de o alcançar, mas até de lhe passar adiante; depois, quando viu a 

carruagem aproximar-se, escondeu-se entre umas árvores, deixou-a passar, e continuou como 

dantes a segui-la. 

Pela tarde alcançou o barão as carruagens da Delfina na pequena aldeia de Brillon, cujos 

habitantes, reunidos na colina, soltavam grandes brados de alegria e votos de prosperidade. 

Durante o dia todo não tinha Gilberto comido senão um pedaço de pão que trouxera de 

Taverney, mas, em compensação, havia bebido água à vontade de um magnífico ribeiro que 

atravessava a estrada, e cuja corrente era tão pura, tão fresca, tão límpida, que, a pedido de 



Andreia, a carruagem parou, e a donzela descera para encher ali o copo de ouro da Delfina, única 

peça do serviço que o barão havia conservado a pedido de sua filha. 

Escondido por detrás de um olmo da estrada, tinha Gilberto presenciado tudo isto 

perfeitamente. 

Apenas se afastaram os viajantes, veio Gilberto também exactamente ao mesmo lugar, 

pôs o pé onde tinha visto Andreia pôr o seu, e bebeu a água com as mãos, como Diógenes, na 

mesma corrente em que a donzela acabava de beber. 

Depois prosseguiu no seu caminho. 

Uma coisa dava cuidado a Gilberto, era saber se a Delfina passaria a noite em alguma 

estalagem do caminho. Se assim acontecesse, o que era provável, porque depois da fadiga de que 

se queixara em Taverney necessitava seguramente de algum descanso; se assim acontecesse, 

dizemos nós, Gilberto estava salvo. Nesse caso parariam decerto em Saint-Dizier. Duas horas de 

sono numa granja lhe bastariam para recuperar a elasticidade das pernas, que começavam a 

cansar; depois, passadas essas duas horas, meter-se-ia a caminho, e andando de noite, com todo o 

seu vagar, adiantar-se-lhes-ia facilmente cinco ou seis léguas. Anda-se tão bem aos dezoito anos, 

nas belas noites do mês de Maio! 

Chegou a tarde, e em pouco tempo tudo quanto Gilberto podia ver da carruagem, era a 

grande lanterna colocada no seu lado esquerdo, e cujo reflexo parecia um fantasma branco 

correndo espantado pela estrada. 

Depois da tarde chegou a noite. Tinham-se andado doze léguas, chegava-se a Combles; as 

carruagens pararam um instante, Gilberto julgou que decididamente o Céu o protegia. 

Aproximou-se para ouvir a voz de Andreia, a qual perguntara que horas eram e uma voz 

respondeu que eram onze horas. Nesse momento não se sentia Gilberto cansado, e teria rejeitado 

com desprezo o oferecimento de entrar numa carruagem. 

É porque aos olhos da sua ardente imaginação já aparecia Versalhes, dourada, 

resplandecente; Versalhes, a cidade dos nobres e dos reis. Depois, além de Versalhes, via Paris, 

sombria, triste, imensa; Paris, a cidade do povo. 

E em troca dessas visões que lhe recreavam o espírito, não teria Gilberto aceitado o ouro 

todo do Peru. 

Duas coisas vieram tirá-lo do seu êxtase: o rumor das carruagens que tornavam a partir, e 

uma pancada violenta que deu contra uma charrua, que tinham deixado no meio da estrada. 

A fome, por sua vez, começava também a torturá-lo. 

- Felizmente - dizia consigo Gilberto - tenho dinheiro, estou rico. 

Sabe-se que Gilberto possuía um escudo. 

Até à meia-noite andaram as carruagens. 



À meia-noite chegaram a Saint-Dizier; era ali que Gilberto esperava que dormissem. 

Gilberto tinha caminhado dezesseis léguas em doze horas. 

Sentou-se junto do fosso. 

Mas em Saint-Dizier só fizeram mudas; Gilberto ouviu a bulha das carruagens que 

partiam novamente. Os ilustres viajantes tinham só tomado alguma coisa, no meio dos archotes e 

das flores. 

Gilberto reuniu todas as suas forças. Pôs-se novamente de pé com tal energia de vontade 

que lhe fez olvidar o modo por que, dez minutos antes, lhe tremiam as pernas sob o peso do 

corpo. 

- Bem - disse ele - parti, parti! Também eu me demorarei logo em Saint-Dizier, comprarei 

um pedaço de pão e de toucinho, beberei um copo de vinho, gastarei nisso tudo cinco soldos, e 

por cinco soldos ficarei mais satisfeito que os amos. 

Como a si mesmo o prometera, parou Gilberto em Saint-Dizier, onde começavam já a 

fechar-se as portas e as janelas, porque a comitiva real tinha desaparecido. 

O nosso filósofo viu uma estalagem de boa aparência, e criados bem vestidos com ramos 

de flores ao peito; era uma hora da madrugada; viu, em grandes pratos de louça, aves de todas as 

qualidades, que estavam bem dizimadas já pelos esfaimados da comitiva. 

Entrou resolutamente; os criados estavam trancando a vidraça; penetrou até à cozinha. 

A dona da estalagem estava ali inspeccionando tudo e contando a sua receita. 

- Perdoe o incómodo, senhora - disse Gilberto – faça favor de me dar um pedaço de pão 

e de presunto. 

- Não há presunto, meu amigo - respondeu a estalajadeira. 

- Quer frango? 

- Não; pedi presunto porque desejo presunto; não gosto de frango. 

- Então é ter paciência, meu rapaz - disse a mulher; - não tenho outra coisa. Mas acredite-

me - prosseguiu ela sorrindo-se - o frango não lhe custará mais caro que o presunto; leve metade 

de um por dez soldos, e terá ainda com que almoçar amanhã. Pensávamos que Sua Alteza Real se 

demoraria em casa do senhor bailio, e que venderíamos os nossos comestíveis às pessoas que a 

acompanhavam; mas como não se demorou, temos tudo estragado. 

Seria conhecer bem pouco o carácter de Gilberto, julgar que teria aproveitado esta 

ocasião, única que se oferecia, para se regalar. 

- Obrigado - disse ele - contento-me com menos; nem sou príncipe, nem lacaio. 

- Então dou-lho de presente, meu pequeno Artaban - disse a boa mulher - e Deus o 

acompanhe. 

- Também não sou mendigo, senhora - disse Gilberto humilhado. - Compro e pago. 



E Gilberto, para juntar a acção às palavras, meteu majestosamente a mão no bolso das 

calças. 

Tornou-se pálido; por mais que procurasse nessa enorme algibeira, só achou o papel em 

que estivera embrulhado o escudo, que sacudido na corrida, havia gasto o papel em que estava 

embrulhado, depois o pano do bolso que era velho; dali caíra para o calção e do calção para a 

estrada, porque Gilberto, para dar mais elasticidade às pernas, havia desafivelado as ligas do 

calção. 

O escudo estava portanto na estrada, provavelmente próximo do ribeiro, cuja corrente 

havia feito as delícias de Gilberto. 

Ao pobre rapaz tinha custado seis francos um copo de água bebida nas palmas das mãos. 

Pelo menos, quando Diógenes filosofava sobre a inutilidade das gamelas de pau, não tinha bolsos 

que se rompessem, nem escudos de seis francos que se perdessem. 

Vendo a palidez e o estremecimento de Gilberto, a boa mulher comoveu-se. Outros 

teriam triunfado por ver assim castigada a soberba; mas ela conheceu o sofrimento do mancebo. 

- Vamos, meu pobre rapaz - disse ela - ceie e durma aqui; e se amanhã lhe for 

absolutamente necessário partir, continuará o seu caminho. 

- Oh! sim, sim! é preciso - disse Gilberto - é preciso continuar, mas não amanhã, há-de ser 

já. 

E pegando na troixa, sem querer ouvir mais nada, saiu da estalagem para ocultar na 

obscuridade a sua vergonha e a sua dor. 

A porta fechou-se de todo. Apagada na vila a última luz, os próprios cães, cansados do 

dia, cessaram também de ladrar. 

Gilberto ficou só, bem só no mundo; porque ninguém está mais isolado sobre a Terra 

que o homem que acaba de perder o seu último escudo, principalmente quando esse escudo é o 

único que em sua vida tenha possuído! 

A noite estava completamente escura; que deveria ele fazer? hesitou. Voltar para trás a 

fim de procurar o seu dinheiro, era primeiro que tudo entregar-se a uma busca bem precária; 

depois, essa busca ia separá-lo para sempre ou por muito tempo dessas carruagens, que decerto 

não tornaria a alcançar. 

Resolveu continuar o seu caminho; porém, teria apenas andado uma légua, quando se 

sentiu atacado pela fome, que um instante o havia abandonado pelo adormecimento em que o 

lançara o padecimento moral, o qual se fazia sentir agora terrível como nunca. 

Junto com a fome apareceu a fadiga, que é a sua companheira; Gilberto fez um esforço 

inaudito, e outra vez ainda alcançou a comitiva. Mas dir-se-ia que havia contra ele uma 



conspiração. As carruagens não paravam senão para fazerem as mudas, e ainda assim eram feitas 

com tal velocidade que o pobre viajante nem sequer pôde descansar cinco minutos. 

Contudo prosseguiu. O dia começava a despontar no horizonte. O Sol aparecia entre 

umas ondulações de vapores escuros, e prometia um desses ardentes dias de Maio, que são ainda 

mais abrasadores que os do próprio Verão. Como poderia Gilberto suportar o calor do meio-dia? 

Gilberto teve num instante a idéia, consoladora para o seu amor-próprio, de que os 

cavalos, os homens e Deus mesmo estavam ligados contra ele. Mas, como Ajax, mostrou o 

punho ao céu, e se não o imitou dizendo: “Escaparei, a despeito dos céus”, é porque conhecia 

melhor o Contrato Social que a Odisséia. 

Como Gilberto havia previsto, chegou um momento em que ele conheceu a insuficiência 

das suas forças e a desgraça da sua posição. Foi terrível o momento da luta entre a soberba e a 

fraqueza. Por um derradeiro esforço aproximou-se das carruagens que já ia perdendo de vista, e 

que tornou a ver numa nuvem de poeira, que tomava uma cor fantástica pelo sangue de que os 

seus olhos estavam injectados; o rodar misturava-se nos seus ouvidos com as palpitações das suas 

artérias. A boca aberta, o olhar fixo, os cabelos pegados na fronte pelo suor, parecia um hábil 

autómato fazendo, pouco mais ou menos, os mesmos movimentos que o homem, porém com 

mais firmeza e perseverança. Tinha desde a véspera andado vinte ou vinte e duas léguas; 

finalmente, chegou o instante em que as pernas despedaçadas se recusaram a levá-lo mais longe; 

já não via nem ouvia, parecia-lhe que a Terra era móvel e girava sobre si; quis gritar, faltou-lhe a 

voz; quis segurar-se porque conheceu que ia cair, e bateu no ar com os braços, como um louco. 

Finalmente, pôde fazer soar a sua voz, e voltando-se para o lado de Paris, ou pelo menos, 

para o lado onde julgava ser Paris, soltou várias imprecações terríveis contra os vencedores da sua 

coragem e das suas forças. Depois, agarrando nos cabelos com as mãos ambas, girou duas ou três 

vezes sobre si e caiu no meio da estrada, com a consciência e portanto com a consolação de ter, 

como um herói da Antiguidade, lutado até ao fim. 

Caiu com os olhos ainda ameaçadores, e com os punhos ainda fechados. 

Depois os olhos fecharam-se, os músculos dilataram-se. Estava sem sentidos. 

- Fora daí! fora do caminho! - bradou uma voz rouquenha no momento em que ele 

acabava de cair; e estas palavras eram acompanhadas por uns estalos de chicote. 

Gilberto não ouviu. 

- Fora daí! senão esmago-te, com todos os diabos! 

E uma chicotada bem puxada veio servir de estimulante a este aviso. 

Gilberto foi mordido na cintura pela pita do chicote. 

Mas não sentiu mais nada e ficou debaixo dos pés dos cavalos, que vinham de uma 

estrada secundária, que se unia à principal entre Thiéblemont e Vauclère. 



Saiu um grito terrível da carruagem, que os cavalos levavam como o tufão leva uma pena. 

O postilhão fez um esforço sobre-humano; apesar, porém, desse esforço, não pôde 

segurar o primeiro cavalo, que aparelhado adiante dos dois do tronco, saltou por cima de 

Gilberto. Na carruagem vinha uma mulher. 

- Oh! meu Deus! - exclamou ela com angústia – está feito em pedaços, o desgraçado 

rapaz?! 

- Para lhe dizer a verdade, minha senhora – respondeu o postilhão fazendo a diligência 

por distinguir alguma coisa entre o pó que os cavalos levantavam; - se não está esmagado, parece-

o bem. 

- Pobre rapaz! coitado! pare! pare! Nem mais um passo! 

E a viajante, abrindo o postigo, saltou fora da carruagem. 

Já o postilhão se havia também apeado e tratava de tirar de entre as rodas o corpo de 

Gilberto, que ele julgava encontrar ensangüentado e sem vida. 

- Então, não foi feliz o rapaz!? Isto é um milagre; não tem nem sequer uma beliscadura. 

- Mas está sem sentidos. 

- Naturalmente foi do susto. Vamos colocá-lo aqui para algum canto onde as carruagens 

não o possam pisar, e como a senhora está com pressa, continuemos o nosso caminho. 

- É impossível! Não hei-de abandonar esta criança em semelhante estado. 

- Ora adeus! não tem nada; ele tornará a si sem socorros. 

- Não, não. Coitado, tão moço! É algum rapaz fugido do colégio, que quis empreender 

uma jornada superior às suas forças. Veja como está pálido; oh! poderia morrer. Não, não o 

abandonarei. Meta-o na carruagem, no assento da frente. 

O postilhão obedeceu. A senhora tornou a entrar também na carruagem. 

- Agora continuemos - disse a senhora; - são dez minutos perdidos, um luís de ouro por 

esses dez minutos. 

O postilhão fez estalar o chicote acima da cabeça, e os cavalos, que conheciam este sinal 

ameaçador, meteram-se a caminho galopando a toda a brida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



XX 

 

EM QUE GILBERTO COMEÇA A CONSOLAR-SE DE HAVER PERDIDO O SEU 

DINHEIRO 

 

Quando Gilberto tornou a si, o que foi dali a alguns instantes, não ficou pouco admirado 

de se achar deitado quase sobre os pés de uma jovem mulher, que olhava para ele atentamente. 

Era uma senhora de vinte e quatro para vinte e cinco anos, de olhos pardos, nariz 

arrebitado e faces queimadas pelo sol meridional; a sua pequena boca, delicadamente talhada, 

dava-lhe à fisionomia aberta, franca e jovial, um certo carácter de esperteza, finura e 

circunspecção. Tinha os braços mais formosos do mundo, os quais estavam naquele momento 

cobertos com umas mangas de veludo roxo com botões de ouro. As dobras de uma grande saia 

de seda alvadia com ramagens enchiam a carruagem. Porque, é preciso dizê-lo, com tanta 

surpresa como por tudo o mais, havia Gilberto conhecido que era levado numa carruagem a todo 

o galope. 

Como a fisionomia da senhora era agradável e mostrava interesse, começou Gilberto a 

olhar bem para ela até estar certo de que não dormia. 

- Então, meu filho - disse a senhora depois de um instante de silêncio - está agora 

melhor? 

- Onde estou eu? - perguntou Gilberto a quem repentinamente ocorreu esta frase de 

romances que ele tinha lido 

- Agora está em lugar seguro, meu caro senhor - respondeu a viajante com acento 

meridional bem pronunciado. - Mas ainda há pouco correu o grande perigo de ficar esmagado 

debaixo das rodas da minha carruagem. Ora diga-me, o que lhe sucedeu para assim cair no meio 

da estrada? 

- É porque estava fraco, minha senhora. 

- Como fraco? E de que provinha essa fraqueza? 

- Tinha andado muito. 

- Há então muito tempo que está em caminho? 

- Desde ontem às quatro horas da tarde. 

- E desde as quatro horas da tarde de ontem tem andado? 

- Parece-me que dezesseis ou dezoito léguas. 

- Em doze ou catorze horas? 

- Pudera! vim sempre a correr. 

- Então onde vai? 



- A Versalhes, minha senhora. 

- E vem? 

- De Taverney. 

- Onde é Taverney? 

- É um castelo que está situado entre Pierrefitte e Bar-le-Duc. 

- Nesse caso, teria apenas tempo para comer? 

- Nem só não tive tempo para isso, minha senhora, mas faltaram-me os meios para o 

poder fazer. 

- Como? 

- Perdi o dinheiro no caminho. 

- E por isso, desde ontem não tem comido?... 

- Senão um bocado de pão, que havia trazido comigo. 

- Pobre criança! Mas por que não pediu em alguma parte que lhe dessem de comer? 

Gilberto sorriu-se. 

- Porque sou soberbo, minha senhora. 

- Soberbo! a soberba é uma bela coisa; mas quando se está morrendo de fome... 

- Vale mais morrer que perder a honra. 

A senhora olhou com admiração para o seu sentencioso interlocutor. 

- Mas quem é então para assim falar, meu amigo? - perguntou ela. 

- Sou um órfão. 

- E chama-se? 

- Gilberto. 

- Gilberto de quê? 

- De nada. 

- Ah! ah! - disse a mulher, cada vez mais admirada. 

Gilberto conheceu que causava interesse, e estimou ter seguido à risca o seu favorito João 

Jacques Rousseau. 

- É ainda muito novo, meu amigo, para assim andar pelas estradas! - prosseguiu a 

senhora. 

- Estava só e abandonado num antigo castelo, cujos senhores acabavam de o deixar.   

Imitei-os, deixei-o também. 

- Sem destino? 

- A Terra é grande, e dizem que o Sol alumia a todos. 

- Bem - murmurou a senhora em voz baixa - é algum bastardo de aldeia que terá 

abandonado a casa de seus senhores. 



- E diz que perdeu a sua bolsa? - perguntou ela em voz alta. 

- Sim. 

- E estava bem provida? 

- Tinha apenas um escudo de seis francos – disse Gilberto, hesitando entre a vergonha de 

confessar a sua miséria e o perigo de ostentar uma fortuna demasiadamente grande, que 

poderiam julgar ilicitamente adquirida. 

- Um escudo de seis francos para uma jornada tão longa! mas isso apenas lhe chegaria 

para comprar pão para dois dias! E o caminho, Santo Deus! que caminho! de Bar-le-Duc a Paris, 

disse? 

- Sim, minha senhora. 

- Anda por sessenta ou sessenta e cinco léguas, creio eu? 

- Não contei as léguas; disse comigo: é necessário que eu chegue, e nada mais. 

- E com essa resolução partiu, pobre louco! 

- Oh! tenho boas pernas. 

- Por melhores que sejam, também cansam, e tem já provas disso. 

- Oh! não me faltaram as pernas, faltou-me a esperança. 

- Efectivamente, parece-me tê-lo visto bastante desesperado. 

Gilberto sorriu-se amargamente. 

- O que lhe passava então pelo espírito? Batia na cabeça, arrancava os cabelos... 

- Sim? - perguntou Gilberto bastante perturbado. 

- Oh! tenho a certeza disso, creio mesmo que foi o seu desespero que o impediu de ouvir 

a minha carruagem. 

Gilberto pensou que lhe seria ainda mais favorável contar a verdade pura. O instinto 

dizia-lhe que a sua posição era interessante, principalmente para uma mulher. 

- Na verdade, estava desesperado - disse ele. 

- E por quê? - perguntou a senhora. 

- Por não poder já seguir uma carruagem que vinha seguindo. 

- Realmente! - exclamou ela sorrindo-se; - mas, pelo que vejo, é uma aventura? Haverá 

amor nisso tudo?... 

Gilberto não estava bastante senhor de si para não corar. 

- E que carruagem era essa que seguia, meu Catão? 

- Uma carruagem da comitiva da Delfina. 

- Como! que disse? - exclamou a senhora; - a Delfina vai adiante de nós? 

- Não há dúvida. 



- Julgava-a muito para trás, em Nanci, quando muito. Os povos não lhe vêm fazer os seus 

cumprimentos ao caminho? 

- Sim, minha senhora, mas parece que Sua Alteza tem pressa de chegar. 

- Tem pressa, a Delfina; quem lhe disse isso? 

- Presumo-o eu. 

- Presume-o? 

- Sim. 

- E por que o presume? 

- Porque disse primeiramente que descansaria duas ou três horas no castelo de Taverney. 

- Muito bem, e depois? 

- Demorou-se apenas três quartos de hora. 

- Sabe se lhe terá vindo alguma carta de Paris? 

- Vi chegar um homem, com uma farda toda bordada, e trazia uma carta na mão. 

- Disseram o nome desse homem diante de si? 

- Não, tudo o que sei é que era o governador de Estrasburgo. 

- O senhor de Stainville, o cunhado do senhor de Choiseul. Ah! com a fortuna! mais 

depressa, postilhão, mais depressa! 

Uma forte chicotada respondeu a essa recomendação, e Gilberto sentiu que a carruagem, 

que já ia a galope, crescia em velocidade. 

- Com que então - prosseguiu a senhora - a Delfina vai adiante de nós? 

- Sim, minha senhora. 

- Mas há-de parar a fim de almoçar - disse a senhora como falando consigo mesma, - e 

então passaremos adiante, salvo se esta noite... A noite passada parou? 

- Sim, em Saint-Dizier. 

- A que horas? 

- Seriam onze, pouco mais ou menos. 

- Era para cear. Bom, há-de almoçar também! Postilhão, qual é a primeira cidade de 

alguma importância por onde tenhamos de passar? 

- Vitry, minha senhora. 

- E a que distância estamos nós de Vitry? 

- Três léguas. 

- Onde teremos mudas? 

- Em Vauclère. 

- Bem. Continue, e se distinguir umas poucas de carruagens na estrada, previna-me. 



Enquanto se trocavam estas palavras entre a senhora da carruagem e o postilhão, 

Gilberto quase que desmaiou de fraqueza. A viajante olhou para ele, e viu-o pálido e com os 

olhos fechados. 

- Ah! pobre criança, lá vai ele novamente desmaiar! - bradou ela. - Também, a culpa é 

minha, ele está com fome e sede, e eu faço-o falar, em lugar de lhe dar de comer e beber. 

E, para recuperar o tempo perdido, a senhora tirou do bolso da carruagem um frasco 

cinzelado; no gargalo tinha uma pequena corrente de ouro segurando um copo do mesmo metal. 

- Beba primeiramente uma gota deste vinho, - disse ela enchendo o copo e dando-o a 

Gilberto. 

Este não se fez rogar. Seria a influência da linda mão que lhe apresentava o copo, ou seria 

mais imperiosa a sua necessidade que em Saint-Dizier? 

- Agora - disse a senhora - coma este biscoito; daqui a uma ou duas horas, mandar-lhe-ei 

dar almoço mais confortável. 

- Obrigado, minha senhora - disse Gilberto. 

E comeu o biscoito depois de ter bebido o vinho. 

- Bom - disse a senhora - agora que está um pouco mais forte, diga-me, se me acha digna 

para sua confidente, que interesse tinha em seguir aquela carruagem, que segundo disse, faz parte 

da comitiva da Delfina? 

- Vou dizer a verdade em duas palavras, minha senhora - respondeu Gilberto. - Eu vivia 

em casa do Sr. Barão de Taverney; estava lá quando Sua Alteza veio e ordenou ao senhor de 

Taverney que a seguisse para Paris, e ele obedeceu. Como sou órfão, ninguém se lembrou de 

mim e abandonaram-me sem me deixarem dinheiro nem sustento. Então jurei, já que todos iam 

para Versalhes, levados por bons cavalos e boas carruagens, que também eu lá iria, mas a pé, com 

as minhas pernas de dezoito anos, e que chegaria lá tão depressa com as minhas pernas de 

dezoito anos, como eles com as suas carruagens e cavalos. Infelizmente, as minhas forças 

traíram-me, ou direi melhor, a fatalidade tomou partido contra mim. Se eu não tivesse perdido o 

meu dinheiro, teria podido comer; e se eu esta noite tivesse comido, poderia ter esta manhã 

alcançado a comitiva. 

- Graças a Deus, a isso é que se chama coragem! - exclamou a senhora - e dou-lhe os 

parabéns, meu amigo. Mas há uma coisa que me parece ignorar... 

- Qual é? 

- É que em Versalhes não se vive de coragem. 

- Irei a Paris. 

- Nesse ponto de vista, Paris parece-se muito com Versalhes. 

- Se não se vive de coragem, vive-se de trabalho, minha senhora. 



- Bem respondido, meu filho; mas que trabalho há-de ser? As suas mãos não são as de um 

trabalhador ou de um moço de fretes... 

- Hei-de estudar, minha senhora. 

- Parece-me já bem instruído. 

- Sim, porque uma só coisa sei e é que nada sei – respondeu sentenciosamente Gilberto, 

lembrando-se do dito de Sócrates. 

- E se não for indiscrição, poderei perguntar-lhe que ciência estudaria com preferência, 

meu amigo? 

- Minha senhora - disse Gilberto - parece-me que a melhor de todas as ciências é a que 

torna o homem o mais útil possível aos seus semelhantes. E daí, o homem vale tão pouco, que 

deve estudar o segredo da sua fraqueza, para conhecer o da sua força. Quero saber algum dia o 

motivo por que o meu estômago impediu esta manhã que as minhas pernas me levassem mais 

longe; enfim, quero saber se essa raiva, essa febre, esse negro vapor que me aterraram, não são o 

resultado da mesma fraqueza do estômago. 

- Ah! parece-me que tem jeito para médico, já fala em medicina admiravelmente. Daqui a 

dez anos, prometo-lhe que há-de ser o meu médico. 

- Farei por merecer tanta honra, minha senhora - disse Gilberto. 

O postilhão parou. Tinha-se chegado ao lugar da muda, sem se encontrar carruagem 

alguma. 

A senhora pediu informações. A Delfina acabava de passar, haveria um quarto de hora; 

devia parar em Vitry para se fazerem as mudas e para almoçar. 

Saltou na sela um novo postilhão. 

A senhora deixou-o sair da aldeia com o passo ordinário, depois, tendo chegado a alguma 

distância da última casa, disse: 

- Postilhão, quer obrigar-se a alcançar as carruagens da senhora Delfina? 

- Certamente. 

- Antes que cheguem a Vitry? 

- Diacho! iam a trote largo. 

- Parece que metendo a galope... 

O postilhão olhou para ela. 

- Gorjeta triplicada - disse ela. 

- Devia logo ter dito isso, teríamos avançado já um quarto de légua. 

- Aí vai um escudo por conta; recuperemos o tempo perdido. 

O postilhão inclinou-se para trás, a senhora para diante, uniram as mãos e o escudo 

passou das da viajante para as do postilhão. 



Este, animado pelo dinheiro, fustigou os cavalos, que partiram com a rapidez do vento. 

Durante a muda, Gilberto havia-se apeado, foi lavar o rosto e as mãos numa fonte, no 

que muito ganharam em formosura; depois alisou o cabelo, que era magnífico. 

- Realmente - disse a senhora consigo - não é muito feio para um médico futuro. 

E sorriu-se olhando para Gilberto. 

Gilberto então corou como se adivinhara o que fazia rir a sua companheira de jornada. 

Terminado o diálogo com o postilhão, a viajante voltou para Gilberto, cujos paradoxos e 

sentenças muito a divertiam. 

De vez em quando interrompia-se no meio de uma gargalhada provocada por alguma 

resposta cheirando a filosofia a uma légua de distância, e olhava para a estrada, ao longe. Então, 

se o seu braço havia tocado no rosto de Gilberto, ou se encostara à sua ilharga o seu joelho 

redondo, divertia-se a bela viajante em ver corar as faces do futuro médico, contrastando assim 

com os seus olhos fitos no chão. 

Assim andaram uma légua pouco mais ou menos. De repente a senhora soltou um 

pequeno grito de alegria, indo sentar-se no banco de diante com tão pouca cautela que desta vez 

cobriu Gilberto todo. 

Acabava de distinguir os últimos carros da comitiva subindo custosamente um grande 

outeiro em que formavam escada vinte carruagens, das quais se tinham apeado quase todos os 

viajantes. 

Gilberto afastou de si as dobras desse vestido de grandes ramagens, passou a cabeça por 

debaixo de um dos braços da senhora, e a seu turno ajoelhou também no banco, procurando 

com a vista ardente Andreia de Taverney entre todos esses pigmeus ascendentes. 

Julgou conhecer Nicola pela touca que levava. 

- Aí estão, minha senhora - disse o postilhão; - que devemos agora fazer? 

- É preciso passar adiante disso tudo. 

- Passar adiante? é impossível, minha senhora! Não podemos passar adiante da Delfina. 

- Por quê? 

- Porque é proibido. Passar adiante do trem real! Era isso bastante para ir parar às galés! 

- Ouça! arranje-se como puder, mas é preciso passar adiante disso tudo. 

- Não pertence então à comitiva? - perguntou Gilberto, que até àquele momento havia 

julgado que a carruagem da senhora que o levava pertencia ao séqüito da Delfina, e que por um 

motivo qualquer tinha ficado para trás. 

- O desejo de se instruir é muito louvável – respondeu a senhora - mas a indiscrição é um 

mau costume. 

- Queira perdoar-me, minha senhora - retorquiu Gilberto. 



- Então o que decide? - perguntou a viajante ao postilhão. 

- Seguiremos atrás das carruagens até Vitry. Se Sua Alteza parar lá, pediremos licença para 

passar. 

- Sim, mas hão-de perguntar quem sou, e hão-de saber... Não, não, esse meio não presta; 

procure outro. 

- Minha senhora - disse Gilberto - se me permitisse que lhe desse um conselho... 

- Fale, meu amigo, fale, e se for bom, há-de seguir-se. 

- Seria tomar algum atalho, por fora de Vitry, e assim estaria adiante da senhora Delfina, 

sem lhe ter faltado ao respeito. 

- Este pequeno tem razão - disse a senhora. - Postilhão, não há aqui algum atalho? 

- Para ir aonde? 

- Para ir aonde quiser, contanto que a senhora Delfina nos fique para trás. 

- Ah! sim - redargüiu o postilhão - temos aqui do lado direito a estrada de Marolle, que 

passa por fora de Vitry e vai unir-se à estrada real em Chaussée. 

- Bravo! - exclamou a senhora - isso é o que se quer! 

- Mas - disse o postilhão - tomando eu esse caminho, sabe que dobro a posta? 

- O que lhe há-de valer dois luíses, se estiver em Chaussée antes da Delfina. 

- Não receia que a carruagem se quebre? 

- Nada temo. Se a carruagem se quebrar, continuarei o meu caminho a cavalo. 

E a carruagem, voltando para a direita, saiu da estrada real, entrou num atalho, e seguiu 

junto de uma pequena corrente de águas barrentas, que vai lançar-se no Marna, entre Chaussée e 

Mutigny. 

O postilhão foi de palavra; fez tudo quanto humanamente se podia fazer para quebrar a 

carruagem, mas também para chegar. 

Vinte vezes foi Gilberto lançado de encontro à sua companheira, a qual vinte vezes 

também foi cair nos braços de Gilberto. 

Este soube ser correcto, sem contudo se tornar incómodo. Soube ordenar à sua boca que 

não sorrisse, quando entretanto seus olhos diziam à senhora que era bem formosa. 

Com os encontrões e a solidão nasce logo a intimidade; passadas duas horas no trânsito 

do atalho, parecia já a Gilberto que havia dez anos que conhecia a sua companheira, e, por sua 

parte, a senhora teria jurado que conhecia Gilberto desde o seu nascimento. 

Pelas onze horas chegaram à estrada real de Vitry a Châlons; um correio que interrogaram 

deu a notícia que, nem só a Delfina almoçava em Vitry, mas que tinha chegado tão fatigada que 

se demoraria lá duas horas para descansar. 



Acrescentou que o mandaram às próximas mudas para convidar os empregados a 

acharem-se prontos pelas três ou quatro horas da tarde. 

Esta notícia encheu a viajante de alegria. 

Deu ao postilhão os dois luíses prometidos e voltando-se para Gilberto, disse: 

- Ah! ah! pois nós também havemos de jantar nas primeiras mudas que se fizerem. 

Estava portanto decidido que não seria ainda permitido a Gilberto jantar ali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXI 

 

EM QUE SE FAZ CONHECIMENTO COM UMA NOVA PERSONAGEM 

 

No cimo da subida pela qual a carruagem seguia, via-se a aldeia de Chaussée, onde se 

deviam fazer as mudas. 

Era uma linda reunião de casas cobertas de colmo e colocadas, ao acaso ou ao gosto dos 

habitantes, no meio da estrada, ao canto de alguma pequena floresta, junto de alguma fonte, e 

isto quase sempre na borda da corrente de que já falamos, sobre a qual, em frente de cada 

habitação, algumas tábuas faziam de pontes. 

Mas, naquele momento, o que havia de mais notável nessa aldeia, era um homem que 

estava junto do ribeiro, firme como uma sentinela, e que passava o tempo espreitando a estrada, 

ou cobiçando um belo cavalo ruço, de crinas compridas, que, amarrado à ombreira da janela de 

uma casa, batia patadas no chão, exprimindo uma impaciência desculpável, atendendo a que 

estando aparelhado indicava bem que esperava o seu dono. 

De vez em quando o estranho, cansado de espreitar a estrada, como já dissemos, 

aproximava-se do cavalo, examinava-o como um bom entendedor e passava-lhe sobre o lombo a 

mão acostumada a esse exercício. Depois, evitando o coice que a cada tentativa destas despedia o 

animal, voltava para o seu observatório e olhava para a estrada sempre deserta. 

Por fim, como não via o que esperava, foi bater na janela da casa a que estava preso o 

cavalo. 

- Olá! alguém! - bradou ele. 

- Quem bate? - perguntou uma voz de homem, abrindo-se ao mesmo tempo a janela. 

- Senhor - disse o estranho - se este cavalo se vende, aqui está um comprador. 

- Bem vê que não tem rabo de palha – respondeu uma espécie de aldeão, fechando a 

janela que havia aberto. 

Esta resposta não pareceu satisfazer o estranho, porque bateu segunda vez. 

Era um homem de uns quarenta anos, alto e robusto, vermelho, barba bem negra, mão 

grossa, cujo punho era ornado com uma renda delicada. Cobria-lhe a cabeça um chapéu 

agaloado, posto atravessado, à moda dos oficiais da província que querem aterrar os parisienses. 

Bateu terceira vez. Depois, impacientando-se, exclamou: 

- Sempre lhe direi que é muito incivil, meu caro, e que se não abre imediatamente a janela, 

vou arrombá-la! 

Com esta ameaça, abriu-se novamente a janela e apareceu a mesma pessoa. 



- Eu já lhe disse, senhor, que o cavalo se não vendia - respondeu o aldeão; - parece-me 

que não era preciso outra resposta. 

- Pois, meu caro, eu preciso de um bom cavalo. 

- Se precisa de um bom cavalo, vá buscá-lo à posta. Há lá sessenta, que saem das 

cavalariças de Sua Majestade, e terá por onde escolher. Mas deixe este à pessoa que tem só um. 

- E eu repito-lhe que quero este. 

- Sim? Não tem mau gosto, um cavalo árabe! 

- É mais uma razão para eu desejar comprá-lo. 

- Não duvido que deseje comprá-lo; entretanto, como não está à venda... 

- Mas a quem pertence ele então? 

- É muito curioso! 

- E tu muito discreto. 

- Pois bem! pertence a uma pessoa que está em minha casa, e que tem amor a este animal 

como se fosse uma criança sua. 

- Pois quero falar com essa pessoa. 

- Está dormindo. 

- É homem ou mulher? 

- É mulher. 

- Pois bem, diz a essa mulher que se precisa de cinco mil francos, recebê-los-á em troca 

deste cavalo. 

- Oh! oh! - disse o aldeão abrindo muito os olhos; - cinco mil francos, é uma bonita 

continha! 

- Acrescenta, se quiseres, que é o rei que deseja possuir este animal. 

- El-rei? 

- Ele mesmo. 

- Ora adeus! o senhor não é o rei. 

- Não, mas represento-o. 

- Representa el-rei? - disse o aldeão tirando o chapéu. 

- Vai depressa, amigo, o rei não tem tempo para perder. 

E o Hércules voltou-se para olhar para a estrada. 

- Pois bem - disse o aldeão - pode ir descansado, quando a senhora acordar, eu lhe direi 

duas palavras a esse respeito. 

- Sim, mas eu não tenho tempo para esperar que ela acorde. 

- Que deverei fazer então? 

- Acordá-la. 



- Ora! pois não! isso nunca. 

- Então vou eu mesmo acordá-la. Espera, espera! 

E a pessoa que pretendia representar Sua Majestade avançou para bater na janela de cima, 

com o castão de uma chibata que tinha na mão. 

Mas a mão, já erguida, abaixou-se sem mesmo tocar na janela, porque naquele mesmo 

instante tinha o homem visto um cabriole de posta, que chegava ao grande mas último trote de 

três cavalos esfalfados. 

O olhar experiente do estranho conheceu a carruagem, e correu para ela com uma 

velocidade que faria honra ao cavalo árabe, cuja posse ele tanto ambicionava. 

Esta carruagem era a que trazia a viajante, o anjo da guarda de Gilberto. 

Vendo esse homem que lhe fazia sinais, o postilhão duvidando muito que os seus cavalos 

chegassem até à posta, ficou encantado de ter um pretexto que o fizesse parar. 

- Chon! minha querida Chon! - bradou o estranho - és tu afinal? Bons dias! bons dias! 

- Eu mesma, João - respondeu a viajante interpelada com um nome tão singular; - e que 

fazes tu aí? 

- Boa pergunta! esperava por ti. 

E o Hércules, saltando no estribo da carruagem, passou os braços pelo postigo, abraçou a 

senhora e deu-lhe uns poucos de beijos. 

De repente viu ele Gilberto, que, não conhecendo as relações que podiam existir entre as 

duas novas personagens que acabamos de pôr em cena, fazia um rosto triste e carrancudo, 

semelhante a um cão a quem tiram o osso que está roendo. 

- Olha! - disse ele - o que trazes tu aí? 

- É um filósofozinho bem divertido - respondeu Chon, que pouco se lhe importava dizer 

bem ou mal do seu protegido. 

- Onde o achaste? 

- No meio da estrada. Mas não é disso que se trata. 

- É verdade - respondeu João. - Então, a nossa velha condessa de Béarn? 

- Está tudo feito. 

- Feito, como? 

- Sim, há-de vir. 

- Há-de vir? 

- Sim - disse Chon com a cabeça. 

Os interlocutores desta cena continuavam a estar um dentro da carruagem, o outro no 

estribo da parte de fora. 

- Que história lhe contaste? 



- Disse-lhe que era filha de Flageot, seu advogado, e que tendo que passar por Verdum 

estava encarregada de lhe dar a notícia que o seu processo ia ser julgado. 

- Nada mais? 

- Sem dúvida. Só o que acrescentei é que esta circunstância tornava necessária a sua 

presença em Paris. 

- E o que disse ela? 

- Abriu o mais que pôde os seus pequenos olhos pardos, tomou uma pitada de rapé, 

afirmou que o Sr. Flageot era o primeiro homem do mundo, e deu ordens para partir. 

- Óptimo, Chon! Nomeio-te meu embaixador extraordinário. 

- Agora vamos almoçar? 

- Certamente, porque este pobre rapaz está morrendo com fome; mas há-de ser depressa, 

não é verdade? 

- Por quê? 

- Porque vêm já aí! 

- A velha contendora? Ora adeus! contanto que cheguemos duas horas antes, que é o 

tempo preciso para falar com o senhor de Maupeou. 

- Não é isso, é a Delfina. 

- Ora! a Delfina, deve estar em Nanci. 

- Está em Vitry. 

- A três léguas daqui? 

- Nem mais nem menos. 

- Oh! então muda muito o negócio! vamos, postilhão, vamos! 

- Aonde, senhor? 

- À posta. 

- O senhor sobe ou desce? 

- Fico onde estou; siga! 

A carruagem partiu levando o viajante no estribo; cinco minutos depois parava em frente 

da estalagem da posta. 

- Depressa! depressa! - bradou Chon - umas costeletas, um frango assado, uma garrafa de 

vinho de Borgonha, qualquer coisa; temos pressa de partir imediatamente. 

- Perdão, minha senhora - disse o dono da estalagem aproximando-se do limiar da porta; 

- mas se partir no mesmo instante, há-de ser com os seus cavalos. 

- Como! com os nossos cavalos? - disse João saltando do estribo para a estrada. 

- Sim, sem dúvida, com os mesmos que os trouxeram até aqui. 



- Não, senhor, não pode ser - disse o postilhão; - já fizeram posta dobrada; veja o estado 

em que estão estes pobres animais. 

- Oh! é verdade - disse Chon - e não podem ir mais longe. 

- Mas o que o impede de me dar novos cavalos? - perguntou o Hércules. 

- É porque não tenho mais. 

- Devia ter... há um regulamento que o obriga! 

- Senhor, o regulamento obriga-me a ter nas cavalariças quinze cavalos. 

- Então? 

- Tenho dezoito. 

- É mais do que peço; bastam-me três. 

- Sim, mas não estão cá. 

- Todos os dezoito estão fora? 

- Todos. 

- Trinta raios o partam! - vociferou João. 

- Visconde! visconde! - disse a senhora. 

- Sim, sim, Chon - redargüiu o pimpão - descansa, tratarei de me moderar. E quando 

voltarão os teus sendeiros? - perguntou o visconde João dirigindo-se ao chefe da posta. 

- Se quer que lhe diga, meu fidalgo, não sei; depende isso dos postilhões, numa hora 

talvez, ou em duas. 

- Sabe, patrão - disse o visconde João carregando o chapéu sobre a orelha esquerda e 

dobrando um pouco a perna direita - sabe que não costumo brincar? 

- Sinto isso muito, preferiria que tivesse um génio jovial. 

- Ora vamos, aparelhem-me já os três cavalos, e quanto antes - bradou João - quando não 

temos história. 

- Venha comigo à cavalariça, senhor, e se achar um único cavalo à manjedoura, dou-lho. 

- Sonso! e se eu achar sessenta? 

- Há-de ser o mesmo que se não achasse nem um só, meu senhor, visto que esses 

sessenta cavalos pertencem a Sua Majestade. 

- Então? 

- Então! esses não se alugam. 

- Para que estão eles aqui? 

- Para o serviço da senhora Delfina. 

- Como? tem sessenta cavalos e não me pode dispensar nem um! 

- Mas, bem vê... 

- Não vejo senão uma coisa, é que tenho pressa. 



- Sinto muito. 

- E - continuou o visconde sem se importar com a interrupção do mestre da posta - como 

a senhora Delfina apenas chegará aqui esta tarde. 

- O que diz? - perguntou o chefe da posta admirado. 

- Digo que os cavalos hão-de estar de volta antes da chegada da senhora Delfina. 

- Senhor - exclamou o pobre homem - teria porventura a pretensão?... 

- Pudera! - disse o visconde entrando debaixo do telheiro - eu havia de fazer cerimónia; 

espera! 

- Mas, senhor... 

- Só três. Não peço oito cavalos como as altezas reais, ainda que tenho tanto direito como 

elas por aliança pelo menos; não, bastam-me três. 

- Mas... não lhe darei nem um! - bradou o homem metendo-se entre os cavalos e o 

estranho. 

- Maroto! - exclamou o visconde empalidecendo de raiva - sabes quem sou? 

- Visconde - bradava Chon - visconde! em nome do Céu! não faças desordem! 

- Tens razão, minha boa Chon, tens razão! 

Depois, tendo reflectido um instante: 

- Vamos - disse ele - nada de palavras; vamos a factos. 

Voltando-se então para o estalajadeiro, e com o modo mais amável possível, disse-lhe: 

- Meu caro amigo, vou pôr a tua responsabilidade a coberto. 

- Como? - perguntou o homem ainda duvidoso, apesar do rosto prazenteiro do seu 

interlocutor. 

- Vou servir-me a mim mesmo. Aqui estão três cavalos perfeitamente iguais. Levo-os. 

- Como! leva-os? 

- Sim. 

- E chama a isso pôr a minha responsabilidade a coberto? 

- Certamente. 

- Mas eu digo-lhe que é impossível. 

- Vamos a saber, onde guardam aqui os arreios? 

- Aqui ninguém obedece senão a mim! - bradou o mestre dirigindo-se para os dois ou três 

homens que andavam por ali, no pátio e debaixo do telheiro. 

- Ah! marotos! 

- João! meu caro João! - exclamou Chon, que pela abertura da grande porta via e ouvia 

tudo quanto se passava. - Nada de más questões, é preciso saber sofrer! 



- Sofro tudo, menos demoras - disse João com a maior fleuma; - e como me demoraria 

muito se tivesse de esperar que estes demónios fizessem o trabalho, vou eu mesmo fazê-lo. 

E juntando o efeito à ameaça, João tirou sucessivamente dos cabides três arreios, que pôs 

sobre os lombos de três cavalos. 

- Por piedade, João! - bradou Chon de mãos postas - por piedade! 

- Queres chegar ou não? - disse o visconde rangendo os dentes. 

- Não há dúvida, quero chegar! Está tudo perdido se não chegar a horas. 

- Pois bem! então deixa isto por minha conta. 

E o visconde, separando dos outros cavalos os três que tinha escolhido, e que não eram 

os piores, encaminhou-se para a carruagem, levando-os atrás de si. 

- Pense bem, senhor, pense bem - bradava o mestre da posta seguindo João - o roubo 

desses cavalos é um crime de lesa-majestade. 

- Não os roubo, imbecil, levo-os emprestados, nada mais. Andem, meus pretinhos, 

andem! 

O mestre da posta deitou-se às guias dos cavalos, mas antes que lhes chegasse, já o 

estranho o havia repelido asperamente. 

- Meu irmão! meu irmão! - bradava Chon. 

- Ah! era seu irmão - murmurou Gilberto respirando mais livremente no fundo da 

carruagem. 

Nesse momento abriu-se uma janela mesmo em frente da porta da estalagem, do outro 

lado da rua, e apareceu uma admirável cabeça de mulher, toda assustada pela bulha que ouvia. 

- Ah! é a senhora? - disse João mudando de conversa. 

- Como! eu? - disse a mulher em mau francês. 

- Já acordou; ainda bem. Quer vender o seu cavalo? 

- O meu cavalo? 

- Sim, o cavalo ruço, árabe, que está aí amarrado à ombreira da janela. Sabe que ofereço 

por ele cinco mil francos. 

- O meu cavalo não se vende - disse a senhora fechando a janela. 

- Adeus! hoje estou infeliz, não querem alugar-me nem vender-me cavalos. Com os 

diabos! se me não quiserem vender o árabe, furto-o, e se me não quiserem alugar os 

meklemburgueses, rebento-os. Anda cá, Patrício. 

O lacaio da viajante saltou imediatamente do seu lugar. 

- Aparelha - disse João ao lacaio. 

- Acudam-me os moços da cavalariça! acudam-me! - bradou o estalajadeiro. 

Acudiram dois moços. 



- João! visconde! - bradava Chon dentro da carruagem fazendo esforços para abrir os 

postigos; - estás louco! Vamos todos ser despedaçados. 

- Despedaçados! tenho a esperança que nós é que os havemos de despedaçar! Somos três 

contra três. Vamos, jovem filósofo - bradou João para Gilberto que se não movia, tão grande era 

a sua estupefacção. Vamos, apeie-se e ajude-nos, seja como for, com um pau, com um punho ou 

com pedras! Apeie-se, com todos os demónios, parece-me um santo de gesso. 

Gilberto interrogou a sua protectora com o olhar; esta deteve-o, segurando-o pelo braço. 

O estalajadeiro continuava a berrar, puxando para um lado os cavalos que João puxava 

para o outro. 

Este trio fazia o concerto mais lúgubre que se pode imaginar. 

Enfim, a luta não havia de ser eterna. O visconde João, cansado, perdendo a paciência, 

deu no defensor dos cavalos um soco tão forte, que o deitou para dentro do tanque em que 

andavam os patos e os gansos. 

- Socorro! socorro! - bradou ele - querem matar-me! assassinar-me! 

Durante esse tempo, o visconde, que parecia conhecer o preço do tempo, foi pôr as 

bestas na carruagem. 

- Socorro! assassinam-me! quem me acode! aqui-d’el-rei! - continuou o estalajadeiro, 

tentando chamar em seu auxílio os dois moços, que estavam admirados. 

- Quem pede socorro em nome de el-rei? – bradou de repente um cavaleiro que chegava 

a todo o galope do seu cavalo, que vinha coberto de suor, e que parou junto mesmo dos actores 

da cena que acabamos de referir. 

- O Sr. Filipe de Taverney! - murmurou Gilberto escondendo-se cada vez mais no fundo 

da carruagem. 

Chon, a quem nada escapava, ouviu bem o nome do mancebo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXII 

 

O VISCONDE JOÃO 

 

O jovem tenente, porque era ele, apeou-se vendo a cena singular que começava a atrair à 

porta da estalagem quantas mulheres e crianças havia na aldeia de Chaussée. 

O estalajadeiro, vendo Filipe, quase que se lançou aos pés desse protector inesperado que 

a Providência lhe enviava. 

- Senhor oficial - lhe disse ele - sabe o que aconteceu? 

- Não - respondeu Filipe friamente; - mas conte-me tudo, meu amigo. 

- Pois bem! acontece que me querem levar por força os cavalos do serviço de Sua Alteza 

Real a Srª. Delfina. 

Filipe franziu a fronte como um homem a quem contam uma coisa incrível. 

- E quem é que lhe quer levar os cavalos? – perguntou ele. 

- É este senhor - disse o estalajadeiro. 

E com o dedo apontava para o visconde João. 

- É este senhor? - repetiu Filipe. 

- Sim, com todos os diabos! sim, eu mesmo – disse o visconde. 

- Está enganado - disse Taverney abanando a cabeça - é impossível, ou o senhor é doido 

ou malcriado. 

- Engana-se em ambos os pontos, meu caro tenente - disse o visconde; - tenho a cabeça 

no seu lugar e faço parte da casa de Sua Majestade. 

- Como é então que, estando em seu juízo e pertencendo à casa real, se atreve a tocar nos 

cavalos do serviço da Delfina? 

- Em primeiro lugar estão aqui sessenta cavalos, e Sua Alteza Real só pode empregar oito; 

seria então grande infelicidade minha se, levando ao acaso três cavalos, acontecesse logo serem os 

da senhora Delfina. 

- Há aqui sessenta cavalos, é verdade; também é verdade que Sua Alteza Real só emprega 

oito, mas tudo isso não impede que desde o primeiro até ao sexagésimo, pertençam todos a Sua 

Alteza Real, e não pode admitir distinção no que compõe o serviço da princesa. 

- E todavia, veja que admito - respondeu ele com ironia - pois que levo estes animais. 

Será preciso que eu vá a pé, eu? quando esses mariolas de lacaios vão andar a quatro. Com os 

diabos! que façam como eu, que se contentem com três, e terão ainda de sobejo. 

- Se os lacaios vão a quatro é porque é essa a ordem de el-rei - disse Filipe - estendendo o 

braço para o visconde, para lhe fazer sinal de não persistir no caminho que havia adoptado. - 



Espero portanto, senhor, que terá a bondade de ordenar ao seu lacaio que conduza esses cavalos 

ao lugar de onde os trouxe. 

Estas palavras foram pronunciadas com tanta firmeza como civilidade; e a não ser um 

miserável, a resposta devia ser feita com igual cortesia. 

- Teria talvez razão em falar assim, meu caro tenente - respondeu o visconde - se 

estivesse nas suas instruções velar por estes animais; não me consta, porém, que os oficiais de 

Cavalaria tenham sido elevados ao grau de moços de cavalariça; feche portanto os olhos a isto; 

diga aos seus homens que façam outro tanto, e adeus, desejo-lhe saúde. 

- Está enganado, senhor, sem ter sido elevado nem rebaixado ao grau de moço de 

cavalariça, o que agora faço é das minhas atribuições, porque sou mandado pela senhora Delfina 

para que estejam prontas as mudas. 

- Então muda o caso de figura - respondeu João; - todavia, permita-me que lhe diga uma 

coisa, é que está fazendo um bem triste serviço, meu oficial, e se é assim que a tal senhora 

começa a tratar o exército... 

- De quem fala em semelhantes termos, senhor? - interrompeu Filipe. 

- De quem há-de ser? da austríaca. 

O mancebo tornou-se pálido como a sua gravata. 

- Atreve-se, senhor... - bradou ele. 

- Não só me atrevo a falar, mas também a obrar - prosseguiu João. - Vamos lá, Patrício, 

vamos pôr as bestas na carruagem, meu amigo, e depressa, que não posso perder tempo. 

Filipe agarrou no cavalo pela rédea. 

- Senhor - disse Filipe de Taverney com a sua voz sossegada - queira ter a bondade de me 

dizer quem é? 

- Tem nisso empenho? 

- Muito. 

- Pois bem, sou o visconde João du Barry. 

- Como! é irmão daquela... 

- Que o fará apodrecer na Bastilha, meu oficial, se diz mais uma palavra. 

E o visconde meteu-se dentro da carruagem. 

Filipe aproximou-se do postigo. 

- Sr. Visconde João du Barry - disse ele - espero que me fará a honra de se apear. 

- Ora, pois não! eu mesmo tinha tempo para isso - disse o visconde, tentando fechar o 

postigo que ficara aberto. 



- Se hesita um minuto que seja, senhor – respondeu Filipe impedindo com a mão 

esquerda que o visconde fechasse o postigo - juro-lhe sob palavra de honra que lhe atravesso o 

corpo com a minha espada. 

E com a mão direita que lhe ficava livre puxava pela espada. 

- Ora! é o que faltava! - bradou Chon; - é um assassínio! nada menos! Renuncia a esses 

cavalos, João, renuncia a eles. 

- Ah! ameaça-me! - bradou o visconde exasperado pegando também na sua espada, que 

tinha posto sobre o banco de diante da carruagem. 

- E a ameaça será seguida da acção, se tarda um segundo, um único, ouviu? - disse o 

mancebo brandindo a espada. 

- Nunca nos veremos livres para partir - disse Chon ao ouvido de João - se não levas esse 

oficial por bons modos. 

- Não há bons modos nem violências que me façam suspender o exercício dos meus 

deveres - disse Filipe inclinando-se com cortesia, porque tinha ouvido as palavras da senhora; - 

aconselhe portanto a esse senhor que obedeça, quando não, em nome de el-rei, que eu 

represento, ver-me-ei obrigado a matá-lo se consentir em se bater, ou a prendê-lo se recusar. 

- E eu digo-lhe que apesar disso tudo hei-de partir! - bradou o visconde saltando fora da 

carruagem e puxando pela espada ao mesmo tempo. 

- É o que vamos ver, senhor - disse Filipe defendendo-se e cruzando a espada com a do 

seu adversário; - está pronto? 

- Meu tenente - disse o cabo que comandava seis homens da escolta, debaixo das ordens 

de Filipe - meu tenente, é preciso que... 

- Silêncio, firme! - bradou o tenente; - isto é um negócio particular; vamos, senhor 

visconde, estou às suas ordens. 

Chon soltava agudos gritos, Gilberto desejava que a carruagem fosse profunda como um 

poço, a fim de melhor se esconder. 

João começou o ataque. Era de uma rara habilidade nesse exercício de armas, que pede 

mais cálculo que habilidade física. 

Mas a raiva tirava visivelmente ao visconde uma parte da sua força. Filipe, pelo contrário, 

parecia manejar a espada como um florete, e estar-se exercitando numa sala de armas. 

O visconde rompia, avançava, saltava para a direita, para a esquerda, e quando atacava 

soltava gritos como os mestres dos regimentos. 

Filipe, pelo contrário, com os dentes apertados, o olhar dilatado, firme e imóvel como 

uma estátua, via tudo, adivinhava tudo quanto não via. 

Todos olhavam em silêncio; Chon também, não obstante a sua visível perturbação. 



Durou o combate dois ou três minutos, sem que produzissem efeito algum os gritos, as 

astúcias, os fingimentos de João. Mas também sem que Filipe, que, seguramente, observava o 

jogo do seu adversário, atacasse uma única vez. 

De repente, o visconde João deu um salto para trás soltando um grito. 

O seu punho tingiu-se logo de sangue, que em rápidas gotas lhe corria pela mão abaixo. 

Filipe atravessara com a espada o braço do seu adversário. 

- Está ferido, senhor - disse ele. 

- Com os diabos, sinto-o bem! - exclamou João empalidecendo e deixando cair a espada. 

Filipe apanhou-a e entregou-lha. 

- Vá, senhor - lhe disse ele - e não torne a fazer semelhantes loucuras. 

- Obrigado! se faço loucuras, parece que as não pago mal! - rosnou o visconde. - Anda cá, 

minha Chon-Chon; - acrescentou ele dirigindo-se a sua irmã, que acabava de se apear da 

carruagem e corria para ele a fim de lhe prestar socorro. 

Filipe voltou-se para a senhora e disse-lhe: 

- Far-me-á a justiça de confessar, minha senhora, que a culpa não foi minha; e sinto a 

pena mais profunda por ter sido obrigado a desembainhar a espada na presença de uma senhora. 

Cumprimentou-a e retirou-se. 

- Leve esses cavalos, e conduza-os para o seu lugar - disse Filipe ao estalajadeiro. 

João ameaçou Filipe com o punho; este encolheu os ombros. 

- Ah! - bradou o estalajadeiro - ainda bem, aí chegam três cavalos. Courtin! Courtin! põe 

já esses cavalos na carruagem deste senhor. 

- Mas, meu patrão - disse o postilhão - os cavalos... 

- Vamos, nada de réplica - exclamou o estalajadeiro - este senhor está com pressa. Meu 

caro senhor – continuou ele dirigindo-se ao visconde - não se mortifique, vai partir 

imediatamente. 

- Bom, bom - resmungou du Barry - era melhor que os teus cavalos tivessem chegado 

meia hora mais cedo. 

E batendo o pé no chão olhava para o braço ferido, em que Chon punha um apósito com 

o seu lenço. 

Durante esse tempo, Filipe que tornara a montar a cavalo, dava as suas ordens como se 

nada tivesse acontecido. 

- Partamos, meu irmão, partamos - disse Chon, levando du Barry consigo para a 

carruagem. 

- E o meu árabe? - disse ele. - Ora adeus! que vá para o diabo! O meu dia hoje é aziago. 

E meteu-se na carruagem. 



- Bom - disse ele vendo Gilberto - agora não posso estender as pernas à minha vontade. 

- Senhor - disse o mancebo - muito me mortificaria ser-lhe importuno. 

- Vamos, vamos, João - disse Chon - deixa o meu filósofo. 

- Pois que vá junto com o criado! 

Gilberto corou. 

- Eu não sou um lacaio - respondeu ele. 

- Vês! - disse João para a irmã. 

- Deixe-me apear. 

- Pois apeie-se, com todos os diabos! - bradou du Barry. 

- Não, não, sente-se em frente de mim - disse Chon segurando o mancebo pelo braço; 

assim não incomodará meu irmão. 

E inclinando-se ao ouvido do visconde, disse-lhe: 

- Ele conhece o homem que acaba de te ferir. 

Um raio de luz brilhou nos olhos do visconde. 

- Muito bem, então que fique. Como se chama aquele senhor? 

- Filipe de Taverney. 

Neste momento passava o jovem oficial junto da carruagem. 

- Ah! ainda aqui, meu militar! - exclamou João; - está bem soberbo agora, mas cada um 

há-de ter a sua vez. 

- É o que nós veremos quando for da sua vontade, Senhor - redargüiu Filipe impassível. 

- Sim, sim, é o que nós veremos, Sr. Filipe de Taverney - bradou João, procurando ver o 

efeito que no mancebo produziria o seu nome assim pronunciado inopinadamente. 

Com efeito, Filipe ergueu a cabeça com uma expressão de surpresa, em que entrava 

também um leve sentimento de desassossego; mas tomando logo o seu ar natural e tirando o 

chapéu com muita cortesia, disse: 

- Boa viagem, Sr. João du Barry. 

A carruagem partiu rapidamente. 

- Com trezentos demónios! sabes que sofro muito, minha Chon? - disse o visconde 

fazendo visagens de aflição. 

- Quando chegarmos às outras mudas, enquanto este rapaz estiver almoçando, 

mandaremos chamar um médico - respondeu Chon. 

- Ah! é verdade - disse João - ainda não almoçámos. Pela minha parte, a dor tira-me a 

fome; tenho sede, nada mais. 

- Queres beber uma gota de licor? 

- Pois sim, dá-mo. 



- Senhor - disse Gilberto - permite que lhe faça uma observação? 

- Fale. 

- É que, no estado em que se acha, uma bebida espirituosa pode fazer-lhe muito mal. 

- Sim? 

Depois, voltando-se para Chon: 

- Pelo que vejo, o teu filósofo é médico? – perguntou o visconde. 

- Não, senhor, não sou médico - respondeu Gilberto; - se Deus quiser, hei-de sê-lo algum 

dia; mas li num tratado destinado à gente de guerra, que a primeira coisa que se deve proibir a um 

ferido é beber licores, vinho ou café. 

- Ah! leu isso! Pois bem, não pensemos mais em tal. 

- E se o senhor visconde me quisesse dar o seu lenço, iria eu molhá-lo naquela fonte que 

está além, e envolvendo com ele o braço, sentiria grande alívio. 

- Pois sim, meu amigo, vá - disse Chon; - postilhão, pare! 

A carruagem parou; Gilberto foi molhar o lenço numa fonte que ficava perto. 

- Este rapaz vai incomodar-nos muito para falarmos - disse du Barry. 

- Falaremos no nosso dialecto do costume – respondeu Chon. 

- Tenho vontade de dizer ao postilhão que vá para diante, e de o deixar aqui com o meu 

lenço. 

- Não farias bem, pode ser-nos útil. 

- Em quê? 

- Já me deu alguns esclarecimentos de bastante importância. 

- A que respeito? 

- A respeito da Delfina, e ainda há pouco, como viste, disse-nos o nome do teu 

adversário. 

- Pois então que venha! 

Neste momento voltava Gilberto, com o lenço molhado em água fria. 

O apósito do lenço sobre o braço do visconde consolou muito a sua dor, como Gilberto 

o havia previsto. 

- O rapaz tinha razão, sinto-me melhor; conversemos. 

Gilberto fechou os olhos e abriu os ouvidos, mas foi baldada a sua esperança. Chon 

respondeu ao convite do seu irmão, nesse dialecto vivo e brilhante, que faz o desespero dos 

ouvidos parisienses, por não perceberem nada do dialecto provençal. 

Gilberto, apesar de estar muito senhor de si, deixou perceber um pequeno movimento de 

despeito que não escapou a Chon, que, para o consolar, lhe dirigiu um pequeno sorriso. 

- Se Andreia me visse nesta bela carruagem! – pensava ele. 



E o seu coração enchia-se de orgulho. 

Quanto a Nicola, nem mesmo pensou nela. 

O irmão e a irmã prosseguiram na conversa, sempre no mesmo dialecto. 

- Bom! - exclamou de repente o visconde deitando a cabeça de fora do postigo. 

- O que é? - perguntou Chon. 

- O cavalo árabe que nos segue. 

- Que cavalo? 

- O que eu quis comprar. 

- Olha - disse Chon - vem montado por uma mulher. Oh! que bela criatura! 

- De quem falas?... da mulher ou do cavalo? 

- Da mulher. 

- Chama-a, Chon, talvez não tenha tanto medo de ti como de mim... Eu daria dez mil 

francos por aquele cavalo. 

- E pela mulher? - perguntou Chon sorrindo. 

- Arruinar-me-ia por ela... Chama-a! 

- Minha senhora! - bradou Chon - minha senhora! 

Mas a mulher, com os seus belos olhos negros, embuçada numa capa branca, levando na 

cabeça um chapéu de feltro alvadio com grandes plumas, passou como se fora uma flecha ao 

lado da carruagem, bradando: 

- Avanti, Djérid! Avanti! 

- É uma italiana - disse o visconde - e que bela mulher! se eu não padecesse tanto, saltava 

fora da carruagem e corria atrás dela. 

- Conheço-a - disse Gilberto. 

- Então! este aldeãozinho é o almanaque da província? Conhece toda a gente! 

- Como se chama ela? - perguntou Chon. 

- Chama-se Lorenza. 

- E quem é ela? 

- É a mulher do feiticeiro. 

- De que feiticeiro? 

- Do barão José Bálsamo. 

O irmão e a irmã olharam um para o outro. 

A irmã parecia dizer-lhe nesse olhar: 

- Não fiz bem em o trazer? 

- Parece-me que sim - respondia o visconde do mesmo modo. 

 



XXIII 

 

UMA MANHA DA SENHORA CONDESSA DU BARRY 

 

Permita-nos agora o leitor que abandonemos Chon e o visconde João que vêm em 

caminho pela estrada de Châlons, e que o introduzamos junto de outra pessoa da mesma família. 

No quarto de Versalhes que havia sido habitado pela Srª. Adelaide, filha de Luís XV, 

tinha este príncipe instalado, haveria um ano, a condessa du Barry, sua amante, mas não sem ter 

previamente observado o efeito que na sua corte produziria este golpe de Estado. 

Com os seus modos livres, carácter alegre, o seu abandono e eterna galhofa, com as suas 

bulhentas fantasias, tinha a favorita transformado o silencioso palácio num mundo turbulento, 

em que cada habitante não era tolerado senão com a condição de se mover muito e com a maior 

alegria possível. 

Desse quarto de bem pouca importância certamente, se se considerar o poder de quem o 

ocupava, saía a cada instante a ordem para uma função ou o sinal para uma partida de prazer. 

Mas o que decerto havia de mais singular nas escadas dessa parte do palácio, era a incrível 

afluência de pessoas que, logo pela manhã, isto é, pelas nove horas, subiam, guapas e enfeitadas, 

para se instalarem humildemente numa antessala cheia de curiosidades, menos curiosas que o 

ídolo que os eleitos vinham adorar no santuário. 

No dia seguinte àquele em que se passava na pequena aldeia de Chaussée a cena que 

acabámos de narrar, pelas nove horas da manhã, hora do estilo, Joana de Vaubernier, envolta 

num penteador de cassa bordada que, sob a sua transparência, deixava adivinhar umas pernas 

bem torneadas e uns braços de alabastro; Joana de Vaubernier, depois mademoiselle Lange, e 

finalmente condessa du Barry, por graça do Sr. João du Barry, seu antigo protector, saía da cama, 

não diremos semelhante a uma Vénus, mas certamente mais formosa que Vénus para todo o 

homem que prefere a verdade à ficção. 

Cabelos castanhos admiravelmente bem frisados, uma pele branca acetinada com veias 

azuladas, uns olhos ternos e amortecidos ou brilhantes e cheios de fogo, uma boca pequena, 

vermelha, feita a pincel com o carmim mais puro, e que abrindo-se deixava ver como que duas 

enfiadas de pérolas; covinhas nas faces, na barba, nas mãos; uma garganta moldada na de Vénus 

de Milo, uma elasticidade de cobra, uma nutrição regular; era isto tudo que a senhora du Barry 

deixava ver aos seus eleitos, que vinham visitá-la de manhã, era isto tudo que Sua Majestade Luís 

XV, o eleito da noite, vinha também contemplar de manhã como os mais, pondo em acção o 

provérbio que aconselha os velhos a não desperdiçarem as migalhas que caem da mesa da vida. 



Havia já alguns minutos que a favorita estava acordada. Às oito horas havia tocado a 

campainha para que se permitisse ao dia, seu primeiro cortesão, penetrar no seu quarto; mas a 

pouco e pouco, por umas espessas cortinas, depois por outras mais finas, o sol, radioso nesse dia, 

tinha sido introduzido, e lembrando-se das suas aventuras mitológicas, veio beijar essa formosa 

ninfa que, longe de fugir como Dafne, o amor dos Deuses, humanizava-se a ponto de ir algumas 

vezes ao encontro do amor dos mortais. Portanto, já não havia hesitação nesses lindos olhos que 

interrogavam um pequeno espelho de mão, com uma cercadura de ouro; e esse corpo delicado, 

de que tentamos dar uma idéia, deixou-se escorregar da cama em que havia dormido, entregue 

aos sonhos mais doces, sobre um tapete de arminhos, onde os pés mais delicados do mundo 

inteiro encontravam duas mãos segurando um par de pantufos de cetim. 

Enquanto esta sedutora estátua começava a mover-se, ganhando a cada instante mais 

vida, lançavam-lhe sobre os ombros uma magnífica capa de rendas de Malinas; depois, metiam-

lhe seus formosos pés numas meias de seda cor de carne, de tão fino tecido que difícil seria 

diferençá-las da pele que acabavam de cobrir. 

- Não há notícias de Chon? - foi a primeira pergunta que dirigiu à sua aia. 

- Não, minha senhora - respondeu esta. 

- Nem do visconde João? 

- Também não. 

- Sabe-se se Bischi recebeu notícias deles? 

- Mandou-se esta manhã a casa da irmã da senhora condessa. 

- E não há cartas? 

- Não, minha senhora. 

- Ah! como custa tanto esperar assim - disse a condessa amuando-se de um modo 

encantador; - nunca se inventará algum meio para nos podermos corresponder a uma distância de 

cem léguas, num instante? Ah! tenho dó dos que hoje me caírem debaixo das mãos! Que tal está a 

minha antessala? tenho muita gente hoje? 

- A senhora condessa ainda o pergunta? 

- É porque ignoras, Doreia, que a senhora Delfina se aproxima, e que não seria para 

admirar que me deixassem por esse outro sol. Eu sou apenas uma pobre pequena estrela. Quem 

tenho eu, vamos a saber? 

- O senhor de Aiguillon, o Sr. Presidente Maupeou, o senhor de Sartines... 

- E o Sr. Duque de Richelieu? 

- Ainda não apareceu. 

- Nem hoje nem ontem! Não te dizia eu, Doreia, ele receia comprometer-se. Mandarás o 

meu andarilho ao palácio de Hanôver, para saber se o duque está doente. 



- Sim, minha senhora.  A senhora condessa quer receber todas essas pessoas ao mesmo 

tempo, ou quer dar audiência particular? 

- Audiência particular. Preciso falar com o senhor de Sartines; manda-o entrar só. 

A ordem tinha apenas sido transmitida pela aia da condessa a um corpulento lacaio que 

estava no corredor que conduzia das antessalas à câmara da condessa, e logo apareceu o tenente 

da Polícia, vestido de preto, e moderando a severidade de seus olhos pardos e a aspereza de seus 

lábios delgados, por um sorriso dos mais amáveis. 

- Bons dias, meu inimigo - disse-lhe a condessa, que não olhava para ele mas que o via no 

espelho. 

- Seu inimigo, eu, minha senhora? 

- Certamente, o senhor. A gente, para mim, divide-se em duas classes de pessoas: os 

amigos e os inimigos. Não admito os indiferentes, ou classifico-os como meus inimigos. 

- E tem razão, minha senhora. Mas diga-me como é que, apesar da minha bem conhecida 

dedicação pela senhora, pude merecer uma classificação em semelhante lugar? 

- Deixando imprimir, distribuir, vender, mandar a el-rei e a toda a gente uns pequenos 

panfletos, uns libelos dirigidos contra mim. Isso é mal feito, é odioso! não tem bom senso! 

- Mas enfim, minha senhora, eu não posso ser responsável... 

- Sim, senhor, é responsável, porque conhece o miserável que faz isso tudo. 

- Minha senhora, se fosse só um autor, não teríamos necessidade de o fazer rebentar na 

Bastilha, rebentaria só com o peso de tantas obras. 

- Está dizendo coisas muito amáveis! 

- Se eu fosse seu inimigo, minha senhora, não lhas diria. 

- Pois sim, é verdade, não falemos mais nisso. Estamos muito bem um com o outro, de 

acordo, e eu desejo-o; todavia, há ainda uma coisa que me dá cuidado. 

- Qual é, minha senhora? 

- É ser o senhor também amigo dos Choiseul. 

- O senhor de Choiseul, minha senhora, é primeiro-ministro; dá ordens, e devo cumpri-

las. 

- Então se o senhor de Choiseul lhe der ordem para me deixar perseguir, insultar, matar 

de desgostos, deixará impunemente trabalhar os que me perseguirem, insultarem e matarem! 

Obrigada. 

- Raciocinemos - disse o senhor de Sartines, que tomou a liberdade de se sentar sem que a 

favorita se mostrasse ofendida, porque tudo era desculpável ao homem mais bem informado da 

França; - que fiz eu pela senhora, há-de haver três dias? 



- Mandou-me prevenir que partia um correio de Chanteloup, para apressar a chegada da 

Delfina. 

- E é de inimigo semelhante acção? 

- Não, mas na questão da minha apresentação, na qual, como sabe, ponho todo o meu 

amor-próprio, como se portou comigo? 

- Do melhor modo possível. 

- O senhor de Sartines não é franco. 

- Ah! minha senhora, não me faz justiça! Quem foi que descobriu no fundo de uma 

taberna, e em menos de duas horas, o visconde João, que lhe era preciso para mandar não sei 

aonde, ou antes direi, bem sei aonde? 

- Bom - disse a condessa rindo - teria feito melhor em deixar perder meu cunhado, um 

homem ligado a família real de França. 

- Enfim, minha senhora, tudo isto são serviços. 

- De acordo, mas tudo isso era bom para há três dias, para anteontem; porém, ontem, fez 

alguma coisa por meu respeito? 

- Ontem, minha senhora? 

- Oh! sim, pense. Ontem era dia de fazer favores a outros. 

- Não a entendo, minha senhora. 

- Oh! eu bem me entendo. Vejamos, responda, senhor, o que fez ontem? 

- De manhã ou de tarde? 

- Vejamos primeiro de manhã. 

- De manhã, minha senhora, trabalhei como é do meu costume. 

- Até que horas? 

- Até às dez. 

- Depois? 

- Depois, mandei convidar para jantar um amigo meu de Leão, que tinha apostado vir 

para Paris sem eu o saber, e que um dos meus lacaios esperava na barreira no momento em que 

ele chegava. 

- E depois de jantar? 

- Mandei ao tenente da polícia de Sua Majestade o Imperador de Áustria a morada de um 

célebre ladrão que ele não podia achar. 

- E que estava? 

- Em Viena. 

- Então, nem só faz a polícia de Paris, mas também a das cortes estrangeiras? 

- Sim, minha senhora, nas minhas horas vagas. 



- Bom, tomo nota. E depois de expedir o correio o que fez? 

- Fui ao teatro. 

- Ver a Guimard? pobre Soubise! 

- Não; fui para fazer prender um célebre ratoneiro, que deixei sossegado enquanto não 

roubava senão os recebedores gerais, mas que teve depois a audácia de se dirigir a dois ou três 

senhores da corte. 

- Deveria em vez de audácia, dizer: estupidez. E depois do teatro? 

- Depois do teatro? 

- Sim. É uma pergunta bem indiscreta, não é verdade? 

- Não. Depois do teatro... espere, deixe ver se me lembro. 

- Ah! falta-lhe aqui a memória. 

- Não. Depois do teatro... Ah! agora me recordo. 

- Bom. 

- Apeei-me em casa de certa senhora, que tem casa de jogo, e levei-a eu mesmo ao Fort-

l’Evêque. 

- Na carruagem dela? 

- Não, numa carruagem alugada. 

- Depois? 

- Depois? nada mais. 

- Houve mais alguma coisa. 

- Meti-me na minha carruagem. 

- E quem encontrou na sua carruagem? 

O senhor de Sartines corou. 

- Ah! - exclamou a condessa batendo palmas com as suas mãozinhas - tive a honra de 

fazer corar um tenente da Polícia. 

- Minha senhora... - murmurou o senhor de Sartines. 

- Pois bem! Eu vou dizer-lhe quem estava na carruagem – redargüiu a favorita; - era a 

duquesa de Grammont. 

- A duquesa de Grammont! - exclamou o chefe da Polícia. 

- Sim, a duquesa de Grammont, que vinha pedir-lhe para a introduzir nos quartos de el-

rei. 

- Enfim, minha senhora - exclamou o senhor de Sartines - entrego nas suas mãos a minha 

pasta. Já não sou eu que faço a polícia, é a senhora. 



- Efectivamente, senhor de Sartines, tenho a minha polícia, como vê; tome portanto 

cuidado. Sim! sim! A duquesa de Grammont, numa carruagem, à meia-noite, com o senhor chefe 

da Polícia, e numa carruagem a passo! Sabe o que eu mandei logo fazer? 

- Não sei, mas tenho um medo horrível. Felizmente era muito tarde. 

- Ora! isso não importa. A noite presta-se à vingança. 

- Vamos a saber, então que fez? 

- Assim como tenho a minha polícia, tenho os meus literatos, uns horríveis caloiros, sujos 

como farrapos e esfaimados como doninhas. 

- Dá-lhes pouco de comer? 

- Não lhes dou coisa alguma; se engordassem haviam de se tornar estúpidos como o 

senhor de Soubise; a gordura absorve o fel, é coisa sabida. 

- Continue, a senhora faz-me tremer! 

- Pense em todas as maldades que contra mim deixa fazer pelos Choiseul. Isso irritou-me, 

e dei aos meus Apolos os seguintes programas: - 1.º o senhor de Sartines disfarçado em 

procurador, e visitando na Rua da Árvore Seca, no quarto andar, uma jovem inocente, à qual não 

tem vergonha de contar uma miserável soma de trezentas libras cada mês. 

- Minha senhora, isso é uma boa acção que quer manchar. 

- São as únicas que se mancham.  2.º o senhor de Sartines disfarçado em reverendo padre 

de missão, e como tal introduzindo-se no convento das Carmelitas da Rua de Santo António. 

- Minha senhora, eu levava àquelas boas irmãs notícias do Oriente. 

- Do pequeno ou do grande? 3.º o senhor de Sartines disfarçado em chefe de polícia, e 

andando à meia-noite pelas ruas da cidade, numa carruagem, com a duquesa de Grammont. 

- Ah! minha senhora - disse o senhor de Sartines assustado - quer desconsiderar a minha 

administração a tal ponto? 

- E não deixou o senhor desconsiderar a minha? - disse a condessa rindo. - Mas, espere. 

- Eu espero. 

- Os meus literatos deitaram-se ao trabalho e compuseram, como se compõe no colégio, 

em narração, versão, amplificação, e recebi esta manhã um epigrama, uma canção e uma 

modinha. 

- Ah! santo Deus! 

- Todos três horríveis. Hei-de regalar hoje el-rei com eles, assim como com o novo padre-

nosso, que o senhor deixa correr contra ele, e que é: 

“Padre-nosso que estais em Versalhes, amaldiçoado seja o vosso nome, como merece sê-

lo; vosso reinado está a cair, vossa vontade não é mais feita na Terra que no Céu; dai-nos o nosso 

pão quotidiano que as vossas favoritas nos roubam; perdoai aos vossos parlamentos que 



sustentam os vossos interesses, como nós perdoamos aos vossos ministros que os venderam. 

Não vos deixeis cair nas tentações da du Barry, mas livrai-nos do vosso diabo de chanceler. 

Amém.” 

- Onde foi descobrir isto? - disse o senhor de Sartines soltando um suspiro. 

- Não preciso descobri-los; fazem-me a galantaria de me mandar todos os dias o que de 

melhor aparece neste gênero. Eu julgava mesmo que era ao senhor que devia esta lembrança. 

- Oh! minha senhora. . 

- Mas também, por reciprocidade, receberá amanhã o epigrama, a canção e a modinha de 

que lhe falei. 

- Por que os não poderei receber já? 

- Porque preciso tempo para os distribuir; demais, não é costume que a polícia seja a 

última informada do que se passa? Oh! hão-de diverti-lo muito, asseguro-lho. Esta manhã 

fizeram-me rir mais de três quartos de hora. Quanto ao rei, produziu-lhe uma desopilação do 

baço. É o motivo por que ainda não veio. 

- Estou perdido! - disse o senhor de Sartines pondo as mãos na cabeleira. 

- Não, não está perdido, está metido em canção, nada mais. E eu fiquei perdida por me 

chamarem a Formosa Borbonesa? Não. Isso amofina-me, nada mais; o que faz com que eu tenha 

também vontade de ver os outros amofinados. Ah! que lindos versos! Fiquei tão contente com 

eles, que mandei dar vinho branco aos meus escorpiões literários, e naturalmente neste instante 

estão eles a cair de bêbedos. 

- Ah! condessa! condessa! 

- Primeiramente vou recitar-lhe o epigrama. 

- Perdão! 

- França que destino o teu, 

Sujeita assim a uma fêmea!... 

 

Não! enganei-me; este é o que deixou publicar contra mim. Há tantos, que me fazem 

confusão. Ah! agora me lembra, ouça: 

 

Amigos! vistes a tabuleta, 

Que para os cabeleireiros, 

Fez um bom pintor de S. Lucas? 

Meteu em esguia frasqueta 

Boynes, Maupeou e mais Terray, 

Vestidos de casaca preta; 



Deitou-lhe Sartines em infusões, 

E chamou-lhe, é boa peta! 

Vinagre aos quatro ladrões! 

 

- Ah! cruel, quer transformar-me em tigre. 

- Passemos agora à canção; é a duquesa de Grammont quem fala: 

 

Senhor chefe da Polícia 

Não tenho a pele macia? 

Serviço me prestaria, 

Se informasse disto o rei... 

 

- Oh! senhora condessa! senhora condessa! - exclamou, furioso, o senhor de Sartines. 

- Oh! descanse... Ainda não mandei tirar senão dez mil exemplares. Pelo vaudeville é que é 

preciso esperar. 

- Tem então uma imprensa? 

- Boa pergunta essa! E o senhor de Choiseul não a tem? 

- O seu impressor que se acautele! 

- Pois, sim... Experimente... A licença está em meu nome. 

- Isto é odioso! E o rei ri-se de todas estas infâmias? 

- Por que não? Se é ele quem dá as rimas quando os meus aranhiços têm falta delas. 

- Pois a senhora condessa trata-me dessa maneira, sabendo que lhe sou dedicado? 

- Sei que me atraiçoa, isso sei. A duquesa e Choiseul empenham-se pela minha ruína. 

- Façamos as pazes, condessa. Suplico em nome do Céu. 

- Pois então, o senhor, um homem, um ministro, tem medo de uns poucos de versos 

maus? 

- Ah! Se apenas tivesse medo disso... 

- E não calcula as horas más que uma canção me pode fazer passar a mim, que sou 

mulher? 

- Juro-lhe, senhora condessa, que nunca lhe fiz mal. 

- Não, mas tem deixado que mo façam. 

- O menos possível. 

- Seja... Quero acreditá-lo. Trata-se agora de fazer o contrário do mal: trata-se de fazer 

bem. 

- Auxilie-me e não deixarei de consegui-lo. 



- É por mim, sim ou não? 

- Sim. 

- A sua dedicação irá ao ponto de defender a minha apresentação? 

- A senhora condessa marcará os limites. 

- Pense bem, olhe que a minha imprensa está pronta. Funciona dia e noite e, dentro de 

vinte e quatro horas, os meus rabiscadores hão-de ter fome, e, quando têm fome, mordem. 

- Hei-de ter juízo... O que deseja? 

- Que não apareçam obstáculos contra coisa alguma que eu tente. 

- Oh! pela minha parte, comprometo-me a isso! 

- Aí está uma frase que me desagrada - disse a condessa, batendo o pé uma frase que 

cheira a grego ou a cartaginês, finalmente à fé púnica... E por isso não a aceito; é uma escapatória. 

O senhor figura como não fazendo coisa alguma, e no entretanto o senhor de Choiseul procede 

como lhe aprouver. Não quero isso, entende? Ou tudo ou nada. Entregue-me os Choiseul atados 

de pés e mãos, vencidos e sem se poderem mexer, quando não eu é que aniquilo o senhor 

intendente, eu é que o venço e amarro de pés e mãos...  E tome cuidado, já o previno de que a 

canção não será a minha única arma. 

- Não ameace, senhora condessa - disse o senhor de Sartines que se tornara pensativo 

porque essa apresentação torna-se de uma dificuldade que nem é capaz de imaginar. 

- Tornou-se é o termo, porque lhe puseram obstáculos. 

- Infelizmente! 

- Não pode destruir esses obstáculos? 

- Não, estou só. São precisas cem pessoas. 

- Hão-de aparecer. 

- Um milhão... 

- Isso é com Terray. 

- O consentimento do rei... 

- Hei-de tê-lo. 

- Não o dá. 

- Tomo-o eu. 

- E, quando tiver tudo isso, ainda lhe falta uma madrinha. 

- Anda-se à procura dela. 

- É inútil. Há uma liga contra a condessa. 

- Em Versalhes? 

- Sim. Todas as damas se recusaram, para serem agradáveis ao senhor de Choiseul, à 

senhora de Grammont, à Delfina e finalmente ao partido rigorista. 



- Em primeiro lugar o partido rigorista tem de mudar de nome, se a senhora de 

Grammont faz parte dele. 

- Está a teimar inutilmente, creia. 

- Estou prestes a alcançar a vitória. 

- Ah! foi para isso que enviou sua irmã a Verdum? 

- Justamente. Ah! o senhor intendente sabe isso? - disse a condessa, contrariada. 

- Então? Também eu tenho a minha polícia - disse, rindo, o senhor de Sartines. 

- E os seus espiões? 

- E os meus espiões. 

- Em minha casa? 

- Em sua casa. 

- Nas minhas cocheiras ou nas minhas cozinhas? 

- Nas suas antecâmaras, no seu salão, no seu gabinete de toilette, no seu quarto de cama, 

debaixo do seu travesseiro. 

- Pois bem! como primeiro penhor de aliança – disse a condessa - diga-me quem são esses 

espiões. 

- Ah! não quero que fique de mal com os seus amigos, condessa. 

- Então, guerra! 

- Guerra... Mas como diz isso!... 

- Digo-o, como o penso. Vá-se embora. Não quero tornar a vê-lo. 

- Ah! desta vez sou eu que a faço pronunciar a sentença. Posso porventura entregar um 

segredo... de Estado? 

- Um segredo de alcova. 

- É o que eu queria dizer: aí é que está hoje o Estado. 

- Quero o meu espião. 

- O que tenciona fazer dele? 

- Ponho-o fora. 

- Então tem que pôr toda a gente na rua. 

- Sabe que é horrível o que está a dizer-me? 

- Mas primeiro que tudo é verdade. Ah! se não fosse assim, não se podia governar... Bem 

o deve saber a senhora condessa, que é tão forte em política. 

- Tem razão. As condições do tratado? 

- Pertence-lhe impô-las. A vitória é da condessa. 

- Sou magnânima como Semíramis. O que quer? 



- Que nunca fale ao rei nas reclamações a respeito das farinhas, reclamações a que a 

senhora condessa - traiçoeira! - prometera o seu apoio. 

- Está dito. Leve todos os memoriais que recebi sobre este assunto: estão naquele cofre. 

- Receba em troca este relatório dos pares do Reino sobre a apresentação e sobre os 

tamboretes. 

- Relatório que estava encarregado de entregar a Sua Majestade... 

- Exactamente. 

- Bem, mas o que tenciona dizer? 

- Digo que o adiei. Assim ganha-se tempo e a senhora condessa, com a sua habilíssima 

táctica, não deixará de aproveitar-se desta circunstância. 

Neste momento, a porta abriu-se de par em par e entrou um porteiro que anunciou: 

- O rei! 

Cada um dos aliados apressou-se a esconder o seu penhor de aliança, voltando-se ambos 

para saudar Sua Majestade o Rei Luís XV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXIV 

 

O REI LUÍS XV 

 

Luís XV entrou de cabeça erguida, com a alegria nos olhos e o sorriso nos lábios. 

Pela porta, aberta de par em par, via-se uma dupla fileira de cortesãos, curvados e cada 

vez mais desejosos de serem introduzidos, por verem que a chegada de Sua Majestade lhes 

poderia proporcionar o ensejo de mostrarem a sua submissão a duas potências ao mesmo tempo. 

As portas tornaram a fechar-se. 

- Bons dias, condessa - disse o rei, beijando a mão da senhora du Barry. - Que bem 

disposta a vejo esta manhã, graças a Deus! Bons dias, Sartines. Então trabalha-se por cá? Santo 

Deus, que enorme papelada! Escondam-me isso, sim? Oh! que lindo repuxo, condessa! 

E, com a sua curiosidade, a um tempo versátil e eivada de tédio, os olhos de Luís XV 

fitaram-se num gigantesco móvel, no gosto chinês que, apenas desde a véspera, adornava um dos 

cantos do quarto de dormir da condessa. 

- Senhor - respondeu a senhora du Barry – como Vossa Majestade pode ver, é um repuxo 

chinês. As águas, quando se abre uma torneira que está por detrás, fazem cantar uns passarinhos 

de porcelana e nadar uns peixinhos de vidro; depois abrem-se as portas do pagode e saem, 

marchando, uma porção de mandarins... 

- É muito bonito, condessa. 

Neste momento, passou o negrito. Usava um pequeno turbante com penas, posto ao 

lado, uma véstia de brocado de ouro que lhe deixava nus os braços, uns calções muito soltos, de 

cetim branco, bordados a ouro, que lhe desciam até aos joelhos e uma cinta de cores vivas; à 

cinta trazia um punhal cintilante de pedrarias. 

- Bravo! - exclamou o rei - está esplêndido o Zamora! 

- Senhor, ele tem um favor a pedir a Vossa Majestade. 

- Parece-me que Zamora está a tornar-se ambicioso, condessa - disse Luís XV, sorrindo o 

mais graciosamente que lhe foi possível. 

- E por quê, senhor? 

- Porque a condessa concedeu-lhe o maior favor que ele podia desejar. 

- Qual? 

- O mesmo favor que me concedeu a mim. 

- Não compreendo, senhor. 

- Fê-lo seu escravo. 

O senhor de Sartines inclinou-se, sorrindo e mordendo, ao mesmo tempo, os lábios. 



- Oh! como é amável, senhor! - exclamou a condessa. 

E em seguida, aproximando-se do ouvido do rei, disse baixinho: “Adoro-te, França”. 

Luís por sua vez, sorriu também e perguntou: 

- O que deseja então para Zamora? 

- A recompensa dos seus longos e numerosos serviços. 

- Tem doze anos... 

- Dos seus longos e numerosos serviços futuros. Parece-me que é uso há muito tempo 

recompensar os serviços passados e que seria tempo de recompensar os serviços vindouros; 

haveria assim mais certeza de não ter como paga a ingratidão. 

- E é uma idéia nova, lá isso é!... - disse o rei; - e que lhe parece, senhor de Sartines? 

- Que todas as dedicações teriam a ganhar com esse sistema; portanto, aprovo, senhor. 

- Que pede então para Zamora, condessa? 

- Senhor, conhece o meu pavilhão de Luciennes? 

- Conheço, mas só por ter ouvido falar nele. 

- A culpa é sua. Mais de um cento de vezes o tenho convidado a lá ir. 

- Conhece a etiqueta, condessa; a não ser em viagem, o rei não pode pernoitar senão nos 

castelos reais. 

- Pois é exactamente a graça que tenho a pedir-lhe. Elevamos Luciennes a castelo real e 

para governador desse castelo nomeamos Zamora. 

- Mas isso é uma paródia, condessa. 

- Bem sabe, senhor, que adoro as paródias. 

- E faz com que protestem os outros governadores. 

- Deixá-los protestar! 

- Mas desta vez com razão. 

- Tanto melhor... Quantas vezes têm protestado sem ela!... Zamora, ponha-se de joelhos e 

agradeça a Sua Majestade. 

- Mas, agradeça... o quê? - perguntou Luís XV. 

- A recompensa que lhe concede por ter segurado na cauda do meu vestido e por ter feito 

danar por esse motivo os rotineiros e as pretensiosas virtudes da corte... 

- Realmente, é medonho - disse Luís XV. 

E desatou a rir. 

- Levanta-te, Zamora - disse a condessa; - estás nomeado. 

- Mas, realmente... 

- Eu me encarrego de mandar passar as nomeações, alvarás e provisões. A Vossa 

Majestade pertence o poder ir a Luciennes sem quebra da etiqueta. 



- Conhece algum meio, Sartines, de se lhe recusar alguma coisa? 

- Talvez exista, mas ainda não foi descoberto. 

- E, se o descobrirem, posso garantir que a honra dessa descoberta há-de pertencer ao 

senhor de Sartines. 

- A mim, senhora condessa? - disse o intendente. 

- Imagine, senhor, que há três meses que ando a pedir uma coisa ao senhor de Sartines, 

sem ser atendida. 

- E o que lhe pediu a condessa? - perguntou o rei. 

- Oh! Ele bem o sabe. 

- Eu, senhora condessa?... 

- Está nas suas atribuições? - perguntou o rei. 

- Nas suas atribuições ou nas do seu sucessor. 

- A senhora condessa está a assustar-me deveras. 

- O que lhe pediu então? 

- Que me descobrisse um feiticeiro. 

O senhor de Sartines respirou: 

- Para mandá-lo queimar? - disse o rei. - Não... Agora faz muito calor; espere pelo 

Inverno. 

- Não, senhor, para dar-lhe uma varinha de ouro. 

- Esse feiticeiro anunciou-lhe então alguma desgraça, que não chegou a suceder-lhe, 

condessa? 

- Pelo contrário, senhor, anunciou-me uma felicidade que se realizou. 

- Conte-me isso, condessa - disse Luís XV, conchegando-se numa poltrona e no tom de 

quem não sabe ao certo se vai divertir-se ou aborrecer-se, mas que se dispõe a correr-lhe o risco. 

- Com todo o gosto, senhor, mas há-de caber-lhe a metade da recompensa. 

- Toda, se for preciso. 

- Ainda bem... Isso é que é falar como um rei. 

- Estou ouvindo. 

- Vou começar. Era uma vez... 

- O princípio é como nos contos de fadas. 

- E é um conto de fadas, senhor. 

- Ah! tanto melhor. Sou doido por encantamentos. 

- Como ia dizendo, era uma vez uma pobre rapariga que, nesse tempo, não tinha pajens, 

nem carruagem, nem preto, nem periquito, nem macaquinho. 

- Nem rei - disse Luís XV. - O que fazia essa rapariga? 



- Andava pelas ruas de Paris, a pé, como uma simples mortal. O que fazia, porém, era 

andar mais depressa, porque havia quem dissesse que ela era bonita e tinha medo que isso lhe 

proporcionasse algum encontro desagradável. 

- Essa rapariga era então alguma Lucrécia? – perguntou o rei. 

- Vossa Majestade bem sabe que, desde o ano, não sei quantos da fundação de Roma, já 

não há disso. 

- Santo Deus! estará por acaso a tornar-se erudita? 

- Não. Se me fizesse erudita, dizia uma data errada, mas dizia uma data. 

- Tem razão - disse o rei - continue. 

- Assim, pois, ia andando por aí, andando, andando, e, ao atravessar Versalhes, notou que 

a seguia alguém. 

- Oh! diabo! - disse o rei; - e então parou? 

- Ah! bom Deus! que má opinião tem a respeito das mulheres, senhor! Bem se vê que não 

tem conhecido senão marquesas, duquesas e... 

- E princesas, não é verdade? 

- Sou delicada de mais para contradizer Vossa Majestade. 

- Mas o que principalmente a assustava era o estar caindo do céu um nevoeiro que, de 

momento para momento, se tornava mais denso. 

- Ó Sartines, sabe qual é a causa do nevoeiro? 

O intendente de Polícia, colhido de súbito, estremeceu. 

- Confesso, meu senhor, que não sei... 

- Pois olhe, também eu não - disse Luís XV. - Continue, querida condessa. 

- Deitou, portanto, a correr; transpusera a grade e achava-se na praça que tem a honra de 

ser designada com o nome de Vossa Majestade, quando de repente o desconhecido que a seguia e 

de quem se julgava livre, se achou em frente dela. Deu um grito. 

- Era ele então muito feio? 

- Pelo contrário, senhor, era um garboso mancebo de vinte e seis a vinte e oito anos, 

moreno, de olhos bem rasgados e voz sonora. 

- E a sua heroína tinha medo, condessa? Coitada! estava então muito assustada? 

- Ficou menos assustada quando o viu, senhor.  No entretanto, a situação não era muito 

tranqüilizadora: devido ao nevoeiro, se o desconhecido estivesse com más intenções, não havia a 

esperar socorro. Por isso, juntando as mãos, a rapariga disse: 

“- Oh! senhor, suplico-lhe que não me faça mal. 

O desconhecido meneou a cabeça com um sorriso encantador e disse: 

- Não é essa a minha intenção. 



- O que quer então? 

- Obter de si uma promessa: que me concederá o primeiro favor que eu lhe pedir, 

quando... 

- Quando? - repetiu a rapariga com curiosidade. 

- Quando for rainha.” 

- E o que fez a rapariga? 

- Como julgava que não ficava obrigada a coisa nenhuma, prometeu. 

- E o feiticeiro? 

- Desapareceu. 

- E o senhor de Sartines - recusa-se a descobrir o feiticeiro? 

- Não me recuso, meu senhor; não posso. 

- Ah! senhor intendente, é essa uma frase que não devia existir no dicionário da polícia - 

disse a condessa. 

- Anda-se na pista. 

- É a frase sacramental. 

- Deve compreender, senhora condessa, que são muito vagas as indicações que me dá. 

- O quê? moço, bem parecido, moreno, cabelos pretos, olhos magníficos, voz sonora... 

- Oh! mas como a condessa fala dele! Sartines, proíbo-lhe que descubra esse maganão. 

- Faz mal, senhor, porque não tenciono pedir-lhe senão uma simples informação. 

- É então da condessa que se trata? 

- Certamente. 

- E o que tem ainda a perguntar-lhe? O seu vaticínio realizou-se. 

- Parece-lhe? 

- Não há dúvida. É rainha. 

- Pouco mais ou menos. 

- O feiticeiro não tem então mais nada a dizer-lhe? 

- Tem. Preciso que me diga quando é que essa rainha há-de ser apresentada. Não está 

tudo em reinar de noite, senhor; é preciso reinar também de dia alguma coisa. 

- O feiticeiro não tem nada com isso - disse Luís XV, alongando os lábios, como quem vê 

que a conversação está a descambar para mau terreno. 

- E de quem é que isso depende? 

- Da condessa. 

- De mim? 

- Efectivamente. Arranje uma madrinha... 



- Entre as suas delambidas da corte? Vossa Majestade bem sabe que é impossível; estão 

todas vendidas aos Choiseul e aos Praslin. 

- Ora vamos... Parecia-me que estava combinado que não falávamos mais nem nuns nem 

noutros. 

- Eu não prometi isso, senhor. 

- Pois bem! Sou eu que lhe peço uma coisa. 

- O que é? 

- Que os deixe estar a eles onde estão e que se deixe estar onde está. Acredite, o melhor 

lugar é o seu. 

- Pobres Negócios Estrangeiros! pobre Marinha! 

- Condessa, por tudo quanto há, não façamos política, quando estivermos juntos. 

- Seja! mas não me pode impedir de fazê-la a sós. 

- Ah! a sós faça a política que quiser. 

A condessa estendeu a mão para uma cesta cheia de fruta, tirou duas laranjas e fê-las 

saltar alternativamente de uma para a outra mão, dizendo: 

- Salta, Praslin! Salta Choiseul!  salta Praslin! Salta Choiseul! 

- Então? - disse o rei - o que está fazendo? 

- Uso da permissão que Vossa Majestade me concedeu; estou a fazer saltar o ministério. 

Neste momento entrou Doreia e disse algumas palavras ao ouvido de sua ama, que logo 

exclamou: 

- Sim! certamente! 

- O que é? - perguntou o rei. 

- É a Chon, que chega de viagem e pede para apresentar os seus respeitos a Vossa 

Majestade. 

- Que venha, que venha! Efectivamente, há uns quatro ou cinco dias, andava eu a sentir 

que me faltava alguma coisa, sem saber o quê. 

- Obrigado, senhor - disse Chon, entrando. 

E em seguida, chegando-se ao ouvido da condessa, segredou-lhe: “Está tudo arranjado.” 

A condessa não pôde conter um leve grito de alegria. 

- Então o que há - perguntou Luís XV. 

- Nada, senhor; sinto-me feliz por tornar a vê-la. 

- Vossa Majestade permite que diga algumas palavras a minha irmã? - perguntou Chon. 

- Diz, diz, minha filha. Entretanto, vou perguntar ao senhor de Sartines de onde é que tu 

vens. 



- Meu senhor - disse Sartines, querendo evitar a pergunta – Vossa Majestade dignar-se-á 

conceder-me um momento? 

- Para quê? 

- Para falar a el-rei de coisas da maior importância. 

- Oh! tenho tão pouco tempo, Sartines... – disse Luís XV, bocejando antecipadamente. 

- Apenas duas palavras, meu senhor. 

- A que respeito? 

- A respeito desses videntes, desses iluminados, desses inventores de milagres. 

- Ah! charlatães. Dê-lhes patentes de pelotiqueiros e já deixam de ser temíveis. 

- Senhor, atrever-me-ei a insistir para dizer a Vossa Majestade que a situação é mais grave 

do que se lhe afigura. A todo o instante, abrem-se novas lojas maçónicas. Pois bem! senhor, já 

não é uma sociedade, é uma seita, uma seita na qual se filiam todos os inimigos da monarquia: os 

ideólogos, os enciclopedistas, os filósofos. O senhor de Voltaire vai ser recebido com grande 

cerimonial. 

- Está a morrer. 

- Ele? Isso sim... Tão tolo não é ele. 

- Confessou-se. 

- É um ardil. 

- Tendo vestido o hábito de capuchinho. 

- É uma impiedade, senhor! tudo isso se mexe, tudo isso escreve, fala, cotiza-se, 

corresponde-se, intriga, ameaça. Algumas palavras que escaparam a vários irmãos indiscretos 

indicam até que estão à espera de um chefe. 

- Pois bem! Sartines, quando chegar esse chefe, prenda-o, meta-o na Bastilha e está tudo 

acabado. 

- Essa gente, senhor, dispõe de muitos recursos. 

- E o senhor, que é intendente de Polícia de um reino, terá menos recursos do que eles? 

- Senhor, houve quem de Vossa Majestade obtivesse a expulsão dos jesuítas; a expulsão 

dos filósofos é que lhe deveriam ter pedido. 

- E aí está o senhor de Sartines outra vez a contas com esses escrevinhadores. 

- Senhor, são perigosas as penas que são aparadas com o canivete de Damiens.8 

Luís XV fez-se pálido. 

- Esses filósofos, senhor, que Vossa Majestade despreza... - continuou o senhor de 

Sartines. 

                                                           
8 Referência a tentativa de assassínio contra Luís XV. N. T. 



- E então? 

- E então, sou eu que o digo a Vossa Majestade, hão-de perder a monarquia. 

- Quanto tempo precisam eles para isso? 

O intendente da Polícia olhou muito admirado para Luís XV. 

- Como posso eu sabê-lo, senhor? Quinze anos, vinte anos, trinta anos talvez. 

- Pois, meu caro amigo - disse Luís XV - daqui a quinze anos já eu não estou vivo; a 

quem deve falar nisso é ao meu sucessor. 

E o rei voltou-se para a senhora du Barry, que parecia estar à espera desta ocasião. 

- Oh! meu Deus! - exclamou a condessa, soltando um profundo suspiro - o que me dizes, 

Chon? 

- Sim, o que diz ela? - perguntou o rei; - vejo-as a ambas com uns ares tão fúnebres... 

- Ah! senhor - disse a condessa - e com toda a razão. 

- Vamos, digam, o que foi que aconteceu? 

- Pobre irmão! 

- Parece-te que será preciso cortar-lho? 

- Há esperanças de que não. 

- Cortar-lhe o quê? - perguntou Luís XV. 

- O braço, senhor. 

- Cortar um braço ao visconde! e para quê? 

- Porque está gravemente ferido. 

- Ferido gravemente num braço? 

- Infelizmente, senhor. 

- Alguma rixa, naturalmente, em qualquer casa de jogo ou em qualquer casa de má nota!... 

- Não, senhor; foi numa estrada. 

- Mas como foi que isso aconteceu? 

- Aconteceu que quiseram assassiná-lo, ora aí está! 

- Pobre visconde! - exclamou Luís XV, que era pouco propenso a ter dó fosse de quem 

fosse, mas que sabia fingir admiravelmente que o tinha. - Assassinado! Mas isso é sério! Está 

ouvindo, Sartines? 

O senhor de Sartines, aparentemente muito menos assustado do que o rei, mas que 

realmente estava muito mais impressionado, aproximou-se das duas irmãs e perguntou com 

ansiedade: 

- Pois será possível ter-se dado semelhante desgraça? 

- Infelizmente, é possível - disse Chon muito chorosa. 

- Agredido dessa maneira... Mas como? 



- Numa cilada. 

- Numa cilada!... Olhe lá, Sartines - disse o rei - isto agora parece-me que é da sua 

competência. 

- Conte-nos como isso foi, minha senhora - disse o senhor de Sartines. - Mas suplico-lhe 

que o seu justo ressentimento não exagere os factos. Seremos mais severos, sendo mais justos, e 

os factos, vistos de perto friamente, perdem muitas vezes uma parte da sua gravidade. 

- Oh! ninguém mo disse - exclamou Chon - vi eu... vi com os meus próprios olhos. 

- E então, o que foi que viste, minha querida Chon? 

- Vi um homem que se atirou ao meu irmão, que o obrigou a puxar pela espada e que o 

feriu gravemente. 

- E esse homem estava só? - perguntou o senhor de Sartines. 

- Não estava, não, senhor! Estava com mais seis! 

- Ora o pobre visconde! - disse o rei, olhando sempre para a condessa a fim de apreciar o 

grau exacto da sua aflição e regular por aí a sua. - Ora o pobre visconde obrigado a bater-se! 

Viu, porém, nos olhos da condessa que ela não estava gracejando. 

- E ferido! - acrescentou em tom compadecido. 

- Mas a que propósito veio essa rixa? – perguntou o intendente de Polícia, procurando 

sempre descobrir a verdade por entre os rodeios que esta fazia para escapar-lhe. 

- Um motivo muito frívolo, a propósito de uns cavalos de posta que estavam a disputar 

ao visconde, que tinha pressa de trazer-me para junto de minha irmã, a quem eu prometera estar 

de volta esta manhã. 

- Ah! mas isso está a pedir vingança - disse o rei; - pois não lhe parece, Sartines? 

- Mas certamente, senhor - respondeu o intendente de polícia - e vou colher informações. 

Queira dizer-me o nome do agressor, minha senhora, a sua qualidade, a sua profissão? 

- A profissão? Era militar, um oficial dos gendarmes do delfim, creio eu. Quanto ao 

nome, chama-se Baverney, Fayverney, Taverney; sim, é isso, Taverney. 

- Minha senhora - disse o senhor de Sartines – amanhã vai dormir para a Bastilha. 

- Isso é que não! - disse a condessa, que mantivera até então o mais diplomático silêncio - 

isso é que não! 

- Como assim, “isso é que não?” - disse o rei. E por que motivo, não me dirá, havemos de 

deixar à solta esse patife? Bem sabe que não posso ver os militares. 

- E eu, senhor - repetiu a condessa com a mesma firmeza - digo-lhe que não hão-de fazer 

nada ao homem que tão gravemente feriu o senhor du Barry. 

- Ah! tinha que ver, condessa! - replicou Luís XV. - É singular o que está dizendo; peço-

lhe que se explique. 



- É fácil. Há-de haver quem o defenda. 

- Mas quem? 

- A pessoa por instigação de quem ele procedeu. 

- E essa pessoa há-de defendê-lo contra nós? Oh! oh! é extraordinário o que está dizendo, 

condessa. 

- Minha senhora - balbuciou o senhor de Sartines, que via aproximar-se o ataque e que 

em vão procurava o meio de resguardar-se dele. 

- Não esteja a dizer “Oh! oh!” Porventura o senhor é quem manda? 

O rei sentiu o golpe que o senhor de Sartines previra e acautelando-se, disse: 

- Bom! agora vamos meter-nos nas razões do Estado e atribuir a um pobre duelo uns 

motivos do outro mundo. 

- Ah! bem vê - disse a condessa - que já está a abandonar-me e que a traiçoeira agressão 

de ainda agora já não é mais do que um duelo, isto porque desconfia de qual seja a origem de 

tudo. 

- Bem! chegamos ao ponto! - disse Luís XV. 

- Não sabe de onde isto vem? - perguntou a condessa. 

- Não, não sei - disse Luís XV. 

- Pois eu, sei-o e vou dizer-lho, e tenho toda a certeza de que não lhe dou novidade 

nenhuma. 

- Condessa! condessa! - disse Luís XV, tentando recuperar a sua dignidade - sabe que está 

a desmentir o rei? 

- Senhor, talvez que eu seja um pouco precipitada, pode ser; mas se imagina que hei-de 

consentir muito sossegadamente que o senhor de Choiseul me mate o meu irmão... 

- Bom! agora a culpa é do senhor de Choiseul! - disse o rei, alteando a voz, como se não 

esperasse este nome, que receava ver figurar na conversação. 

- Ora essa! se teima em não ver que é ele o mais meu cruel inimigo, eu, pela minha parte, 

vejo isso e muito claramente, porque ele não se dá ao trabalho de ocultar o ódio que me tem. 

- Vai muita diferença, condessa, entre ter ódio às pessoas e assassiná-las. 

- Para os Choiseul, é tudo o mesmo. 

- Ah! lá estão outra vez as razões de Estado... 

- Meu Deus! meu Deus! vejam se isto não é para uma pessoa se danar, senhor de Sartines. 

- Mas não é, se o que pensa... 

- O que penso é que o senhor não me defende, e até, direi mais, tenho a certeza de que 

me abandona! - exclamou a condessa com violência. 



- Oh! não se zangue, condessa - disse Luís XV. Não só não será abandonada, como há-de 

ser defendida, e tão bem, que há-de sair caro ao agressor do pobre João. 

- Sim, é isso, quebra-se o instrumento, mas aperta-se a mão. 

- E não será justo tomar a responsabilidade a quem fez o mal, a esse Sr. Taverney? 

- Certamente que é justo, mas é apenas justo; o que faz por mim é capaz de fazê-lo por 

qualquer mercador da Rua de Santo Honorato espancado no teatro por um soldado. Já o previno 

de que não quero ser tratada como toda a gente. Se por aqueles que estima não faz mais do que 

pelos indiferentes, então prefiro o isolamento e a obscuridade dos indiferentes; pelo menos não 

têm inimigos que os assassinem. 

- Ah! condessa, condessa - disse Luís XV tristemente - eu que por acaso me levantei tão 

alegre, tão feliz, tão contente... como está a estragar-me esta minha encantadora manhã! 

- E para mim, também foi bonita a manhã, vendo que estão a dar-me cabo da família? 

O rei, apesar do íntimo receio que lhe causava aquela tempestade, não pôde deixar de 

sorrir, ouvindo as últimas palavras da condessa, que se levantou furiosa. 

- E aí está como tem dó de mim! - disse ela. 

- Então! então! não se zangue. 

- Mas se eu quero zangar-me! 

- Pois faz mal. É encantadora, quando sorri, ao passo que a cólera torna-a feia. 

- E que importa? Para que preciso eu ser bonita, se a beleza não me impede de ser 

sacrificada por umas intrigas quaisquer? 

- Ora vamos, condessa... 

- Não. Escolha: ou eu ou o seu Choiseul. 

- É impossível escolher: ambos me são precisos. 

- Então retiro-me. 

- A condessa? 

- Sim, deixo o campo livre aos meus inimigos. Por causa disto, morro de desgosto com 

certeza, mas o senhor de Choiseul fica satisfeito, o que servirá de consolação a Vossa Majestade. 

- Pois eu juro-lhe, condessa, que ele não lhe quer mal nenhum e que até a estima bastante. 

Afinal é um homem de bem - acrescentou o rei, falando por forma que o senhor de Sartines 

ouvisse bem estas últimas palavras. 

- Um homem de bem! Faz-me exaltar, senhor! Um homem de bem que manda assassinar 

gente! 

- Oh! - disse o rei - ainda não se sabe. 

- E depois - arriscou-se a dizer o intendente de polícia - uma questão entre militares é tão 

natural! 



- Também o senhor de Sartines!... - replicou a condessa. 

O intendente compreendeu o valor deste tu quoque e recuou diante da cólera da condessa. 

- Vê, Chon? - disse o rei no meio desta consternação geral - vê que tudo isto é obra sua? 

Chon baixou os olhos com uma tristeza hipócrita. 

- O rei há-de perdoar - disse ela - se a dor da irmã foi superior à força de alma da súbdita. 

- Boa peça! - murmurou o rei. - Ora vamos, condessa, nada de ressentimentos. 

- Oh! não, senhor, não os tenho... Simplesmente, vou para Luciennes e de Luciennes para 

Bolonha. 

- Deveras? - perguntou o rei. 

- Sim, meu senhor, deixo uma terra, onde o ministro mete medo ao rei. 

- Senhora! - disse Luís XV ofendido. 

- Pois bem! senhor, permita que me retire para não estar mais tempo a faltar ao respeito a 

Vossa Majestade. 

A condessa levantou-se, observando de soslaio o efeito que esta atitude produzia. 

Luís XV soltou um suspiro de cansaço, suspiro que significava: 

- Estou a aborrecer-me aqui enormemente. 

Chon adivinhou o sentido do suspiro e compreendeu que para sua irmã seria perigoso 

prolongar por mais tempo a contenda. 

Puxou pela saia à irmã e, dirigindo-se ao rei, disse: 

- Senhor, o afecto que minha irmã tem ao visconde levou-a demasiadamente longe. Fui 

eu quem cometeu o erro, é a mim que pertence repará-lo... Coloco-me no lugar da mais humilde 

súbdita de Sua Majestade; não acuso ninguém; o bom critério do rei saberá distinguir. 

- Pois o que eu desejo é isso mesmo, é justiça; mas que seja a justiça justa. Se um homem 

não cometeu um crime, não o acusem desse crime; se o cometeu, apliquem-lhe a devida pena. 

E Luís XV, ao dizer estas palavras, olhou para a condessa, tentando aproveitar ainda, caso 

fosse possível, as migalhas da alegre manhã, que a si mesmo prometera e que acabava de uma 

maneira tão triste. 

A condessa era tão bondosa que se condoeu daquela ociosidade do rei que em toda a 

parte o punha triste e aborrecido, excepto junto dela. 

Voltou-se um pouco, pois tinha já começado a caminhar para a porta. 

- E porventura peço eu outra coisa? - disse ela com uma adorável resignação. - Mas não 

repilam as minhas suspeitas, quando as manifesto. 

- As suas suspeitas, condessa, são para mim sagradas - exclamou o rei; - e, tornando-se 

um pouco em certeza, verá. Mas, agora me lembro, há um meio muito simples. 

- Qual, senhor? 



- Manda-se aqui chamar o senhor de Choiseul. 

- Oh! Vossa Majestade bem sabe que ele não vem aqui nunca. Despreza-se de entrar nos 

aposentos da dedicada amiga do rei. A irmã não é como ele; não desejaria ela outra coisa. 

O rei começou a rir. 

- O senhor de Choiseul macaqueia o senhor delfim - continuou a condessa, já um tanto 

animada. – Ninguém quer comprometer-se. 

- O senhor delfim é um religioso, condessa. 

- E o senhor de Choiseul um tartufo, senhor. 

- Digo-lhe, minha querida amiga, que há-de ter o prazer de vê-lo aqui, porque vou 

mandá-lo chamar. É para serviço de Estado, não pode deixar de vir e faremos com que se 

explique na presença de Chon, que viu tudo. Temos assim uma acareação, como se diz nos 

tribunais, não é verdade, Sartines? Vão-me chamar o senhor de Choiseul. 

- E eu, quero que me tragam o meu macaquinho, Doreia! O meu macaquinho! o meu 

macaquinho! – gritou a condessa. 

A estas palavras, que se dirigiam a uma aia que estava num gabinete de toilette, e que 

puderam ser ouvidas na antecâmara, porque foram pronunciadas exactamente quando se abria a 

porta diante do porteiro enviado ao senhor de Choiseul, uma voz fraca e arrastada respondeu, 

gaguejando: 

- O macaquinho da senhora condessa, devo ser eu; por isso me apresento imediatamente 

e aqui estou. 

Viu-se então entrar de mansinho um homem baixo e corcovado, vestido com a maior 

magnificência. 

- O duque de Tresmes! - exclamou a condessa com modo pouco satisfeito. 

- Pediu o seu macaquinho, minha senhora - disse o duque, cumprimentando ao mesmo 

tempo o rei, a condessa e o senhor de Sartines - e como entre todos os cortesãos não vi nenhum 

macaco mais feio do que eu, vim imediatamente. 

E o duque começou a rir, mostrando uns dentes tão compridos, que a condessa não pôde 

deixar de rir também. 

- Posso ficar? - perguntou o duque, como se fosse esse o favor que toda a vida 

ambicionara. 

- Pergunte ao rei; quem manda aqui é ele, senhor duque. 

O duque voltou-se para o rei com gesto suplicante. 

- Fique, duque, fique - disse o rei muito satisfeito por acumular em torno de si as 

distracções. 

Neste momento, o porteiro de serviço abriu a porta. 



- Ah! - disse o rei com uma leve nuvem de tédio - já é o senhor de Choiseul? 

- Não, meu senhor - respondeu o porteiro - é o senhor delfim que deseja falar a Vossa 

Majestade. 

A condessa deu um salto de alegria por imaginar que o delfim se aproximava dela; mas 

Chon, que pensava em tudo, carregou o sobrolho. 

- E onde está o senhor delfim? - perguntou mal humorado o rei. 

- Nos aposentos de Sua Majestade... O senhor delfim espera até que Sua Majestade volte. 

- É sabido que nunca posso estar descansado um momento - disse resmungando o rei. 

Depois, de repente, compreendendo que a audiência pedida pelo delfim lhe poupava, 

pelo menos momentaneamente, a esperada cena com o senhor de Choiseul, mudou de opinião e 

disse: 

- Lá vou, lá vou. Adeus, condessa. Veja como sou infeliz, como me apoquentam. 

- Vossa Majestade retira-se - exclamou a condessa quando o senhor de Choiseul está para 

chegar? 

- Então que quer? O primeiro escravo é o rei. Ah! se os senhores filósofos soubessem o 

que é ser rei, e rei de França principalmente! 

- Mas então, fique, senhor. 

- Oh! não posso fazer esperar o delfim. Já dizem que não gosto senão das minhas filhas. 

- Mas, finalmente, o que hei-de eu dizer ao senhor de Choiseul? 

- Olhe, diga-lhe que venha ter comigo, condessa. 

E para pôr cobro a qualquer observação, o rei beijou a mão da condessa, trémula de 

cólera, e desapareceu, a correr, como era o seu costume, todas as vezes que receava perder o 

fruto de alguma batalha ganha à custa das suas contemporizações e da sua astúcia de burguês. 

- Oh! lá nos escapa outra vez! - exclamou a condessa, batendo, espeitada, com as mãos 

uma na outra. 

O rei, porém, nem sequer ouviu esta exclamação. 

A porta fechara-se já depois dele passar, dizendo ele apenas, ao atravessar a antecâmara: 

- Entrem, meus senhores, entrem. A condessa consente em recebê-los. Hão-de achá-la, 

porém, bastante triste por causa do acidente que sucedeu ao pobre João. 

Os cortesãos olharam uns para os outros, admirados. Ignoravam que acidente podia ter 

sucedido ao visconde. 

Muitos esperavam que ele tivesse morrido. 

Compuseram as caras em harmonia com as conveniências. Os mais alegres fingiram que 

eram os mais tristes e entraram. 

 



XXV 

 

A SALA DOS RELÓGIOS 

 

Numa vasta sala do palácio de Versalhes, denominada a sala dos relógios, um mancebo 

de cútis rosada, olhos meigos e andar um tanto vulgar, passeava, com os braços pendentes e a 

cabeça à banda. Parecia ter dezesseis a dezessete anos. Realçada pelo veludo violeta da casaca, 

brilhava-lhe sobre o peito uma placa de diamantes, ao passo que lhe caía ao lado a fita azul da 

Ordem do Espírito Santo, cuja cruz pendia sobre um colete de cetim branco bordado a prata. 

Ninguém poderia deixar de reconhecer aquele perfil a um tempo severo e bondoso, 

majestoso e risonho, que constituía o tipo característico dos Bourbons do primeiro ramo, e de 

que o mancebo, que apresentamos aos olhos dos nossos leitores, era a imagem mais viva e mais 

exagerada; somente, ao ver a filiação talvez degenerescente daqueles nobres rostos desde Luís XV 

e Ana de Áustria, seria lícito dizer que o personagem a quem nos referimos não poderia 

transmitir as suas feições a um herdeiro sem uma espécie de alteração do tipo primitivo, sem que 

a beleza nativa daquele tipo, de que ele era a última prova boa, se mudasse numa cara de feições 

carregadas, sem que o desenho enfim se transformasse numa caricatura. 

Efectivamente, Luís Augusto, duque de Berry, delfim de França e que foi depois Luís 

XVI, tinha o nariz bourbónico mais comprido e mais aquilino do que os da sua raça; a fronte, 

levemente deprimida, era ainda mais descaída do que a de Luís XV, e a papada do avô era nele 

tão acentuada que, embora ainda fosse magro naquela época, já lhe ocupava quase a terça parte 

do rosto. 

Além disso, o andar era lento e embaraçado; bem proporcionado, parecia no entanto que 

se lhe tornava difícil o movimento das pernas e dos ombros. Só os braços, e principalmente os 

dedos, tinham a agilidade, a força, e por assim dizer, a fisionomia que, no comum dos homens, 

está escrita na fronte, na boca e nos olhos. 

O delfim passeava, como dissemos, em silêncio, pela sala dos Relógios, a mesma onde, 

oito anos antes, Luís XV entregara à senhora de Pompadour o decreto do Parlamento que 

desterrava para fora do reino os jesuítas. Percorrendo aquela sala, o delfim meditava. 

Entretanto, acabou por cansar-se de esperar ou antes de meditar e, observando 

alternativamente os diversos relógios que adornavam a sala, entreteve-se, como Carlos Quinto, a 

notar as diferenças sempre invencíveis que entre si conservam os melhores relógios; manifestação 

singular, mas nitidamente formulada, da desigualdade das coisas materiais reguladas ou não pela 

mão dos homens. 



Dentro em pouco parou diante do relógio grande, situado então ao fundo da sala, relógio 

que pela hábil combinação dos maquinismos, marcava os meses, os anos, as fases da Lua, o curso 

dos planetas, finalmente tudo o que interessa a essa outra máquina, ainda mais surpreendente, 

que se chama homem, no movimento progressivo da vida para a morte. 

O delfim olhava, como amador que era, para aquele relógio que tinha feito sempre a sua 

admiração e inclinava-se ora para a direita ora para a esquerda para examinar esta ou aquela 

engrenagem, cujos dentes, agudos como finas agulhas, mordiam uma outra mola ainda mais fina. 

Em seguida, tendo examinado o relógio de lado, começava a olhá-lo de frente e a seguir 

com a vista o rápido escape da agulha deslizando sobre os segundos, semelhante às moscas 

aquáticas que correm pelos tanques e pelas fontes com as pernas muito compridas, sem sequer 

enrugarem o líquido cristal sobre o qual se agitam incessantemente. 

Aquela muda contemplação facilmente o fez recordar o tempo que se havia passado. O 

delfim lembrou-se que estava à espera havia muitos segundos. É verdade que deixara passar um 

grande número deles primeiro que se atrevesse a mandar dizer ao rei que o estava ali esperando. 

De repente a agulha, sobre a qual o jovem príncipe tinha fitos os olhos, parou. No 

mesmo instante, como por encanto, as engrenagens de cobre interromperam a sua ponderada 

rotação, os eixos de aço descansaram nos furos guarnecidos de rubis e produziu-se um profundo 

silêncio naquela máquina, onde pouco antes tão sensíveis eram o ruído e o movimento. Já não 

havia abalos nem oscilações, cessara o som das campainhas, as agulhas e as rodas já não tinham 

movimento. 

A máquina estava parada, o relógio estava morto. 

Teria entrado qualquer grão de areia, fino como um átomo, em qualquer dente de uma 

roda, ou seria simplesmente o génio daquela maravilhosa máquina que estava descansando, 

fatigado da sua eterna agitação? 

À vista daquela morte, daquela apoplexia fulminante, o delfim esqueceu-se do motivo que 

ali o tinha levado e do tempo, durante o qual estivera à espera; esqueceu-se principalmente de 

que a hora não é lançada na eternidade pelos movimentos de uma pêndula sonora, ou retardada 

no decorrer dos tempos pela momentânea paragem de um movimento de metal, mas sim 

marcada no eterno relógio que precedeu os mundos e que deve sobreviver-lhes, pelo dedo eterno 

e invariável do Omnipotente. 

Começou portanto por abrir a porta de cristal do pagode, onde o génio estava 

dormitando, e meteu a cabeça no interior do relógio para ver melhor. 

Mas logo reconheceu que a grande pêndula o estorvava nas suas observações. 

Então meteu delicadamente os dedos, hábeis e práticos, pela abertura de cobre e tirou a 

pêndula. 



Não era o bastante, pois embora o delfim mirasse atentamente por todos os lados, a 

causa daquela letargia continuou invisível aos seus olhos. 

O príncipe supôs então que o relojoeiro do castelo se esquecera de dar corda ao relógio e 

que este parará naturalmente. Pegou então na chave que estava suspensa no pedestal e começou a 

dar corda com o desembaraço de quem está a isso habituado. Mas, tendo dado três voltas, foi 

obrigado a parar, prova de que o maquinismo sofrera qualquer desarranjo desconhecido; e a 

mola, embora retesada, não deu mais de si, apesar disso. 

O delfim tirou da algibeira uma pequena raspadeira de tartaruga com lâmina de aço e, 

com a extremidade da lâmina, deu impulso a uma roda. As engrenagens rangeram um meio 

segundo e em seguida pararam. 

A indisposição do relógio tornava-se grave. Depois, entusiasmando-se, continuou a 

desarmar a complicada máquina, examinando até os pontos mais secretos e misteriosos. 

De repente soltou um grito de alegria: acabava de descobrir que um parafuso de pressão, 

movendo-se na sua espiral, afrouxara uma mola e fizera parar a roda motora. 

Começou então a apertar o parafuso. 

Depois, com uma roda na mão esquerda e a raspadeira na direita, tornou a meter a cabeça 

na caixa. 

Estava nestas alturas do seu trabalho, absorvido na contemplação do maquinismo, 

quando se abriu a porta e uma voz bradou: 

- O rei! 

Luís, porém, nada ouviu a não ser o tiquetaque melodioso que renascera devido aos seus 

esforços, como o pulsar de um coração que um médico hábil restitui à vida. 

O rei olhou para todos os lados e esteve algum tempo sem ver o delfim, cujas pernas 

apenas estavam visíveis, por isso que tinha o corpo e a cabeça escondidos dentro da caixa do 

relógio. 

Luís XV aproximou-se sorrindo e, batendo no ombro do neto, perguntou-lhe: 

- Que diabo estás tu aí a fazer? 

O delfim saiu precipitadamente para fora do relógio, mas com todas as precauções para 

não causar o menor dano ao formoso móvel, cuja restauração empreendera. 

- Como vê, senhor - respondeu o mancebo, fazendo-se muito corado por ter sido 

surpreendido naquela ocupação - estava a entreter-me, enquanto Vossa Majestade não chegava. 

- Sim, a dares-me cabo do relógio. Bonito entretenimento! 

- Pelo contrário, senhor, estava a consertá-lo. A roda principal tinha deixado de funcionar 

por se ter embaraçado nela aquele parafuso que Vossa Majestade além vê. Apertei o parafuso e 

agora já trabalha. 



- Ficas cego se continuas a olhar por aí dentro. Não era eu que metia aí a minha cabeça, 

nem que me dessem todo o ouro deste mundo. 

- Não é tanto assim, senhor. Eu já conheço isto: sou eu quem ordinariamente desarma, 

torna a armar e limpa o admirável relógio que Vossa Majestade me deu, quando fiz catorze anos. 

- Pois sim, mas por agora deixa estar essa máquina. Querias falar-me? 

- Eu, senhor? - disse o mancebo corando. 

- Certamente, visto teres-me mandado dizer que estavas à minha espera. 

- É verdade, senhor - disse o delfim, baixando os olhos. 

- O que era então que me querias? Responde. Se não tens nada a dizer-me, então parto 

para Marly. 

E Luís XV procurava já evadir-se, segundo o seu costume. 

O delfim pousou sobre uma cadeira a raspadeira e a roda do relógio, o que indicava que 

tinha efectivamente alguma coisa importante a dizer ao rei, visto interromper a interessante tarefa 

a que se entregara. 

- Precisas dinheiro? - perguntou o rei muito depressa. Se é isso, espera que já to mando. 

E Luís XV deu mais um passo, encaminhando-se para a porta. 

- Não, senhor, não! - respondeu o jovem Luís; - ainda tenho mil luíses da minha pensão 

deste mês. 

- Como é económico! - exclamou o rei - e que bem que o senhor de Lavauguyon mo tem 

educado! Na verdade, parece-me que lhe dou exactamente todas as virtudes que eu não tenho. 

O mancebo fez sobre si mesmo um esforço violento e perguntou: 

- Senhor, a senhora Delfina ainda está muito longe? 

- Pois não o sabes tu tão bem como eu? 

- Eu? - perguntou embaraçado o delfim. 

- Decerto; leram-nos ontem o boletim da viagem: devia passar na segunda-feira última 

por Nanci; deve estar agora a quarenta e cinco léguas de Paris, isto aproximadamente. 

- Sire, Vossa Majestade não acha - prosseguiu o delfim - que a senhora Delfina vem 

muito devagar? 

- Não, não acho - disse Luís XV - acho até que, para uma senhora, vem muito depressa, 

atendendo a todas essas festas e a todas essas recepções; não anda menos de dez léguas em dois 

dias, num mais, noutro menos. 

- Senhor, é muito pouco - disse timidamente o delfim. 

O rei Luís XV cada vez mais e mais se admirava, ao ver revelar-se aquela impaciência, 

que não esperava de modo nenhum. 

- Ah! sim?... - disse com um sorriso zombeteiro; - estás então com pressa, hem? 



O delfim fez-se ainda mais vermelho do que até então. 

- Afirmo-lhe, senhor - balbuciou - que não é pelo motivo que Vossa Majestade supõe. 

- Tanto pior; antes queria que fosse por esse motivo. Que diabo! tens dezesseis anos, diz-

se que a princesa é bonita e não te fica mal estares impaciente. Pois descansa, que a tua Delfina 

há-de chegar. 

- Senhor, não seria possível abreviar um pouco essas cerimónias no caminho? - continuou 

o delfim. 

- É impossível. Já atravessou sem parar duas ou três cidades, onde devia estacionar. 

- Isso assim é eterno. E depois, senhor, parece-me uma coisa - atreveu-se o delfim a dizer, 

timidamente. 

- O que te parece, então? Vamos lá, diz. 

- Parece-me que o serviço está sendo mal feito, senhor. 

- Como? que serviço? 

- O serviço de viagem. 

- Ora adeus! Mandei trinta mil cavalos para a viagem, trinta carruagens, sessenta carros e 

não sei quantas caixas com víveres; se se pusessem numa só linha as caixas, os carros, as 

carruagens e os cavalos, tudo isso chegava de Paris a Estrasburgo. Como podes então acreditar 

que com todos esses recursos ainda o serviço é mal feito? 

- Pois bem! senhor, apesar de todas as bondades de Vossa Majestade, tenho quase a 

certeza do que estou dizendo; o que empreguei talvez foi um termo impróprio e, em vez de dizer 

que o serviço era mal feito, talvez devesse dizer que o serviço estava mal organizado. 

O rei, ouvindo estas palavras, ergueu a cabeça e fitou os olhos nos do delfim. Começava a 

compreender que havia muitas coisas ocultas nas poucas palavras que a Alteza Real acabava de 

dizer. 

- Trinta mil cavalos - repetiu o rei - trinta carruagens, sessenta carros, dois regimentos 

empregados neste serviço...  Sempre quero que o senhor sábio me diga se já viu alguma Delfina 

entrar em França com um cortejo como este? 

- Confesso, senhor, que as coisas são feitas principescamente e como as sabe Vossa 

Majestade fazer; mas recomendaria Vossa Majestade com insistência que esses cavalos, essas 

carruagens e, numa palavra, todo esse material, fossem exclusivamente destinados ao serviço da 

senhora Delfina e do seu séqüito? 

O rei olhou para Luís pela terceira vez; uma vaga suspeita acabava de mordê-lo no 

coração, uma recordação mal distinta começava a iluminar-lhe o espírito, ao mesmo tempo que 

lhe passava pela cabeça uma analogia confusa entre o que dizia o delfim e alguma coisa de 

desagradável que acabava de incomodá-lo. 



- Que pergunta! - disse o rei; - certamente que tudo isso é para a senhora Delfina e eis a 

razão por que te digo que ela não pode deixar de chegar com brevidade. Mas por que motivo 

estás a olhar assim para mim? Ora vamos - acrescentou em tom firme e que pareceu ameaçador 

ao delfim - estarás por acaso a divertir-te, estudando as minhas feições como as molas das tuas 

máquinas? 

O delfim, que ia abrir a boca para falar, calou-se de repente, ao ouvir aquela apóstrofe. 

- Muito bem! - disse o rei com vivacidade - parece-me que não tens mais nada a dizer-me, 

hem? Estás contente, não é verdade?... A tua Delfina está a chegar, o serviço faz-se optimamente, 

estás rico como Creso com os recursos do teu bolsinho particular; vai tudo pelo melhor. Agora 

que já não tens nada que te dê cuidado, faz-me o favor de dar corda ao relógio. 

O delfim não se moveu. 

- Sabes? - disse Luís XV rindo - que estou com vontade de dar-te o lugar de primeiro 

relojoeiro do castelo, com um bom ordenado, já se vê? 

O delfim curvou a cabeça, intimidado pelo olhar do rei e foi buscar à cadeira a raspadeira 

e a roda do relógio. 

No entretanto, Luís XV tinha ido de mansinho até à porta. 

- Que diabo queria ele dizer com o serviço mal feito? - pensava o rei, olhando para ele ao 

mesmo tempo. - Vamos, vamos, mais uma cena de que me livrei; está descontente. 

Efectivamente, o delfim tão sereno habitualmente batia com o pé no chão. 

- Isto complica-se - murmurou Luís XV, rindo; - decididamente apenas tenho tempo para 

fugir. 

Mas, de repente, quando ia a abrir a porta, viu à entrada o senhor de Choiseul, 

profundamente inclinado. 
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XXVI 

 

UMA CORTE ONDE TODOS MANDAM 

 

Luís XV recuou um passo, ante o inesperado aspecto do novo actor que vinha tomar 

parte na cena, impedindo-o de sair. 

- Por vida minha! - pensou o rei - tinha-me esquecido deste! Bem-vindo seja; vai pagar 

pelos outros. - Ah! está aí! - exclamou. - Tinha-o mandado chamar, sabe? 

- Sei, senhor - respondeu friamente o ministro – e estava a vestir-me para apresentar-me a 

Vossa Majestade, quando recebi essa ordem. 

- Bem. Tenho que falar-lhe de assuntos sérios - começou por dizer Luís XV, carregando o 

sobrolho na intenção, se fosse possível, de intimidar o seu ministro. 

Infelizmente para o rei o senhor de Choiseul não era homem que se intimidasse 

facilmente. 

- Também eu, se for do agrado de Vossa Majestade, tenho que falar-lhe em assuntos 

muito sérios - respondeu, curvando-se, o ministro. 

Ao mesmo tempo trocou um olhar com o delfim, meio escondido por detrás do relógio. 

O rei estacou, dizendo de si para si: 

- Bom! Também deste lado! Estou metido num triângulo! Agora não posso safar-me. 

- Deve saber - disse logo em seguida o rei, no intento de jogar a primeira estocada ao seu 

antagonista - deve saber que o pobre visconde João esteve em riscos de ser assassinado. Isto é, 

recebeu uma espadeirada no antebraço. 

- Vinha falar a esse respeito a Vossa Majestade. 

- Sim, compreendo; antecipava-se ao boato. 

- Ia ao encontro dos comentários, senhor. 

- Conhece então o caso? - perguntou o rei com ar significativo. 

- Perfeitamente. 

- Ah! - disse o rei - foi o que já me afirmaram pessoas de confiança. 

O senhor de Choiseul ficou impassível. 

O delfim continuava na faina de fixar a porca do parafuso; mas, de cabeça baixa, escutava 

e não perdia uma única palavra da conversação. 

- Agora vou eu dizer-lhe como as coisas se passaram - acrescentou o rei. 

- E Vossa Majestade julga estar bem informado? - perguntou o senhor de Choiseul. 

- Oh! quanto a isso... 

- Estamos ouvindo, senhor. 



- Estamos ouvindo? - repetiu o rei. 

- Certamente, o senhor delfim e eu. 

- O senhor delfim? - repetiu o rei, cujo olhar se dirigiu de Choiseul, respeitoso, para Luís 

Augusto, atento; e que tem de comum o senhor delfim com essa briga? 

- Interessa o senhor delfim - continuou o senhor de Choiseul com uma saudação dirigida 

ao jovem príncipe - por isso que no facto se acha envolvida a senhora Delfina. 

- A senhora Delfina envolvida neste caso? - disse o rei, estremecendo. 

- Certamente. Vossa Majestade ignorava isso? Já vejo que Vossa Majestade tinha sido mal 

informado. 

- A senhora Delfina e João du Barry - disse o rei - há-de ser curioso. Vamos, vamos, 

explique-se, senhor de Choiseul, e principalmente não me oculte coisa alguma, ainda que tenha 

sido a Delfina quem feriu du Barry. 

- Não, meu senhor, não foi a senhora Delfina – disse Choiseul, sempre com a mesma 

serenidade - foi um dos oficiais da sua escolta. 

- Ah! - disse o rei, tornando-se outra vez sério – um oficial que o senhor de Choiseul 

conhece, não é verdade? 

- Não, meu senhor, mas um oficial que Vossa Majestade deve conhecer, se Vossa 

Majestade se recorda de todos os seus bons servidores; um oficial cujo nome, na pessoa de seu 

pai, se assinalou em Filipesburgo, em Fontenoi, em Mahon, um Taverney Casa Vermelha. 

Dir-se-ia que o delfim, ao ouvir este nome, queria sorvê-lo com o ar da sala para melhor 

o gravar na memória. 

- Um Casa Vermelha! - disse Luís XV. – Certamente que conheço esse nome. E por que 

motivo se bateu contra João, a quem estimo? Porque o estimo, talvez... Ciúmes absurdos, 

princípios de descontentamento, sedições parciais! 

- Meu senhor, dignar-se-á Vossa Majestade ouvir-me? - perguntou o senhor de Choiseul. 

Luís XV compreendeu que o melhor meio de sair daquela situação era mostrar-se 

irritado. 

- Digo-lhe, senhor de Choiseul, que vejo nisto um germe de conspiração contra a minha 

tranqüilidade, uma perseguição organizada contra a minha família. 

- Ah! meu senhor - disse o senhor de Choiseul – será defendendo a senhora Delfina, nora 

de Vossa Majestade, que um valente mancebo merece tal censura? 

O delfim ergueu-se e, cruzando os braços, disse: 

- Pois eu confesso que estou grato a esse mancebo por ter exposto a sua vida por uma 

princesa que, dentro de quinze dias, há-de ser minha mulher. 



- Que expôs a vida, que expôs a vida! - balbuciou o rei. - Mas por quê? Sempre será bom 

saber-se porquê. 

- Porque o Sr. Visconde João du Barry, que viajava com muita pressa - prosseguiu o 

senhor de Choiseul - se lembrou de apossar-se dos cavalos da senhora Delfina na paragem, aonde 

ela ia chegar, e isto certamente para continuar a viagem ainda mais depressa. 

O rei mordeu os lábios e mudou de cor; como um fantasma ameaçador, tomava corpo no 

seu espírito a analogia que pouco antes o havia já torturado. 

- Isso não é possível; eu conheço o caso. Está mal informado, duque - murmurou Luís 

XV para ganhar tempo. 

- Não, meu senhor, não estou mal informado e o que tenho a honra de dizer a Vossa 

Majestade é a verdade pura. Sim, o Sr. Visconde João du Barry insultou a senhora Delfina, 

tomando para si os cavalos destinados ao seu serviço e já os levava à força, depois de ter 

maltratado o encarregado da posta, quando, enviado por Sua Alteza Real, chegou o cavalheiro 

Filipe de Taverney que, depois de várias intimações delicadas e conciliadoras... 

- Oh! oh! - resmungou o rei. 

- Que, depois de várias intimações delicadas e conciliadoras, repito, meu senhor... 

- E eu posso garanti-lo - disse o delfim. 

- Também sabe isso? - disse o rei, muito admirado. 

- Perfeitamente, senhor. 

O senhor de Choiseul, radiante, inclinou-se, dizendo: 

- Sua Alteza quer continuar? Sua Majestade dará por certo mais crédito à palavra do seu 

augusto neto do que à minha. 

- Sim, senhor - continuou o delfim sem manifestar, no entanto, pelo calor com que o 

senhor de Choiseul defendera a Arquiduquesa, todo o reconhecimento que o ministro tinha o 

direito de esperar dele; - sim, senhor, sabia isso e tinha vindo para dizer a Vossa Majestade que o 

senhor du Barry insultou a senhora Delfina, não só embaraçando o seu serviço, como também 

opondo-se violentamente a um oficial do meu regimento que cumpria o seu dever, censurando-o 

pelo seu incorrecto procedimento. 

O rei abanou a cabeça, dizendo: 

- É preciso saber, é preciso saber... 

- Eu sei, senhor - acrescentou brandamente o delfim - e para mim já não há a menor 

dúvida: o senhor du Barry puxou pela espada. 

- E foi ele o primeiro? - perguntou Luís XV, muito satisfeito por se lhe proporcionar 

aquele ensejo de igualar a luta. 



O delfim corou e olhou para o senhor de Choiseul que, ao vê-lo embaraçado, se apressou 

a ir em seu socorro. 

- Finalmente, senhor - disse o ministro – cruzaram a espada dois homens, dos quais um 

insultava e o outro defendia a Delfina. 

- Sim, mas qual deles foi o agressor? - perguntou o rei. - Conheço João; é manso como 

um borrego. 

- O agressor, pelo menos ao que me parece, foi aquele que andou mal - disse o delfim 

com a sua habitual moderação. 

- Isso é uma coisa delicada - disse Luís XV; - o agressor foi aquele que andou mal... E, no 

entretanto, se o oficial foi insolente? 

- Insolente - exclamou o senhor de Choiseul – insolente contra um homem que queria 

levar à força os cavalos destinados à Delfina! Pois isso é possível, senhor? 

O delfim não disse nada, mas fez-se pálido. 

Luís XV viu estas duas atitudes hostis e acrescentou, emendando a frase: 

- Precipitado, quero dizer. 

- E de resto - prosseguiu o senhor de Choiseul, aproveitando este passo atrás para dar um 

passo à frente - Vossa Majestade bem sabe que um servidor zeloso não pode deixar de ter razão. 

- Mas vamos a saber, como foi que teve conhecimento desse facto? - perguntou o rei ao 

delfim, sem perder de vista o senhor de Choiseul, o qual tão perturbado ficou com esta súbita 

interpelação que, apesar de todos os seus esforços, não pôde ocultar o seu embaraço. 

- Por uma carta, senhor - disse o delfim. 

- Uma carta de quem? 

- De alguém que se interessa pela senhora Delfina e que, como é natural, acha 

extraordinário que a ofendam. 

- Ora aí está! - exclamou o rei. - Temos outra vez correspondências secretas, 

conspirações. Lá tornam outra vez a entender-se para me atormentarem, como no tempo da 

senhora de Pompadour. 

- Não é assim, senhor - prosseguiu o senhor de Choiseul; - há uma coisa muito simples, 

um delito de lesa-majestade em segundo grau. Aplica-se ao culpado um bom castigo e está tudo 

pronto. 

Ao ouvir a palavra “castigo”, Luís XV viu erguer-se a condessa furibunda e Chon toda 

ouriçada, viu desfeita a paz caseira, coisa que procurara toda a vida sem nunca a obter, viu 

iniciadas as guerras intestinas, de garras aduncas e olhos vermelhos, inchados pelas lágrimas. 



- Um bom castigo - exclamou o rei - sem eu ter ouvido as partes, sem ter podido apreciar 

de que lado está o bom direito! Um golpe de Estado, um encarceramento por ordem régia! Mas 

que bela proposta me faz, senhor duque, que famosa complicação em que me mete! 

- Mas, senhor, quem há-de agora respeitar a senhora Delfina, se não se der um exemplo 

severo, punindo a primeira pessoa que a insultou?... 

- Certamente - acrescentou o delfim - e seria um escândalo, senhor. 

- Um exemplo! um escândalo! - disse o rei. - Oh! por Deus! dêem um exemplo todas as 

vezes que perto da minha pessoa se produzir um escândalo e não faço outra coisa senão assinar 

ordens de prisão para meter gente na Bastilha! Louvado Deus, bem bastam as que já tenho 

assinado... 

- Assim é preciso, senhor - disse o senhor de Choiseul. 

- Senhor, suplico a Vossa Majestade... - disse o delfim. 

- O quê? Pois não acha que o João ficou bastante castigado com a espadeirada que levou? 

- Não, senhor, porque podia ter ferido o senhor de Taverney. 

- E nesse caso, senhor duque, o que pediria então? 

- Pediria a cabeça do criminoso. 

- Mas não se fez pior do que isso ao senhor de Montgomery, que matou o rei Henrique II 

- disse Luís XV. 

- Se matou o rei foi acidentalmente, senhor, e o Sr. João du Barry insultou a Delfina com 

a intenção de a insultar. 

- E o senhor? - disse Luís XV, voltando-se para o delfim - também pede a cabeça de 

João? 

- Não, senhor, não sou a favor da pena de morte, Vossa Majestade bem o sabe - 

acrescentou brandamente o delfim. - Limito-me por isso a pedir-lhe o desterro. 

O rei estremeceu. 

- O desterro por causa de uma rixa numa estalagem! Olhe que é severo, Luís, apesar das 

suas idéias filantrópicas. É verdade que, antes de ser filantropo, é matemático e um matemático é 

capaz de sacrificar o Universo aos seus algarismos. 

- Senhor - disse o delfim - pessoalmente não quero mal ao senhor du Barry. 

- A quem então quer mal? 

- Ao agressor da senhora Delfina. 

- Que modelo de maridos! - exclamou ironicamente o rei. - Felizmente não me deixo 

enganar com muita facilidade. Bem vejo quem é que neste caso pretendem atacar e vejo 

principalmente até onde me querem levar com todos esses exageros. 



- Meu senhor - disse o senhor de Choiseul – não creia Vossa Majestade que haja intenção 

de exagerar. Realmente o público está irritado com tanta insolência. 

- O público! mais um monstro em cuja existência o senhor duque acredita, ou antes, em 

cuja realidade pretende que eu creia. Porventura dou eu ouvidos ao público, quando esses 

milhares de escrevinhadores e intrigantes me afirmam nos seus panfletos e nas suas canções que 

sou roubado, iludido e atraiçoado? Não dou, não. Deixo-os falar e rio-me. Façam como eu, por 

Deus! tapem os ouvidos que o público, quando estiver cansado de gritar, há-de calar-se. Bom! 

está o senhor duque a fazer-me uma saudação para mostrar o seu descontentamento e o Luís a 

fazer-me uma careta para eu ver que está amuado... Realmente, é singular que não possam fazer 

em meu favor o que se faz a bem de qualquer pessoa, que não queiram deixar-me viver a meu 

modo, que odeiem constantemente o que eu estimo e estimem sempre o que eu odeio! Estarei no 

meu juízo ou estarei doido? Sou eu afinal quem manda ou não sou? 

O delfim foi buscar a raspadeira e voltou para o relógio. O senhor de Choiseul inclinou-

se, como já antes se inclinara. 

- Bom! não me respondem nada... Mas respondam-me alguma coisa, com a breca! 

Querem dar cabo de mim com esses ditos e com esse silêncio, com esses ódiozinhos e com esses 

receios? 

- Eu não tenho ódio ao senhor du Barry, senhor - disse sorrindo o delfim. 

- E eu, senhor, não me arreceio dele - disse altivamente o senhor de Choiseul. 

- Olhem, são ambos uns espíritos maus! - clamou o rei, fingindo-se enfurecido, quando 

estava apenas despeitado. - O que querem é que eu ande na boca de toda a Europa, que me 

escarneça o meu primo o rei da Prússia, que realize a corte do rei Pétaud do patife do Voltaire. 

Mas, não! não lhes faço a vontade! Não hão-de ter essa glória. Compreendo a minha honra a meu 

modo, e a meu modo hei-de defendê-la. 

- Senhor - disse o delfim com a sua inesgotável brandura, mas com a sua eterna 

persistência - peço mil perdões a Vossa Majestade, não é da sua honra que se trata, mas sim da 

dignidade da senhora Delfina que foi insultada. 

- O senhor delfim tem razão, senhor; basta uma palavra de Vossa Majestade para que o 

caso se não repita. 

- E como havia de repetir-se? Nem sequer chegou a dar-se: João será grosseiro, mas não 

tem mau fundo. 

- Seja - disse o senhor de Choiseul - levemos o caso à conta de grosseria e ele que peça ao 

Sr. Taverney que lhe desculpe essa grosseria. 

- Já lhe disse - exclamou Luís XV - que nada disso é comigo; que João peça desculpa, isso 

é com ele; que a não peça, é também com ele. 



- Tenho a honra de prevenir Vossa Majestade de que o caso, assim entregue a si mesmo, 

há-de fazer bulha - disse o senhor de Choiseul. 

- Tanto melhor! - gritou o rei. - E que faça tanta bulha, tanta, que eu fique surdo, para não 

ouvir mais disparates. 

- Assim pois - respondeu o senhor de Choiseul, com o seu implacável sangue-frio - Vossa 

Majestade autoriza-me a publicar que dá razão ao senhor du Barry? 

- Eu! - exclamou Luís XV - eu! dar razão a alguém num caso tão escuro como a tinta de 

escrever! Decididamente querem levar-me às últimas. Oh! cuidado, duque... Luís, por si, modere-

se mais... Deixo-os pensar no que lhes estou dizendo, porque me sinto cansado, farto, não posso 

mais. Adeus, meus senhores, vou ter com as minhas filhas, e fujo para Marly, onde terei talvez 

mais algum sossego, principalmente se os senhores não forem atrás de mim. 

Neste momento, e quando o rei se encaminhava para a porta, esta abriu-se e apareceu um 

porteiro. 

- Meu senhor - disse este - Sua Alteza Real a Princesa Luísa espera na galeria para 

despedir-se de Vossa Majestade. 

- Despedir-se? - disse Luís XV, assustado. - E para onde vai? 

- Sua Alteza disse que Vossa Majestade a autoriza a sair do castelo. 

- Mais outro acontecimento. Agora é a minha beata que está a fazer das suas. Realmente, 

sou o homem mais infeliz que há neste mundo! 

- Sua Majestade deixa-nos sem resposta - disse o duque ao delfim. - O que resolve Vossa 

Alteza Real? 

- Ah! lá está ele a tocar! - exclamou o jovem príncipe, escutando com alegria, fingida ou 

real, o tinir da campainha do relógio, que de novo estava a trabalhar. 

O ministro carregou o sobrolho e saiu, recuando, da Sala dos Relógios, onde ficou a sós o 

delfim. 
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I 
 

A SENHORA LUÍSA DE FRANÇA 
 
A filha mais velha de el-rei esperava seu pai na grande galeria de Lebrun, a mesma onde, 

em 1683, Luís XIV havia recebido o doge imperial e os quatro senadores genoveses que vinham 
implorar perdão para a República. 

Na extremidade dessa galeria, oposta àquela por onde el-rei devia entrar, achavam-se duas 
ou três damas de honor que pareciam consternadas. 

Luís XV chegou no momento em que no vestíbulo começavam a formar-se grupos, 
porque a resolução que parecia ter sido tomada naquela manhã pela princesa, já começava a 
divulgar-se no palácio. 

A senhora Luísa de França, princesa de estatura majestosa e de beleza perfeitamente real, 
mas cujo rosto se obscurecia por vezes com uma tristeza desconhecida; a senhora Luísa de 
França, dizemos, impunha à corte, pela prática das mais austeras virtudes, esse respeito pelos 
grandes poderes do Estado que, desde cinqüenta anos, já ninguém em França sabia venerar senão 
por interesse ou receio. 

Ainda mais: nesse momento de geral desafeição dos povos pelos senhores, ela era amada. 
É porque era franca a sua virtude: nunca se havia falado dela em público, mas sabia-se que tinha 
bom coração, e todos os dias o provava por acções piedosas que fazia, enquanto as outras só 
praticavam escândalos. 

Luís XV temia sua filha, pelo único motivo que a estimava. Algumas vezes mesmo 
ensoberbecia-se por ter uma semelhante filha; também era ela a única das suas filhas a quem 
poupava nas zombarias agudas que lhes dirigia, e, enquanto às três outras - Adelaide, Vitória e 
Sofia - chamava Loque, Chiffe e Graille, a sua Luísa de França era sempre tratada por “senhora”. 

Desde que o marechal de Saxe levara consigo para o túmulo a alma dos Turenne e 
Condé, Maria Leckzinska o espírito de conduta da rainha Teresa, minguava tudo em redor do 
trono, já sem esplendor; então a senhora Luísa, com um carácter verdadeiramente real, e que por 
comparação parecia heróico, fazia o orgulho da coroa de França, que apenas possuía essa jóia 
fina no centro do ouropel e pedraria falsa. 

Não queremos dizer nisto que Luís XV amasse a sua filha. Luís XV, como todos sabem, 
só se amava a si. Só o que afirmamos é que queria mais a esta que às outras. 

Ao entrar, viu a princesa só, no meio da galeria, encostada a uma mesa de mosaico. 
Estava vestida de preto; os seus formosos cabelos sem pós ocultavam-se debaixo de duas 

ordens de rendas; a sua fronte, menos austera que de costume, era quase triste. Não olhava em 
torno de si, só de vez em quando dirigia melancolicamente os olhos para os retratos dos reis da 
Europa, à frente dos quais figuravam os reis de França, seus antepassados. 

O trajo preto era o que geralmente usavam em jornada as princesas; escondia grandes 
algibeiras que ainda naquela época se usavam, como no tempo das rainhas que cuidavam no 
governo das suas casas; e a senhora Luísa, seguindo o seu exemplo, trazia à cintura, presas numa 
argola de ouro, a grande quantidade de chaves dos seus armários e caixas. 

O rei tornou-se muito pensativo quando viu o silêncio e a atenção com que olhavam para 
o resultado desta cena. 

Mas a galeria é tão comprida, que os espectadores, colocados nas duas extremidades dela, 
eram discretos à força. Viam, tinham esse direito; não ouviam, era o seu dever. 

A princesa deu alguns passos para ir ao encontro de el-rei, pegou-lhe na mão e beijou-a 
com respeito. 

- Dizem-me que vai partir, minha senhora? – perguntou Luís XV; - vai para a Picardia? 
- Não, senhor - disse a princesa. 
- Então já adivinho - disse el-rei levantando a voz - vai de romaria a Noirmoutiers. 
- Não, senhor - respondeu a senhora Luísa - retiro-me para o convento das carmelitas de 

Saint-Denis, onde, como sabe, posso ser abadessa. 



El-rei estremeceu; todavia o sobressalto do coração não lhe alterou o rosto. 
- Oh! Não - disse ele - não, minha filha, não se apartará de mim, não é verdade? É 

impossível que me deixe. 
- Meu pai, há muito tempo que tomei esta resolução, que Vossa Majestade já se dignou 

autorizar; portanto, meu pai, peço-lhe que não queira agora resistir. 
- É verdade... Já dei essa autorização, mas depois de a haver combatido largamente, bem 

o sabe. Dei-a porque sempre esperei que lhe faltasse o ânimo no momento da partida. Não pode 
ir fechar-se num claustro, a senhora; não se entra num convento senão por desgosto ou reveses 
da fortuna. A filha do rei de França não é pobre, creio eu, e se tem desgostos ninguém os deve 
conhecer. 

A palavra e o pensamento de el-rei elevavam-se à medida que ele entrava mais nesse 
papel de pai e de rei, que o actor nunca desempenha mal quando a soberba aconselha um e a 
saudade o outro. 

- Senhor - respondeu Luísa, que percebia a comoção de seu pai, tão rara no egoísta Luís 
XV e que, por esse motivo, usava de dissimulação para com sua filha - senhor, não enfraqueça a 
minha alma mostrando-me ternura. O meu desgosto não é um desgosto vulgar, motivo por que a 
minha resolução é fora dos costumes do nosso século. 

- Tens desgostos? - exclamou el-rei com um raio de sensibilidade. - Desgostos! Tu, pobre 
criança! 

- Cruéis, imensos, senhor - respondeu Luísa. 
- Ah!  Minha filha, e por que mo não dizias? 
- Porque são desgostos cuja cura não depende de mão humana. 
- Nem da mão de um rei? 
- Nem da mão de um rei, senhor. 
- Nem de um pai? 
- Também não, senhor, também não. 
- Entretanto és religiosa, Luísa, e da religião tira-se força bastante... 
- Não me basta, senhor, e retiro-me para o claustro a fim de achar mais. No silêncio fala 

Deus ao coração do homem; na solidão fala o homem ao coração de Deus. 
- Mas fazes ao Senhor um sacrifício enorme que nada compensará. O trono da França 

espalha uma sombra augusta sobre os filhos criados em torno dele; não te basta essa sombra? 
- A da cela é ainda mais profunda, meu pai; refresca o coração, é doce para os fortes e 

para os fracos, para os humildes e para os soberbos, para os grandes e para os pequenos. 
- Receias algum perigo? Se é isso, lembra-te que el-rei está ao teu lado para te defender. 
- Senhor, comece Deus por defender a el-rei! 
- Eu te repito, Luísa, deixas-te levar por um zelo mal entendido. É bom orar, mas não 

orar sempre. Tu que és tão boa, tão caridosa, para que precisas orar tanto? 
- Nunca orarei bastante, meu pai! Nunca orarei bastante, meu rei, para afastar as 

desgraças que estão iminentes, e que vão cair sobre nós! Esta bondade que Deus me deu, esta 
pureza que há vinte anos tento purificar ainda mais, não são bastante, muito o receio, para a 
vítima expiatória. 

O rei recuou um passo, e olhando admirado para Luísa, disse: 
- Nunca me falaste assim. O ascetismo perde-te, querida filha. 
- Oh! Senhor, não dê esse nome mundano à devoção mais verdadeira e principalmente 

mais necessária que nunca filha ou súbdita ofereceram ao seu pai ou rei. Senhor, o seu trono, cuja 
sombra protectora ainda há pouco me oferecia com tanto orgulho, já treme com os golpes que 
ainda não sente, mas que eu adivinho. Está-se fazendo em silêncio uma grande escavação, abismo 
que de repente pode engolir a monarquia. Já lhe falaram alguma vez a verdade, senhor? 

A senhora Luísa olhou em torno de si para verificar se ninguém estava a distância de 
poder ouvi-la, e vendo todos longe, prosseguiu: 

- Pois bem, senhor, essa verdade sei-a eu; eu, que sob o hábito da misericórdia, visitei 
vinte vezes as ruas sombrias, as mansardas cheias de fome, os becos cheios de gemidos. Pois 



bem! Nessas ruas, nesses becos, nessas mansardas, senhor, morre-se de fome e de frio no 
Inverno; no Verão, de sede e de calor. Os campos, que não vê, senhor, porque ides unicamente 
de Versalhes a Marly e de Marly a Versalhes, os campos já não têm grão, não direi já para 
sustentar o povo, senhor, mas nem mesmo para deitar no sulco da charrua, que, amaldiçoada não 
sei por que poder inimigo, devora e não produz. Toda essa gente, a quem falta o pão, queixa-se 
em voz baixa, porque há rumores vagos e desconhecidos que atravessam os ares, no crepúsculo, 
na noite, e falam-lhes em ferros, grilhões, tiranias, e acordam ouvindo essas palavras, cessam de 
queixar-se em voz alta e começam a murmurar. 

“De outro lado os parlamentos pedem o direito de representação, isto é, de lhe dizer em 
voz alta o que dizem em voz baixa: ‘Rei, estás-nos perdendo! Salva-nos, senão tratamos nós da 
nossa salvação...’ A gente de guerra escava com a espada inútil uma terra, em que está o germe da 
liberdade semeado a mãos-cheias pelos enciclopedistas. Os escrevinhadores - e como se explica 
isto a não ser que os olhos dos homens começam a ver coisas que dantes não viam? - os 
escrevinhadores sabem o que fazemos, e dizem-no ao povo que, cada vez que vê passar os seus 
amos, franze as sobrancelhas. Vossa Majestade casa o seu filho! Antigamente, quando a rainha 
Ana de Áustria casou o seu, a cidade de Paris fez presentes à princesa Maria Teresa. Hoje, pelo 
contrário, nem só a cidade se cala, nem só a cidade nada oferece, mas ainda Vossa Majestade viu-
se obrigado a aumentar os impostos para pagar as carruagens em que se conduz uma filha dos 
Césares para a casa de um filho de S. Luís. Há já muito tempo que o clero está acostumado a não 
orar a Deus, mas vê que as terras estão dadas, os privilégios exaustos, os cofres vazios, e começa 
agora de novo a orar a Deus, para o que chama a felicidade do povo! Enfim, senhor, será preciso 
dizer-lhe o que muito bem sabe, o que tem visto com tanto desgosto que a ninguém tem querido 
falar nisso? Os reis, nossos irmãos, que dantes nos invejavam, afastam-se agora de nós. As suas 
quatro filhas, as filhas do rei de França, não casaram, e há na Alemanha vinte príncipes, três em 
Inglaterra, dezesseis nos Estados do Norte, sem contar os nossos parentes, os Borbons da 
Espanha e de Nápoles, que, ou se esquecem ou se afastam de nós como os mais. Talvez o sultão 
nos quisesse, se não fôssemos filhas de Sua Majestade Cristianíssima. Oh! Eu não falo por mim, 
meu pai, não me queixo; é um estado feliz o meu, porque estou livre, porque a ninguém da minha 
família sou precisa, porque no retiro, na meditação e na pobreza para onde vou, poderei orar a 
Deus para que afaste da sua cabeça e da do meu sobrinho essa tremenda tempestade que brame 
ao longe no céu do futuro.” 

- Minha filha - disse el-rei - os teus receios pintam-te esse futuro muito pior que ele na 
realidade é. 

- Senhor, senhor - disse Luísa - lembre-se dessa princesa da Antiguidade, essa real 
profetisa, que prognosticava como eu a seu pai e seus irmãos a guerra, a destruição, o incêndio; e 
seu pai e seus irmãos riam das suas profecias, a que chamavam insensatas. Não me trate como ela 
foi tratada. Pense no que eu lhe digo, meu pai! 

Luís XV cruzou os braços e inclinou a cabeça sobre o peito. 
- Minha filha - disse ele - falas-me severamente; essas desgraças de que me falas são 

porventura obra minha? 
- Deus não permita que eu o pense, mas são obra do tempo em que vivemos. É levado 

pela corrente como nós todos. Escute, senhor, como nos teatros aplaudem a menor alusão contra 
a realeza; veja, de tarde, os grupos alegres que descem tumultuosamente as escadas das sobrelojas, 
quando está deserta a grande escada de mármore. Senhor, o povo e os cortesãos criaram prazeres 
à parte dos nossos, divertem-se sem nós, ou melhor direi, quando aparecemos nos lugares em 
que se divertem ficam tristes. Ah! - prosseguiu a princesa com uma adorável melancolia - ah! 
pobres mancebos! pobres raparigas! amem! cantem! olvidem! sejam felizes! Aqui incomodava-os 
eu, mas lá, no meu retiro, poderei servi-los. Aqui, abafam os seus alegres risos, com receio de me 
desagradar; mas lá, hei-de eu orar com todo o meu coração, pelo rei, por minhas irmãs, por meus 
sobrinhos, pelo povo de França, por vós todos enfim, que eu amo com a energia de um coração 
que ainda não está gasto por nenhuma paixão. 



- Minha filha -disse el-rei depois de um triste silêncio - suplico-te que não me deixes, pelo 
menos neste momento; acabas de me despedaçar o coração. 

Luísa de França pegou na mão de seu pai, e fitando com ternura os olhos no nobre rosto 
de Luís XV, disse: 

- Não, não, meu pai; nem mais uma hora neste palácio. Não, é tempo de ir orar. Sinto-me 
com forças para com as minhas lágrimas resgatar todos os prazeres a que aspira, o senhor, ainda 
moço como é, e um bom pai que sabe perdoar. 

- Fica comigo, Luísa, fica - disse el-rei apertando sua filha entre os braços. 
A princesa abanou a cabeça. 
- O meu reino não é neste mundo - disse ela tristemente, livrando-se do abraço real. - 

Adeus, meu pai. Eu disse hoje coisas que há mais de dez anos me pesam sobre o coração. O peso 
oprimia-me. Adeus, vou contente. Veja: rio, sou feliz hoje pela primeira vez. De nada levo 
saudades. 

- Nem de mim, querida filha? 
- Oh! de si teria saudades, se não devesse tornar a vê-lo; mas há-de ir algumas vezes a 

Saint-Denis, não se esquecerá inteiramente de mim. 
- Oh! nunca me hás-de esquecer! Nunca! 
- Não se enterneça, senhor; a nossa separação não é eterna. Minhas irmãs nada sabem 

ainda, segundo creio, pelo menos só as minhas aias estão na confidência. Há oito dias que ando 
fazendo os meus preparativos, e desejo ardentemente que o rumor da minha partida não seja 
ouvido senão depois do que fizerem as pesadas portas do convento de Saint-Denis. Este não me 
deixará ouvir o outro. 

El-rei leu nos olhos de sua filha que era irrevogável a sua resolução. Preferiu deixá-la ir 
sem oposição. 

E demais, Luís XV queria também ir a Marly, e se começasse a demorar-se em Versalhes, 
não poderia partir naquele dia. 

Enfim, lembrou-se que ao voltar de alguma orgia, indigna de um rei e de um pai, não 
tornaria a encontrar aquele rosto sério e triste que lhe parecia uma admoestação a essa vida 
devassa que ele passava. 

- Faça-se a tua vontade, minha filha - disse ele; mas antes, recebe a bênção de teu pai, que 
tanta felicidade te deve. 

- Dê-me a sua mão para eu beijar, senhor, e mentalmente conceda-me essa preciosa 
bênção. 

Para os que sabiam da sua resolução, era este um espectáculo grande e solene. 
Chegados à porta, el-rei cortejou a filha, e voltou para trás sem dizer palavra. 
A corte seguiu-o como era da etiqueta. 

 
II 
 

LOQUE, CHIFFE E GRAILLE 
 
El-Rei dirigiu-se para o gabinete das equipagens, onde costumava sempre ir antes de sair 

para a caça ou para passeio, a fim de dar as suas ordens para os diversos trens de que precisava 
para o serviço daquele dia. 

No fim da galeria cortejou as pessoas que o acompanhavam e fez-lhes um sinal com a 
mão indicando que queria ficar só. 

Luís XV, só, continuou no seu caminho por um corredor sobre o qual dava o quarto das 
suas filhas. Chegado diante da porta que estava fechada por um reposteiro, parou um instante e 
abanou a cabeça. 

- Só uma era boa - resmungou ele entre dentes – e essa partiu! 



Umas poucas de vozes responderam a esse axioma, pouco amável para as que ficavam. O 
reposteiro levantou-se e Luís XV foi saudado por estas palavras que em coro lhe dirigiu um trio 
furioso: 

- Obrigado, meu pai! 
El-rei estava entre as suas três outras filhas. 
- Ah! És tu, Loque - disse ele dirigindo-se à mais velha das três, isto é, à senhora Adelaide. 

- Ah! Minha rica, quer te agrade, quer não, eu disse a verdade. 
- Ora! - disse a senhora Vitória - o que acaba de nos dizer não é novo para nós, senhor, 

bem sabemos que sempre preferiu Luísa. 
- Acabas de dizer uma grande verdade, Chiffe. 
- E por que prefere Luísa a nós? - perguntou a senhora Sofia com azedume. 
- Porque Luísa não me atormenta - respondeu ele com essa bonomia de que, nos seus 

momentos de egoísmo, Luís XV oferecia um tipo tão perfeito. 
- Oh! Descanse, meu pai, ela o atormentará – disse a senhora Sofia num tom que atraiu a 

atenção de el-rei. 
- Como sabes tu isso, Graille? - perguntou ele. - Quando Luísa partiu veio fazer-te as suas 

confidências, a ti? Isso admira-me, porque ela não gosta muito de ti. 
- Também pago-lhe na mesma moeda – redargüiu Sofia. 
- Muito bem! - disse Luís XV - odeiem-se, despedacem-se, nada tenho com isso, contanto 

que me não venham incomodar para restabelecer a ordem no reino das amazonas. Mas o que 
desejava saber é em que me há-de atormentar a pobre Luísa. 

- A pobre Luísa! - repetiram com ironia as duas irmãs, Vitória e Adelaide. 
- Em que o há-de atormentar? Pois eu lho digo, meu pai. 
Luís XV sentou-se numa grande poltrona colocada junto da porta, de modo que ficara a 

jeito para se retirar logo que lhe conviesse. 
- Porque a senhora Luísa - respondeu Sofia – está um pouco possessa pelo Demónio que 

a abadessa de Chelles tinha, no corpo, e recolhe ao convento para fazer as suas experiências. 
- Vamos, vamos - disse el-rei - nada de equívocos a respeito da virtude de sua irmã; por 

fora, onde se diz tanta coisa, nunca se falou dela. Não comeces tu. 
- Eu? 
- Sim, tu. 
- Oh! não falo da sua virtude - disse a senhora Sofia, muito sentida pela acentuação 

particular que seu pai dava à palavra tu; - digo que vai fazer experiências, nada mais. 
- Ora, quando mesmo ela fosse trabalhar em química, aprender a jogar as armas, tocar, 

quebrar cravos, que mal haveria nisso? 
- Eu digo que ela vai trabalhar em política. 
Luís XV estremeceu. 
- Estudar a filosofia, a teologia e continuar os comentários sobre a bula Unigenitus; de 

modo que presas entre as suas teorias governamentais, os seus sistemas metafísicos e a sua 
teologia, havemos de parecer as inúteis da família... 

- Se isso abrir a tua irmã o caminho do paraíso, que mal te pode fazer? - atalhou Luís XV, 
não deixando todavia de notar a relação que havia entre a acusação de Graille e a diatribe política 
com que a senhora Luísa rematara a sua partida. - Invejam a sua bem-aventurança? Seria uma 
acção de más cristãs. 

- Não, não - disse a senhora Vitória; - deixo-a ir para onde vai; mas não a quero seguir. 
- Nem eu, disse a senhora Sofia. 
- E demais ela odiava-nos - disse a senhora Vitória. 
- A todas? - perguntou Luís XV. 
- Sim, sim - responderam as outras duas irmãs. 
- Verão - disse Luís XV - ela foi escolher o paraíso para não ter receio de se encontrar 

com a sua família. 



Este dito fez rir um pouco as três irmãs. A senhora Adelaide, a mais velha das três, reunia 
toda a sua lógica a fim de descarregar sobre o pai um golpe mais profundo que os que acabavam 
de resvalar sobre a sua couraça. 

- Minhas senhoras - disse ela num tom reservado que lhe era peculiar - não souberam ou 
não quiseram dizer a Sua Majestade o verdadeiro motivo da partida da senhora Luísa. 

- Bom! Temos mais algum dito - atalhou el-rei. - Basta, Loque, basta! 
- Oh! senhor - redargüiu ela - bem sei que vou dizer alguma coisa que há-de desagradar 

um pouco a Vossa Majestade. 
- Diz antes que tens essa esperança, e falarás assim mais verdade. 
A senhora Adelaide mordeu os lábios. 
- Mas - acrescentou ela - hei-de dizer a verdade. 
- Bom! o caso promete. A verdade! emenda-te de semelhante coisa; a verdade nunca se 

diz; faz como eu, e olha que me não dou mal com isso, graças a Deus! 
E Luís XV encolheu os ombros. 
- Vamos, fale, minha irmã, fale - disseram as outras duas princesas, impacientes por 

saberem esse motivo que tanto devia desagradar a el-rei. 
- Ora - prosseguiu a senhora Adelaide - o que a nossa irmã Luísa receava mais que tudo, 

ela que com tanto rigor observava a etiqueta, era... 
- Era?...-repetiu Luís XV; - vamos, já que principiaste, acaba. 
- Pois bem, senhor, era a intrusão de novas caras. 
- A intrusão, disseste tu? - observou el-rei descontente com esse começo, porque via, de 

antemão, o fim a que tendia; - a intrusão! Há em minha casa intrusos? Obriga-me alguém a 
receber quem eu não quero que seja recebido? 

Era um meio hábil de mudar absolutamente o sentido da conversa. 
Mas a senhora Adelaide era muito fina, para assim se deixar despistar. 
- Expliquei-me mal, senhor - atalhou ela - expliquei-me mal, e não usei do termo próprio. 

Em lugar de intrusão, deveria ter dito introdução. 
- Ah! Ah! - disse o rei - isso já é outra coisa; a outra palavra desagradava-me, confesso-o; 

acho melhor introdução. 
- E contudo, senhor - continuou a senhora Vitória parece-me que nem essa é ainda a 

verdadeira palavra. 
- Qual é então, vejamos? 
- É apresentação. 
- Ah! sim - disseram as outras irmãs unindo-se à mais velha - parece-me que desta vez 

acertou-se. 
El-rei mordeu os lábios. 
- Ah! julga que é isso? - disse ele. 
- Sim - continuou a senhora Adelaide. - Dizia eu que a minha irmã gosta pouco de novas 

apresentações. 
- Bem! - disse el-rei que desejava acabar a conversa; - e depois? 
- Depois, meu pai, naturalmente teve medo de ver chegar ao Paço a Srª. Condessa du 

Barry. 
- Ora adeus! - exclamou el-rei com um impulso irresistível de despeito - ora adeus! digam 

logo claro o que têm para dizer, sem procurar tantos rodeios. 
- Senhor - respondeu a senhora Adelaide - se tanto me demorei antes de dizer a Vossa 

Majestade o que acabo de dizer-lhe, é porque o respeito me prendeu a fala, e só a sua ordem me 
podia obrigar a falar sobre semelhante assunto. 

- Ah! sim, sim, não falas, não mordes, nem mesmo tens abrimentos de boca!... 
- Apesar de tudo isso, senhor - continuou a senhora Adelaide - parece-me ter descoberto 

o verdadeiro motivo da partida de minha irmã. 
- Pois estás enganada. 



- Oh! senhor - repetiram juntas, abanando a cabeça, as senhoras Vitória e Sofia; - oh!  
senhor, temos a certeza do que acaba de ouvir. 

- Sim! - interrompeu Luís XV; - ah! ah! Partilham todas da mesma opinião; há 
conspiração na minha família, pelo que vejo. É por isso que a tal apresentação não pode ter lugar; 
é por isso que estas senhoras nunca estão em casa quando as querem visitar; é por isso que não 
respondem aos requerimentos e petições em que se solicitam audiências. 

- Que requerimentos e que petições são essas? – perguntou a senhora Adelaide. 
- Ora! bem o sabem, os requerimentos da menina Joana Vaubernier - disse a senhora 

Sofia. 
- Nada, não é isso, são as petições da Srª. Lange, que quer uma audiência - disse a senhora 

Vitória. 
El-rei levantou-se furioso, e o seu olhar geralmente tão sossegado e doce despedia raios 

pouco favoráveis para as três irmãs. 
Entretanto, como no trio real não havia heroína capaz, de sustentar a ira paternal, 

abaixaram todas três a fronte diante do ímpeto da tempestade. 
- Isso - disse ele - é para me provar que me enganava quando há pouco dizia que das 

quatro a melhor tinha partido. 
- Senhor - disse a senhora Adelaide - Vossa Majestade trata-nos mal, pior que aos cães. 
- Pudera não; quando chego, os meus cães vêm fazer-me festas; os meus cães são meus 

verdadeiros amigos. Adeus, minhas senhoras. Vou ver Carlota, Bela Filha e Gredinet. Pobres 
animais! Sim, gosto deles, e gosto deles principalmente porque não ladram a verdade. 

El-rei saiu furioso, e não teria andado quatro passos quando ouviu as suas três filhas que 
em coro cantavam a primeira copla de uma canção contra a Srª. du Barry. 

El-rei esteve a ponto de voltar para trás, e talvez que tivesse sido muito pouco agradável 
para Suas Altezas, mas conteve-se, e continuou o seu caminho, bradando: 

- Senhor capitão das galgas! 
O oficial chamado com um título tão singular acudiu prontamente. 
- Faça abrir a casa dos cães! - disse el-rei. 
- Oh! senhor - bradou o oficial indo ao encontro de Luís XV - não dê Vossa Majestade 

nem mais um passo. 
- Então o que aconteceu? - perguntou el-rei, parando no limiar da porta, por baixo da 

qual se ouvia a respiração dos cães que farejavam a presença do seu dono. 
- Senhor - disse o oficial - perdoai o meu zelo, mas não posso permitir que el-rei entre na 

casa dos cães. 
- Ah! Sim, é porque não está ainda arranjada... limpa... Pois bem, chame para aqui 

Gredinet. 
- Senhor - murmurou o oficial cujo rosto exprimia a consternação - há dois dias que 

Gredinet não bebe nem come, e receia-se muito que esteja danado. 
- Oh! Decididamente - exclamou Luís XV - sou o mais infeliz de todos os homens... 

Gredinet danado! É o que agora me faltava. 
O oficial das galgas julgou dever verter uma lágrima para animar a cena. 
El-rei voltou e dirigiu-se para o gabinete, onde o esperava o seu criado de quarto. 
Este, vendo o rosto consternado de el-rei, retirou-se para um vão de janela. 
- Ah! Bem o vejo - murmurou Luís XV sem se importar com a presença do criado, que 

era um fiel servidor, e caminhando a largos passos no seu gabinete - ah! bem o vejo, o senhor de 
Choiseul zomba de mim; o delfim já se considera como meio senhor, e julga que o será de todo 
quando tiver feito assentar a sua austriacazinha sobre o trono. Luísa ama-me, porém com 
aspereza, porque me prega um sermão de moral e retira-se. As minhas três outras filhas cantam-
me canções em que me chamam nomes pouco agradáveis, o Sr. Conde de Provença traduz 
Lucrécia, o Sr. Conde de Artois procura aventuras pelas ruas sujas, os meus cães danam-se e 
querem morder-me. Decididamente, só a minha condessa me ama. Os diabos levem portanto 
aqueles que lhe querem mal! 



Então, com uma resolução desesperada, sentando-se junto da mesa sobre a qual Luís XIV 
dava a sua assinatura, a mesma que havia recebido o peso dos últimos tratados e das cartas 
soberbas do grande rei, disse: 

- Agora percebo o motivo por que todos querem apressar a chegada da delfina. Julgam 
que bastará apresentar-se aqui para eu ser seu escravo, ou para ser dominado pela sua família. 
Ora! hei-de ter muito tempo para ver a minha querida nora, porque a sua chegada aqui deve 
meter-me decerto em novas sensaborias. Vivamos portanto sossegados; sossegados o mais tempo 
possível, e para isso vamos demorá-la no caminho. Ela devia passar em Reims e Noyon sem 
parar, e seguir logo para Compienha: nada, é melhor manter o primeiro programa. Três dias de 
recepção em Reims, e um... não! é melhor dois, ora adeus! três dias de festa em Noyon. Isso fará 
sempre seis dias, seis bons dias. 

El-rei pegou na pena e com o seu próprio punho escreveu ao senhor de Stainville dando-
lhe ordem de se demorar três dias em Reims, e três dias em Noyon. 

Depois, expedindo o correio, disse-lhe: 
- Vai a toda a brida, e não pares senão para entregar esta ordem à pessoa a quem é 

dirigida. 
Depois, com a mesma pena escreveu: 
“Querida condessa, hoje instalámos Zamora no seu governo. Vou partir para Marly. Esta 

noite irei a Luciennes dizer-lhe tudo quanto penso neste momento.  
França.” 

- Lebel - bradou el-rei - leve esta carta à condessa e recomendo-lhe o maior respeito, 
ouviu? é um conselho que lhe dou. 

O criado inclinou-se e saiu. 
III 
 

A SENHORA DE BÉARN 
 
A Srª. Condessa de Béarn, como Chon o havia dito a seu irmão, caminhava rapidamente 

para Paris. 
Esta jornada era o resultado de uma dessas maravilhosas imaginações que, em momentos 

críticos, vinham em auxílio do visconde João. 
Não podendo achar, entre as senhoras da corte, essa madrinha tão desejada e necessária, 

porque sem ela não podia ter lugar a apresentação da senhora du Barry, lançara os olhos para a 
Província, examinara as posições, esquadrinhara as aldeias e acabara por encontrar o que 
precisava, numa sofrível casa gótica das margens do Meuse. 

O que ele procurava, era uma velha demandista e um velho processo. 
A velha demandista era a condessa de Béarn. 
O processo era um negócio do qual esperava toda a sua fortuna e que dependia do 

senhor de Maupeou, que se achava recentemente ligado com a senhora du Barry, com quem 
descobrira um grau de parentesco até então ignorado, e a quem por conseqüência chamava sua 
prima. O senhor de Maupeou, na esperança de obter a chancelaria, tinha pela favorita todo o 
fervor de uma amizade nascida na véspera e de um interesse que o haviam feito nomear por el-rei 
vice-chanceler, e por abreviatura o vice (o vício) que era como todos o conheciam. 

A Srª. Condessa de Béarn, apesar do seu nome e título magníficos, não era mais que uma 
velha demandista muito semelhante à condessa de Escarbagnas ou à senhora de Pimbèche, que 
eram os dois bons tipos daquela época. 

Ágil, magra, angulosa, sempre desconfiada de tudo, virando continuadamente e para 
todos os lados os seus olhos de gato espantado, tinha a condessa de Béarn conservado os 
costumes das mulheres do tempo da sua mocidade, e como a moda, apesar dos seus caprichos, 
consente algumas vezes em ser lógica e arrazoada, acontecia que o trajo das raparigas de 1740 era 
exactamente um trajo de velhas em 1770. 



Amplas rendas, manteletes bordados, enormes coifas, bolsos imensos, indispensável 
colossal e mantinha de seda lavrada, tal era o costume em que Chon, a irmã querida e confidente 
fiel da senhora du Barry, havia encontrado a senhora de Béarn, quando em sua casa se apresentou 
com o nome suposto de Flageot, isto é, na qualidade de filha do seu advogado. 

A velha condessa usava-o (entende-se que falamos do trajo) tanto por gosto como por 
economia. Não era destas pessoas que se envergonham da sua pobreza, porque essa pobreza não 
precedia de culpa sua. Só o que lamentava era não ser rica para deixar uma fortuna a seu filho, 
que fosse digna do seu nome. O filho era um mancebo provinciano, tímido como uma donzela, e 
que apreciava muito mais as doçuras da vida material que os favores da fama. 

Restava-lhe, contudo, o recurso de chamar suas as terras que o seu advogado disputava 
aos Salúcios; mas, como era mulher de elevado espírito, bem conhecia que se tivesse que pedir 
dinheiro emprestado sobre elas, não acharia um único usurário, e naquela época havia-os bem 
ousados em França, que lhe emprestasse coisa alguma sobre semelhante penhor. 

É o motivo por que, reduzida aos rendimentos das terras não compreendidas na 
demanda, a Srª. Condessa de Béarn, que possuía uns mil escudos cada ano, fugia da corte, onde, 
só para se transportar a casa dos senhores juízes e dos senhores advogados, gastaria uns doze 
francos por dia. 

Tinha-se retirado principalmente porque desesperava de fazer sair e dar andamento aos 
seus autos antes de quatro ou cinco anos. Hoje as demandas ainda são longas, mas enfim, sem 
viver a idade de um patriarca, alguma esperança se pode ter de as ver concluídas, mas 
antigamente uma demanda atravessava duas ou três gerações, e, como essas fabulosas plantas 
d’As Mil e Uma Noites, só dava flor ao cabo de duzentos ou trezentos anos. 

Ora, a condessa de Béarn não queria devorar o resto do seu património na tentativa de 
recuperar as dezessete vigésimas partes empenhadas: era, como já o dissemos, o que em todos os 
tempos se chama uma boa mulher do tempo antigo, isto é, sagaz, prudente, forte e avarenta. 

Teria decerto defendido, advogado, executado e dirigido a sua demanda, melhor que 
qualquer procurador ou advogado, mas chamava-se Béarn, e esse nome punha obstáculos a muita 
coisa. Resultava que, devorada de arrependimentos e angústias, muito semelhante ao divino 
Aquiles, que, retirado na sua tenda, sofria mil mortes ao ouvir o som desse clarim para o qual se 
fingia surdo, a senhora de Béarn passava os dias com os óculos no nariz decifrando antigos 
pergaminhos, e as noites embuçada no seu roupão de chita da Pérsia, com os cabelos grisalhos 
soltos, a advogar diante do seu travesseiro a causa dessa sucessão reivindicada pelos Salúcios, 
causa que ela sempre ganhava a si mesma, com uma eloqüência de que ficava tão satisfeita, que 
em idênticas circunstâncias, desejava-a igual ao seu advogado. 

Facilmente se percebe a doce sensação que, em tais circunstâncias, devia ter causado à 
condessa de Béarn a chegada de Chon com o nome suposto de filha do Sr. Flageot. 

O jovem conde estava no seu regimento. 
Com facilidade se crê aquilo que se deseja. Também a senhora de Béarn deu logo ouvidos 

à história que Chon lhe contou. 
Havia contudo uma sombra de desconfiança para conceber: a condessa conhecia o Sr. 

Flageot havia mais de vinte anos, tinha-o visitado duzentas vezes na sua casa da Rua do Petit-
Lion-Saint-Sauveur, e nunca percebera o menor indício de criança que viesse pedir doces e 
pastilhas aos clientes. 

Mas quem havia de pensar nessas coisas em tal momento, quem se havia de lembrar se 
existia ou não criança alguma em casa do advogado? a filha do Sr. Flageot era filha do Sr. Flageot, 
e nada mais lhe importava. 

Demais, esta senhora dizia que era casada, não vinha a Verdun de propósito, ia para 
Estrasburgo ter com seu marido. 

A senhora de Béarn devia talvez ter perguntado à Srª. Flageot pela carta que junto dela a 
devia acreditar; mas se um pai não pode mandar sua filha, a sua própria filha, sem levar uma 
carta, a quem se poderia incumbir uma missão de confiança, e depois, por que teria esses receios? 



A que tendiam semelhantes suspeitas? Qual seria o fim de fazer uma jornada de sessenta léguas 
para contar uma história dessas? 

Se ela fosse rica, se, como a mulher de um banqueiro ou de um recebedor geral, tivesse 
que trazer consigo equipagens, baixelas e brilhantes, poderia pensar que era uma trama urdida por 
ladrões. A senhora de Béarn ria-se muito quando por vezes pensava no modo como ficariam 
despeitados os ladrões que se lembrassem de a querer roubar. 

Por isso, apenas Chon saiu no carro ordinário, puxado por um único cavalo, e no qual ela 
vinha desde a última posta, onde havia deixado a sua carruagem, convencida a Srª. Condessa de 
Béarn que era chegada a ocasião de fazer um sacrifício, meteu-se também por sua vez numa 
antiga carruagem, e por tal forma apressou os postilhões, que passou em Chaussée uma hora 
antes da delfina e chegou à barreira de Saint-Denis apenas cinco ou seis horas depois de Chon du 
Barry. 

Como a viajante tinha pouca bagagem e sendo para ela da maior urgência informar-se do 
seu negócio, fez parar a carruagem na Rua do Petit-Lion, à porta do Sr. Flageot. 

Isto não se fez sem que se juntasse um grande número de curiosos (e os parisienses todos 
o são) em torno desse venerável coche que, pela arquitectura monumental, pelas cortinas de 
marroquim imprensado e pelas ferragens parecia sair das cocheiras de Henrique IV. 

A Rua do Petit-Lion não é larga. A senhora de Béarn e o seu trem ocupavam-na toda 
majestosamente, e tendo pago aos postilhões, deu-lhes ordem de conduzirem a carruagem para a 
hospedaria em que ela costumava apear-se, isto é, no Galo Cantante, que era situada na Rua de 
Saint-Germain-des-Prés. 

Subiu, segurando-se à corda sebenta, a escura escada do Sr. Flageot; havia nela uma 
frescura que não desagradou à velha, fatigada pela rapidez e ardor do caminho. 

O Sr. Flageot, apenas a sua criada Margarida lhe anunciou a visita da Srª. Condessa de 
Béarn, compôs-se, porque o calor excessivo obrigava-o a estar meio despido, pôs na cabeça uma 
cabeleira que sempre tinha ao seu lado, levantou-se e dirigiu-se para a porta, levando um sorriso 
nos lábios. Mas nesse sorriso via-se tão claramente uma nuvem de admiração que a condessa 
julgou-se obrigada a dizer-lhe: 

- Então que é isso, meu caro Sr. Flageot? sou eu. 
- Sim, sim, bem a vejo, senhora condessa. 
Fechando então pudicamente o seu roupão, o advogado conduziu a condessa para uma 

poltrona de couro, que estava no canto mais claro do gabinete, e afastou-a com prudência da 
mesa em que estavam os seus papéis, porque sabia que era muito curiosa. 

- Agora, minha senhora - disse ele - permitirá que me alegre por uma tão agradável 
surpresa. 

A senhora de Béarn, encostada na poltrona, erguia um pouco os pés para deixar entre o 
chão e os seus sapatos de cetim lavrado o espaço necessário para a colocação de uma pequena 
almofada, que Margarida lhe trazia. 

Ergueu-se rapidamente. 
- Como surpresa? - disse ela entalando o nariz com os óculos que acabava de tirar do 

estojo para melhor poder ver o Sr. Flageot. 
- Sem dúvida, eu julgava que estava nas suas fazendas, minha senhora - respondeu o 

advogado, usando assim de uma amável lisonja para qualificar as três jeiras de terra de horta da 
condessa. 

- Lá estava efectivamente; mas, como vê, deixei-as ao seu primeiro sinal. 
- Ao meu primeiro sinal? - disse o advogado muito admirado. 
- À sua primeira palavra, primeiro aviso, primeiro conselho, enfim, ou como melhor lhe 

agradar. 
Os olhos do Sr. Flageot cresceram até ao tamanho dos óculos da condessa. 
- Parece-me que não andei mal - continuou esta e que deve estar contente por isso. 
- Estou encantado, minha senhora, como sempre; mas permita que lhe diga, que não vejo 

o que tenho com tudo isto. 



- Como! - disse a condessa - o que tem com isto?... tem tudo, ou direi melhor, fez tudo o 
senhor mesmo. 

- Eu? 
- Certamente... Ora vamos a saber, temos novidades por cá? 
- Oh!  sim, minha senhora, muitas; dizem que el-rei está para fazer um golpe de Estado a 

respeito do parlamento. Mas, esquecia-me oferecer-lhe de tomar alguma coisa. 
- Bem me importa a mim com el-rei, ou com os golpes de Estado! 
- Então de que se trata, minha senhora? 
- Trata-se da minha demanda. Era a respeito da minha demanda que eu lhe perguntava o 

que havia de novo. 
- Oh! quanto a isso - disse o Sr. Flageot abanando tristemente a cabeça - nada temos, 

nada absolutamente, minha senhora. 
- Isto é, nada... 
- Nada, mesmo nada. 
- Nada, depois que a senhora sua filha me foi falar. Ora, como ela me falou anteontem, 

compreendo facilmente que depois daquele momento não poderá ter havido muitas novidades 
mais. 

- A minha filha, minha senhora? 
- Sim. 
- Disse... a minha filha? 
- Sem dúvida, a sua filha...  a que mandou lá. 
- Perdão, minha senhora - disse o Sr. Flageot – mas era impossível que eu lhe mandasse a 

minha filha. 
- Impossível! 
- Por uma razão muito simples, é porque não tenho nenhuma. 
- Está certo disso? - perguntou a condessa. 
- Minha senhora - respondeu o Sr. Flageot – tenho a honra de ser solteiro. 
- Ora adeus! - exclamou a condessa. 
O Sr. Flageot tornou-se desassossegado; chamou Margarida para trazer os refrescos 

oferecidos à condessa, e para ficar ali com ele a fim de a vigiarem. 
- Infeliz mulher - pensou ele - ter-se-lhe-á voltado o juízo? 
- Como! - disse a condessa - o senhor não tem uma filha? 
- Não, minha senhora. 
- Uma filha casada, em Estrasburgo? 
- Não, minha senhora, não, mil vezes não. 
- E não encarregou essa filha - continuou a condessa prosseguindo na sua idéia - não 

encarregou essa filha de me procurar, no seu caminho para Estrasburgo, a fim de me anunciar 
que a minha demanda ia ser julgada? 

- Não. 
A condessa deu um salto na poltrona batendo com as mãos sobre os joelhos. 
- Beba alguma coisa, senhora condessa - disse o Sr. Flageot - isso há-de fazer-lhe bem. 
Fez ao mesmo tempo um sinal a Margarida, que trazia dois copos de cerveja sobre uma 

bandeja, mas a velha já não tinha sede, porque repeliu a bandeja e os copos com tal força, que 
Margarida, que parecia ter alguns privilégios na casa, ficou sentida. 

- Vamos, vamos - disse a condessa, olhando para o Sr. Flageot por cima dos óculos - 
expliquemo-nos, senhor, se me faz favor. 

- De boa vontade - respondeu Flageot; - fica, Margarida, talvez a senhora condessa queira 
tomar alguma coisa; vamos à explicação. 

- Vamos, se assim o quer, porque hoje está incompreensível, meu caro Sr. Flageot; 
palavra de honra, dir-se-ia que o calor da estação lhe voltou o juízo. 

- Sangue-frio, minha senhora - disse o advogado inclinando-se para trás na poltrona para 
se afastar da condessa - não se exaspere e conversemos. 



- Sim, conversemos. Não tem nenhuma filha, Sr. Flageot? 
- Não, minha senhora, o que me causa muita pena porque me parece que lhe seria 

agradável que eu tivesse alguma; ainda que... 
- Ainda que? - repetiu a condessa. 
- Ainda que, quanto a mim, preferiria ter um rapaz; os rapazes nestes tempos em que 

estamos saem melhores e são mais fáceis de acomodar. 
A senhora de Béarn ficou um instante pensativa. 
- Como! - disse ela - não me mandou recado por uma irmã, uma sobrinha, uma prima 

qualquer, para que eu viesse imediatamente para Paris? 
- Nem mesmo pensei nisso, porque sei quanto é dispendioso viver em Paris. 
- Mas a minha demanda? 
- Terei a honra de a avisar quando estiver para ser julgada, minha senhora. 
- Como? quando estiver para ser julgada! 
- Sim. 
- Pois não está para o ser? 
- Não, que eu saiba, minha senhora. 
- Pois o meu processo não está avocado? 
- Não. 
- Nem se trata disso proximamente? 
- Não, minha senhora! Santo Deus, não! 
- Então - exclamou a velha erguendo-se - zombaram, escarneceram indignamente de 

mim. 
O Sr. Flageot coçou a cabeleira e murmurou: 
- Receio muito que assim seja, minha senhora. 
- Sr. Flageot! - exclamou a condessa. 
O advogado deu um salto sobre a cadeira e fez um sinal a Margarida, que se apressou a 

segurar seu amo. 
- Sr. Flageot - prosseguiu a condessa - não hei-de tolerar semelhante humilhação, e vou 

ter com o senhor chefe da polícia para que me procurem a sirigaita que cometeu tal insulto para 
comigo. 

- Oh! - disse o Sr. Flageot - há-de ser difícil! 
- Assim que souber quem foi - prosseguiu a condessa levada pela raiva - hei-de intentar 

logo uma acção! 
- Ainda outra demanda! - disse tristemente o advogado. 
Estas palavras fizeram cair a demandista de toda a altura do seu furor; a queda foi pesada. 
- Ah! - disse ela - eu vinha tão contente, tão feliz! 
- Mas o que lhe disse então essa mulher, minha senhora? 
- Primeiramente disse-me que vinha da sua parte. 
- Horrível intrigante! 
- E da sua parte me trazia a notícia da avocação do meu processo; era iminente; todas as 

diligências que eu fizesse eram poucas, poderia chegar já tarde. 
- Ah! - repetiu o Sr. Flageot por sua vez - o negócio está longe de ser avocado, minha 

senhora. 
- Esqueceram-nos, não é verdade? 
- Olvidados, enterrados, minha senhora, e a não haver algum milagre, e como bem o sabe 

os milagres são raros... 
- Oh! decerto - murmurou a condessa soltando um suspiro. 
O Sr. Flageot respondeu com outro suspiro modulado sobre o da condessa. 
- Olhe, Sr. Flageot - continuou a senhora de Béarn - quer que lhe diga uma coisa? 
- Fale, minha senhora. 
- Sinto que não hei-de sobreviver a isto. 
- Oh! quanto a isso, não faria bem. 



- Meu Deus! Meu Deus! - disse a pobre condessa - estão exaustas as minhas forças. 
- Ânimo, minha senhora, ânimo! - disse Flageot. 
- Mas não tem algum conselho a dar-me? 
- Oh! sim, tenho um: é de voltar para as suas fazendas, e não dar ouvidos daqui por 

diante senão aos que levarem um bilhetinho escrito por mim. 
- Que hei-de eu fazer, senão voltar para as minhas terras! 
- É o mais prudente. 
- Mas acredite-me, Sr. Flageot - murmurou ainda a condessa de Béarn - tenho quase a 

certeza de que não nos tornaremos a ver neste mundo. 
- Que infâmia! 
- Mas pelo que vejo tenho inimigos bem cruéis? 
- É alguma maldade dos Salúcios, era capaz de o jurar. 
- Em todo o caso, é muito mesquinha. 
- Sim, e de mau gosto - disse o Sr. Flageot. 
- Oh! a justiça, a justiça! - exclamou a condessa - meu caro Sr. Flageot, a justiça é a 

caverna de Caco! 
- E por que não existe já a justiça, minha senhora? - disse ele - porque o senhor de 

Maupeou quis ser chanceler em vez de se deixar ficar presidente. 
- Sr. Flageot, aceitarei agora o refresco que me ofereceu. 
- Margarida! - chamou o advogado. 
Margarida entrou. Tinha já saído quando viu que a conversa tomava um tom pacífico. 
Entrou, dizemos nós, trazendo a bandeja e os dois copos; a condessa bebeu lentamente 

um copo de cerveja depois de ter feito a honra de tocar o copo no do seu advogado; levantou-se, 
dirigiu-se para a ante-sala tendo feito previamente uma triste mesura, e despedidas mais tristes 
ainda. 

O Sr. Flageot seguiu-a, de cabeleira na mão. 
A senhora de Béarn estava no patamar da escada, procurando a corda que servia de 

corrimão, quando sentiu outra mão encontrar-se com a sua e a cabeça de alguém que lhe batia 
contra o peito. 

Essa mão e essa cabeça pertenciam a um escrevente que subia a quatro e quatro os 
degraus da escada. 

A condessa, resmungando e praguejando, sacudiu as saias e continuou a descer, enquanto 
o escrevente chegava ao patamar, empurrava a porta e bradava com a voz franca e alegre dos 
escreventes de todos os tempos: 

- Aí tem, Sr. Flageot; é a respeito da questão Béarn! 
E dava-lhe um papel. 
Subir novamente a escada, empurrar o escrevente, lançar-se sobre o Sr. Flageot, arrancar-

lhe o papel, bloquear o advogado no seu gabinete, eis tudo quanto tinha feito a velha condessa, 
antes que o escrevente acabasse de receber duas bofetadas que Margarida lhe aplicava ou fingia 
aplicar-lhe em resposta a dois beijos. 

- Então! - bradou a velha - que diz este papel, Sr. Flageot? 
- Ainda não sei, senhora condessa; mas se mo quiser restituir, talvez que possa dizer-lho. 
- É verdade, meu caro Sr. Flageot; leia, leia depressa. 
Este olhou para a assinatura do bilhete. 
- É do Sr. Guildou, nosso procurador - disse ele. 
- Ah! meu Deus! 
- Convida-me - continuou o Sr. Flageot com uma estupefacção crescente - convida-me a 

aprontar-me para advogar na terça-feira, porque foi avocada a nossa demanda. 
- Avocada! - bradou a condessa saltando de contente. - Ah! Sr. Flageot, não brinquemos 

desta vez, porque era capaz de me matar. 
- Minha senhora - respondeu o Sr. Flageot admirado com a notícia - se alguém zomba 

aqui, há-de ser o Sr. Guildou, mas seria a primeira vez na sua vida. 



- A carta é dele? 
- Assinou-se Guildou, veja! 
- É verdade!... Avocada hoje, julgada na terça-feira. Então a tal senhora que foi visitar-me 

não é uma intrigante? 
- Parece-me que não. 
- Mas se não era mandada pelo senhor... Tem a certeza que não foi mandada por si? 
- Pudera não! 
- Por quem seria então mandada? 
- Sim, por quem? 
- Porque enfim devia ser mandada por alguém. 
- Não percebo. 
- Não entendo. 
- Ah! deixe-me tornar a ler, Sr. Flageot: avocada, julgada, está escrito, julgada perante o 

Sr. Presidente Maupeou. 
- Diacho! está lá isso? 
- Sem dúvida. 
- É mau! 
- Por quê? 
- Porque o presidente Maupeou é um amigo íntimo dos Salúcios. 
- Sabe isso? 
- É o seu maior amigo. 
- Bom, estamos então pior que dantes. Sou infeliz. 
- E contudo - disse o Sr. Flageot - aqui nada há que dizer, é preciso ir visitá-lo.  
- Mas, receber-me-á muito mal? 
- É provável. 
- Ah! Sr. Flageot, o que me diz? 
- A verdade, minha senhora. 
- Como! nem só perde o ânimo, mas ainda em cima quer roubar-me aquele que eu tenho. 
- Do senhor de Maupeou, nada tem que esperar de bom. 
- É tão fraco, o senhor, um Cícero? 
- Cícero teria perdido a causa dos Ligarius, se tivesse advogado perante Verres, em vez de 

falar diante de César - foi a resposta mais modesta que ocorreu ao Sr. Flageot para repelir a honra 
insigne que a sua cliente acabava de lhe fazer. 

- Então dá-me de conselho que o não vá procurar? 
- Deus não permita, minha senhora, que eu lhe aconselhe semelhante irregularidade, mas 

compadeço-me da senhora por estar obrigada a uma tal entrevista. 
- Está-me falando, Sr. Flageot, como um soldado que pensa em desertar. Dir-se-ia que 

receia encarregar-se do negócio. 
- Minha senhora - respondeu o advogado - já perdi durante a minha vida algumas causas 

que tinham mais probabilidade de se vencerem do que esta. 
A condessa suspirou e juntou toda a sua energia. 
- Hei-de ir até ao fim - disse ela com uma certa dignidade, que contrastava com o carácter 

cómico do diálogo; - não se dirá que tendo eu o direito por mim, receei a luta. Poderei perder o 
meu processo, mas hei-de mostrar aos prevaricadores a fronte de uma mulher de bem como não 
há muitas hoje na corte. Dá-me o braço, Sr. Flageot, para me acompanhar a casa do seu vice-
chanceler? 

- Minha senhora - disse o Sr. Flageot, chamando em seu socorro toda a sua dignidade - 
minha senhora, nós, os membros oponentes do parlamento de Paris, jurámos não ter relações 
fora das audiências com os que abandonaram os parlamentos na questão do senhor de Aiguillon. 
A união faz a força, e como o senhor de Maupeou não andou firme e conseqüente nessa questão, 
como temos razões de queixa contra ele, ficaremos em nossos respectivos campos até que ele se 
resolva para um lado ou para outro. 



- O meu negócio chega em má ocasião, segundo vejo - suspirou a condessa; - advogados 
de mal com juízes, juízes de mal com os clientes... Não importa, hei-de perseverar. 

- Deus a ajude, minha senhora - disse o advogado levantando ao mesmo tempo o seu 
roupão sobre o braço esquerdo, como um senador romano o teria feito com a sua toga. 

- Eis aqui um bem triste advogado - murmurou consigo mesmo a senhora de Béarn. - 
Receio muito ser tão feliz com a sua defesa no parlamento, como o era lá na minha casa de 
campo quando eu mesma defendia a minha causa diante do meu travesseiro. 

Depois, em voz alta e com um sorriso no qual tentava disfarçar o seu desassossego, 
prosseguiu: 

- Adeus, Sr. Flageot, estude bem a causa, rogo-lho! Ninguém sabe o que poderá 
acontecer. 

- Oh! minha senhora - disse o Sr. Flageot - não é a defesa que me dá cuidado. Há-de ser 
um belo discurso, e tanto mais belo que tenciono fazer nele terríveis alusões. 

- Alusões a quê, senhor, a quê? 
- A corrupção de Jerusalém, minha senhora, que hei-de comparar com as cidades malditas 

e sobre as quais hei-de chamar o fogo do Céu. Percebe, minha senhora, e ninguém duvidará que 
Jerusalém é Versalhes. 

- Sr. Flageot - bradou a velha - não nos vá comprometer, ou direi melhor, não 
comprometa a minha causa! 

- Ora! minha senhora, a sua causa com o senhor de Maupeou, está perdida; do que se 
trata agora é de vencer aos olhos do público, e como nos não fazem justiça, façamos nós bulha e 
escândalo! 

- Sr. Flageot... 
- Minha senhora, sejamos filósofos... façamos estalada! 
- Anda! os diabos te façam estalada a ti! – murmurou a condessa consigo - mau advogado, 

que só vês em tudo isto um meio de te envolveres nos teus farrapos filosóficos. Vamos ver o 
senhor de Maupeou; não é filósofo, esse, e talvez seja mais feliz com ele do que contigo! 

E a velha condessa separou-se do Sr. Flageot e afastou-se da Rua do Petit-Lion-Saint-
Sauveur, depois de haver percorrido em dois dias todos os degraus da escada da esperança e do 
desapontamento. 
 

IV 
 

O VICE 
 
A condessa tremia como varas verdes ao dirigir-se a casa do senhor de Maupeou. 
Contudo, durante o caminho, havia feito uma reflexão própria para se tranqüilizar. 

Segundo toda a probabilidade, a hora não era própria para o senhor de Maupeou a poder receber, 
e contentar-se-ia em anunciar ao porteiro uma próxima visita. 

Efectivamente, seriam sete horas da tarde, e conquanto fosse ainda dia, o costume de 
jantar às quatro, como já entre a nobreza se usava, interrompia geralmente todos os negócios 
desde o jantar até ao dia seguinte. 

A senhora de Béarn, que ardentemente desejava falar com o vice-chanceler, consolou-se 
todavia com a idéia de que não o encontraria. É esta uma das freqüentes contradições do espírito 
humano, que sempre se hão-de entender sem se poderem explicar. 

A condessa apresentou-se portanto, esperando que o porteiro lhe negasse a entrada. 
Tinha preparado um escudo de seis libras para adoçar o Cérbero e convidá-lo a inscrever o seu 
nome na lista das audiências solicitadas. 

Chegando em frente do palácio, viu o porteiro falar com um correio que parecia estar 
dando uma ordem. Esperou discretamente, receando que a sua presença incomodasse os dois 
interlocutores; mas o correio, assim que viu a velha na sua carruagem alugada, retirou-se. 

O porteiro aproximou-se então da carruagem e perguntou o nome da senhora. 



- Oh! - disse ela - bem sei que provavelmente não terei a honra de ver Sua Excelência. 
- Apesar disso, minha senhora - respondeu o porteiro - tem sempre a bondade de me 

dizer o seu nome. 
- Condessa de Béarn - respondeu ela. 
- Sua Excelência está em casa - replicou o porteiro. 
- Como? - disse a senhora de Béarn no cúmulo da admiração. 
- Digo que Sua Excelência está em casa – repetiu este. 
- Mas decerto não recebe ninguém a estas horas. 
- Há-de receber a senhora condessa - disse o porteiro. 
A senhora de Béarn apeou-se sem saber bem se dormia ou velava. O porteiro puxou por 

uma corda que duas vezes fez soar uma sineta. Apareceu um criado no patamar da escada e o 
porteiro fez sinal à condessa para que subisse. 

- Quer falar com Sua Excelência, minha senhora? – perguntou o criado. 
- Isto é, senhor, eu solicito esse favor, mas sem esperança de o obter. 
- Queira seguir-me, senhora condessa. 
- Dizem tanto mal deste grande magistrado! – pensou a condessa enquanto seguia o 

criado - e contudo tem uma qualidade óptima, é de receber a gente a toda a hora. Um 
chanceler!... é singular. 

Enquanto caminhava, estremecia com a idéia de ir encontrar um homem tanto mais 
intratável, tanto mais desagradável quanto lho permitia ser a sua assiduidade ao trabalho. O 
senhor de Maupeou, coberto com uma grande cabeleira e vestido com a sua casaca de veludo 
preto, trabalhava num gabinete de portas abertas. 

A condessa, ao entrar, lançou em torno de si um olhar rápido, mas viu com surpresa que 
estava só, e que os espelhos não reflectiam outros rostos a não ser o seu e o do pálido e magro 
chanceler. 

O criado anunciou a senhora condessa de Béarn. 
O senhor de Maupeou levantou-se e encostou-se à chaminé que lhe ficava por detrás. 
A condessa fez as três mesuras do estilo. 
O pequeno cumprimento que seguiu as mesuras foi um pouco embaraçado. Não tinha 

esperado alcançar a honra... não julgava que um ministro tão ocupado tivesse ânimo de tirar às 
suas horas de descanso... 

O senhor de Maupeou disse-lhe que o tempo era tão precioso que os súbditos de Sua 
Majestade como para os seus ministros, e que não obstante, ainda havia distinções a fazer a favor 
das pessoas que estão com pressa, e que portanto sempre dava o seu melhor resto de tempo 
àquelas que mereciam as suas atenções. 

Novas mesuras da senhora de Béarn, depois um silêncio e perturbação, porque era 
chegado o ponto de acabar com os cumprimentos e começar o seu negócio. 

O senhor de Maupeou esperava. 
- Senhor - disse a demandista - quis apresentar-me na presença de V. Ex.ª, a fim de lhe 

expor muito humildemente um negócio muito grave e do qual depende toda a minha fortuna. 
O senhor de Maupeou fez um leve sinal com a cabeça, que queria dizer: 
- Fale. 
- Com efeito, senhor - disse ela - saberá que toda a minha fortuna, ou direi melhor, toda a 

fortuna do meu filho depende de uma demanda que tenho contra a família dos Salúcios. 
O vice-chanceler continuou a prestar atenção. 
- Mas, senhor, é-me tão conhecida a sua equidade que, apesar do conhecimento das 

relações de amizade que existem entre V. Ex.ª e os meus adversários, não hesitei um só momento 
em vir pedir a V. Ex.ª a mercê de me ouvir. 

O senhor de Maupeou não pôde deixar de sorrir-se ao ouvir louvar a sua equidade; fazia-
lhe isso lembrar o tempo em que também louvavam o Sr. Dubois a respeito das suas virtudes 
apostólicas. 



- Minha senhora - disse ele - tem razão de observar que sou amigo dos Salúcios, mas tem 
também razão em acreditar que ao encarregar-me dos selos, como chanceler, pus de parte todas 
as amizades. Responder-lhe-ei portanto, minha senhora, fora de toda e qualquer preocupação 
particular, como é do dever do chefe soberano da justiça. 

- Oh! meu senhor, Deus o abençoe! - exclamou a velha. 
- Examino portanto a sua demanda como um simples jurisconsulto - prosseguiu o 

chanceler. 
- E muito o agradeço a V. Ex.ª, que tão hábil é nestas matérias. 
- Parece-me que a sua demanda está para ser julgada proximamente? 
- Na semana próxima, senhor. 
- Agora diga-me o que deseja. 
- Que V. Ex.ª tome conhecimento dos documentos que juntei. 
- Já examinei tudo. 
- Então! - perguntou a velha toda trémula - qual é a sua opinião? 
- A respeito do seu negócio? 
- Sim. 
- Parece-me que não pode haver a menor dúvida. 
- Como, em se ganhar? 
- Não, em se perder. 
- V. Ex.ª diz que hei-de perder a minha causa? 
- Indubitavelmente. Dou-lhe um conselho. 
- Qual é? - perguntou a condessa com uma última esperança. 
- É que, se depois de julgada e condenada a sua demanda, tem que fazer algum 

pagamento... 
- Então? 
- Trate de ter o seu dinheiro pronto. 
- Mas, senhor, ficamos perdidos! 
- Ah! senhora condessa, bem sabe que a justiça não pode entrar nessas considerações. 
- Entretanto, senhor, ao lado da justiça está a piedade. 
- É exactamente por essa razão, senhora condessa, que fizeram a justiça cega. 
- Contudo, V. Ex.ª não me negará um conselho. 
- Fale! em que género o quer? 
- Não haverá meio algum de entrar numa combinação, num acordo para ter uma sentença 

mais suave? 
- Não conhece nenhum dos seus juízes? – perguntou o vice-chanceler. 
- Nenhum, senhor. 
- Isso é mau! Os senhores Salúcios têm relações com mais de três quartas partes do 

parlamento! 
A condessa estremeceu. 
- Note bem - continuou o vice-chanceler - que isto afinal nada faz ao caso, porque um 

juiz não se deixa levar por influências particulares. 
Isto era tão verdade como a equidade do chanceler e as famosas virtudes apostólicas de 

Dubois. 
A condessa esteve a ponto de perder os sentidos. 
- Mas enfim - prosseguiu o chanceler – estabelecida a integridade, o juiz pensa mais no 

seu amigo do que num indiferente; é muito justo quando é justo, e como há-de ser justo que 
perca a sua demanda, poderá acontecer que queiram tornar as conseqüências o mais 
desagradáveis possível para si. 

- Mas o que V. Ex.ª me faz a honra de dizer-me é aterrador! 
- Quanto a mim, senhora condessa - prosseguiu o senhor de Maupeou - bem deve pensar 

que me hei-de abster de tudo; não tenho recomendações que fazer aos juízes, e como não sou eu 
mesmo quem julgo, posso falar. 



- Ah! senhor, eu já desconfiava de uma coisa. 
O vice-chanceler olhou sorrateiramente para a velha demandista. 
- É que os senhores Salúcios habitando Paris estão ligados com todos os meus juízes, e 

portanto os senhores Salúcios têm muita influência. 
- Em primeiro lugar a justiça e o direito estão do lado deles. 
- Quanto é cruel, senhor, ouvir semelhantes palavras sair da boca de um homem tão recto 

como V. Ex.ª. 
- Digo-lhe que isto tudo é verdade, e contudo dou-lhe a minha palavra que desejava ser-

lhe útil. 
A condessa estremeceu; parecia-lhe ver alguma coisa obscura, senão nas palavras, pelo 

menos nas idéias do vice-chanceler, e que se essa obscuridade se dissipasse, veria talvez alguma 
coisa de favorável. 

- Demais - prosseguiu o senhor de Maupeou - o seu nome, que é um dos melhores nomes 
da França, é já para mim uma recomendação muito eficaz. 

- Que contudo não me há-de impedir de perder a minha demanda, senhor. 
- Ah! que lhe hei-de eu fazer? 
- Oh!  senhor - disse a condessa abanando a cabeça - como os negócios se fazem! 
- Parece dizer, minha senhora, que no nosso tempo andavam os negócios melhor. 
- Sim, senhor, pelo menos assim me parece, e lembra-me com saudades o tempo em que, 

simples advogado de el-rei no parlamento, pronunciava esses belos discursos, que eu, jovem 
mulher naquela época, ia aplaudir com entusiasmo. Que fogo! que eloqüência! que virtude! Ah! 
senhor chanceler, naquele tempo não havia intriga nem favor, naquele tempo teria eu ganho o 
meu processo. 

- Havia naquele tempo a senhora de Phalaris que tentava reinar no momento em que o 
regente fechava os olhos, e a Souris que se metia por toda a parte a fim de ver se achava alguma 
coisa para roer. 

- Oh!  senhor, a senhora de Phalaris era tão nobre, e a Souris era tão boa menina! 
- Que não havia meio de lhe recusar coisa alguma. 
- Ou que elas nada sabiam recusar. 
- Ah! senhora condessa - disse o chanceler rindo com um modo que admirou cada vez 

mais a velha demandista, tanto parecia franco e natural - não me faça falar mal da minha 
administração por amor da minha mocidade. 

- Mas V. Ex.ª não pode todavia impedir que eu chore a minha fortuna perdida, a minha 
casa arruinada. 

- Eis o resultado da mudança dos tempos, condessa; sacrifique ao ídolo do dia, sacrifique. 
- Ah! senhor, os ídolos nada querem com os que vêm adorá-los de mãos vazias. 
- Como sabe isso? 
- Eu? 
- Sim; parece-me que ainda não experimentou? 
- Oh! senhor, é tão bom, que me fala como uma pessoa de amizade. 
- Ora! Somos da mesma idade, condessa. 
- Tivesse eu vinte anos, e fosse V. Ex.ª um simples advogado, havia de advogar a minha 

causa e não haveria Salúcios no mundo que nos vencessem. 
- Infelizmente, senhora condessa, já não temos vinte anos - disse o vice-chanceler 

soltando um suspiro; - é preciso implorar aqueles que os têm, já que a senhora mesma confessa 
que é essa a idade da influência... Como! Não conhece ninguém na corte? 

- Alguns velhos retirados dos negócios públicos, que se envergonhariam da sua antiga 
conhecida porque está pobre. Olhe, senhor, tenho entrada no Paço, em Versalhes, poderia lá ir se 
quisesse; mas de que me serviria? Ah! apanhe eu as minhas duzentas mil libras, e verá como sou 
outra vez procurada. Faça esse milagre, senhor. 

O chanceler fingiu não ouvir esta última frase. 



- No seu lugar - disse ele - eu esqueceria os velhos, como os velhos a esquecem, e 
procuraria os moços que tratam de alcançar partidários. Tem conhecimento com as senhoras 
princesas? 

- Naturalmente já se não lembram de mim. 
- Também pouca influência têm. Conhece o delfim? 
- Não. 
- Também está muito ocupado com a sua arquiduquesa, prestes a chegar; não tem tempo 

para pensar noutras coisas; mas vejamos entre os favoritos. 
- Nem já sei como se chamam. 
- O senhor de Aiguillon? 
- Um peralvilho contra o qual se dizem coisas indignas; que se escondeu num moinho 

enquanto os outros se batiam... Ora adeus! 
- Ora! - disse o chanceler - nunca se deve acreditar senão metade do que se diz.   

Procuremos ainda. 
- Procure, senhor, veja se lhe ocorre alguém. 
- Mas por que não? Sim... Não... ora, sim... 
- Fale, senhor, fale! 
- Por que se não há-de dirigir pessoalmente à condessa? 
- À senhora du Barry? - perguntou a velha abrindo o leque. 
- Sim; no fundo é boa pessoa. 
- Realmente? 
- E principalmente muito serviçal. 
- Sou de nobreza muito antiga para poder agradar-lhe, senhor. 
- Pois julgo que está enganada, condessa; ela está procurando ligar relações com as boas 

famílias. 
- Julga isso? - disse a velha condessa, abalada na sua oposição. 
- Conhece-a? 
- Oh! meu Deus! não. 
- Ah! isso é mau! Essa tem bastante crédito, parece-me? 
- Ah! sim, crédito tem ela, mas nunca a vi. 
- Nem à sua irmã Chon? 
- Não. 
- Nem sua irmã Bischi? 
- Não. 
- Nem seu irmão João? 
- Não. 
- Nem o seu preto Zamora? 
- Como, seu preto? 
- Sim, o seu preto é um forte empenho. 
- Esse monstrozinho, cujo retrato se vende no Pont-Neuf, e que parece um macaco 

vestido? 
- Esse mesmo. 
- Pois eu havia de conhecer um tal mono? – exclamou a condessa ofendida na sua 

dignidade; - e como havia eu de tê-lo conhecido? 
- Ora, o que vejo, condessa, é que pouco lhe importa perder a demanda. 
- Como? 
- Pois despreza Zamora. 
- Mas que pode Zamora fazer nisto tudo? 
- O que pode? Pode fazer-lhe ganhar a sua demanda, nada mais. 
- Ele! Esse pretinho, fazer-me ganhar a minha demanda! Então como? 
- Basta que ele diga à sua ama que lhe agrada que a senhora seja a vencedora. Sabe o que 

são as influências... Ele faz o que quer da sua ama, e a sua ama faz do rei tudo quanto quer. 



- Então é Zamora quem governa a França? 
- Zamora é muito influente - disse o senhor de Maupeou abanando a cabeça - e antes 

quereria estar de mal com... com a delfina, por exemplo, do que com ele. 
- Jesus! - exclamou a condessa - se estas coisas me não fossem ditas por um homem tão 

sério como V. Ex.ª... 
- Ah! meu Deus! não serei o único que lhe diga isto, é toda a gente. Pergunte aos duques e 

aos pares se esquecem, quando vão a Marly ou a Luciennes, os confeitos para a boca, ou as 
pérolas para as orelhas de Zamora? Eu que lhe falo, eu, que sou pouco mais ou menos chanceler 
de França, pois bem! quer saber o que estava fazendo quando chegou? estava-lhe passando o 
diploma de governador. 

- De governador? 
- Sim, o Sr. Zamora está nomeado governador do palácio de Luciennes. 
- O mesmo título com que foi recompensado o Sr. Conde de Béarn depois de vinte anos 

de serviço? 
- Exactamente, quando foi nomeado governador do palácio de Blois. 
- Que degradação. Santo Deus! - exclamou a condessa; - então a monarquia está perdida? 
- Pelo menos está muito doente, condessa; e de um doente que está para morrer, entende, 

arranca-se-lhe tudo quanto se lhe pode arrancar? 
- Sim, sim; mas ainda para isso é preciso ter possibilidade de se aproximar do doente. 
- Sabe o que lhe seria preciso para a salvo aproximar-se da senhora du Barry? 
- O quê? 
- Precisava ser admitida a levar este diploma ao seu preto... 
- Eu! 
- Era uma bela introdução! 
- Julga isso, senhor? - disse a condessa em extremo consternada. 
- Tenho essa certeza, mas... 
- Mas... - repetiu a senhora de Béarn. 
- Mas, veja bem, não conhece pessoa nenhuma da intimidade dela? 
- E o senhor? 
- Ora! eu... 
- Sim. 
- Eu, isso seria mais difícil. 
- Vamos, decididamente - disse a pobre velha demandista despedaçada por todas estas 

alternativas – decididamente a fortuna não quer mais nada de mim. V. Ex.ª faz-me a honra de me 
receber como nunca fui recebida, quando nem sequer esperava vê-lo. Acontece, porém, faltar-me 
ainda alguma coisa: nem só estou disposta a fazer a corte à senhora du Barry, eu, uma Béarn! para 
chegar a ela, estou pronta a fazer-me portadora de diplomas para aquele horrível negro, a quem, 
se o encontrasse na rua, nem mesmo faria a honra de lhe dar um pontapé, e eis que nem junto 
desse pequeno monstro tenho meios de chegar... 

O senhor de Maupeou começava novamente a passar a mão pela fronte e parecia pensar 
em alguma coisa, quando de repente o criado anunciou: 

- O Sr. Visconde João du Barry! 
A estas palavras, o chanceler bateu palmas em sinal de estupefacção, e a condessa deixou-

se cair meio desfalecida sobre uma poltrona. 
- Diga ainda que a fortuna a abandona, minha senhora! - bradou o chanceler. - Ah! 

condessa, condessa, o Céu, pelo contrário, combate por si. 
Depois, voltando-se para o criado sem dar tempo à condessa para sair da sua 

estupefacção, disse: 
- Mande entrar. 
O criado retirou-se; porém voltou um instante depois precedendo o nosso conhecido 

João du Barry, que entrou, de perna tesa e com o braço ao peito. 



Após as cortesias do estilo, e quando a condessa, trémula e indecisa, tentava erguer-se 
para se retirar, e como para obedecer à leve inclinação de cabeça que o chanceler lhe dirigia para 
dar a entender que estava terminada a audiência, o visconde fez nova cortesia e disse: 

- Perdão, senhor, perdoe-me, minha senhora, rogo-lhe que... Se Sua Excelência quiser 
ouvir-me, tenho apenas duas palavras que lhe dizer. 

A condessa de Béarn sentou-se novamente sem se fazer rogar; o seu coração nadava em 
alegria e palpitava de impaciência. 

- Talvez que eu o incomode, senhor? - balbuciou a condessa. 
- Nada! De modo nenhum! É só dar duas palavras a Sua Excelência; vou roubar-lhe dez 

minutos de trabalho precioso, o tempo necessário para fazer uma queixa. 
- Uma queixa, diz o senhor? - perguntou o chanceler ao senhor du Barry. 
- Fui assassinado! Sim, senhor, assassinado! Bem entende que não posso perdoar essas 

coisas. Vilipendiem-nos, façam-nos canções, caluniem-nos, paciência, a isso sobrevive-se; mas 
que não venham assassinar-nos, com os diabos! 

- Explique-se, senhor - disse o chanceler fingindo-se assustado. 
- Explico-me em duas palavras, mas não quero interromper a audiência desta senhora. 
- A Srª. Condessa de Béarn - disse o chanceler apresentando a velha ao visconde du 

Barry. 
Du Barry e a condessa recuaram com elegância para se cortejarem com tanta gravidade 

como na corte o teriam feito. 
- Eu ficarei para depois, senhor visconde - disse ela. 
- Senhora condessa, não me atrevo a cometer um crime de lesa-delicadeza. 
- Fale primeiro, senhor, fale, para mim apenas se trata de dinheiro, para o senhor é um 

negócio de honra, pela ordem natural o seu negócio é de maior urgência. 
- Minha senhora - disse o visconde - aproveitarei o seu delicado oferecimento. 
E contou a sua história ao chanceler, que o ouviu com toda a gravidade. 
- Carece testemunhas - disse o senhor de Maupeou depois de um momento de silêncio. 
- Ah! - exclamou du Barry - nisso reconheço eu o juiz íntegro que só quer deixar-se 

influenciar pela verdade irrecusável.  Não tem dúvida, eu arranjarei testemunhas... 
- Senhor - disse a condessa - há já uma testemunha que está pronta. 
- Qual é? - perguntaram ao mesmo tempo o visconde e o senhor de Maupeou. 
- Eu! - disse a condessa. 
- A senhora! - exclamou o chanceler. 
- Queira dizer-me, senhor, essa questão não teve lugar em Chaussée? 
- Sim, minha senhora. 
- Na estação das mudas? 
- Sim. 
- Pois bem! Eu sou testemunha. Passei duas horas depois no lugar em que o atentado se 

praticou. 
- Realmente, minha senhora? - perguntou o chanceler. 
- Ah! minha senhora, enche-me de favores - disse o visconde. 
- Por tal sinal - prosseguiu a condessa - que em toda a aldeia se não falava noutra coisa. 
- Cuidado! - disse o visconde - cuidado! Se consente em servir-me neste negócio, os 

Choiseul acharão provavelmente algum meio de a fazer arrepender. 
- Ah! - disse o chanceler - e tanto mais fácil lhe seria isso nesta ocasião, porquanto a 

senhora condessa tem actualmente uma demanda, cujo bom resultado me parece muito 
duvidoso. 

- Senhor, senhor - bradou a velha levando as mãos à fronte - caio de abismo em abismo. 
- Apoie-se um pouco no senhor visconde, ele lhe prestará um braço sólido. 
- Um só - disse du Barry - mas conheço alguém que tem dois bons braços e que lhos 

oferecerá de boa vontade. 
- Ah! senhor visconde - bradou a velha - esse oferecimento é do coração? 



- Sim, minha senhora, serviço por serviço, aceito os seus, aceite a senhora os meus. Está 
dito? 

- Aceito, senhor, oh! e com grande prazer. 
- Pois bem! Minha senhora, eu vou neste momento visitar minha irmã: digne-se 

acompanhar-me na minha carruagem... 
- Sem um pretexto, sem a prevenir? Oh! senhor, nunca me atreverei... 
- Tem um motivo, minha senhora - disse o chanceler entregando à condessa o diploma de 

Zamora. 
- Senhor chanceler - exclamou a condessa - V. Ex.ª é o meu anjo da guarda, e o senhor 

visconde a flor da nobreza de França. 
- Estou às suas ordens, repetiu o visconde mostrando o caminho à condessa, que saiu 

com a maior rapidez. 
- Agradeço em nome de minha irmã - disse João em voz baixa ao senhor de Maupeou; - 

obrigado, meu primo. Mas não desempenhei bem o meu papel, hem? 
- Perfeitamente - disse Maupeou - mas conte também como representei o meu. Em todo 

o caso, cuidado, a velha é esperta. 
Neste momento voltava-se a condessa. 
Os dois homens inclinaram-se fazendo uma profunda e cerimoniosa cortesia. 
Em baixo achava-se uma carruagem magnífica, cujos criados vestiam librés da casa real. A 

condessa, inchada de orgulho, subiu para ela. João fez um sinal e a carruagem partiu. 
Depois da saída de el-rei de casa da senhora du Barry, depois de uma recepção curta e 

aborrecida, como el-rei o havia anunciado aos cortesãos, a condessa tinha ficado só com sua irmã 
Chon e seu irmão, o qual não se havia mostrado logo, para que não fossem constatar o estado da 
sua ferida na realidade bem leve. 

O resultado do conselho de família tinha sido que a condessa, em vez de partir para 
Luciennes, como o dissera a el-rei, tinha partido para Paris. A condessa possuía na Rua de Valois 
um pequeno palácio que lhe servia a ela e a toda a sua família, que sem descanso corria por 
montes e vales, quando os negócios ou os divertimentos reclamavam a sua presença em Paris. 

A condessa instalou-se em sua casa, pegou num livro e esperou. 
Durante esse tempo, o visconde dispôs as suas baterias. 
Contudo a favorita não tivera ânimo de atravessar Paris sem de vez em quando pôr a 

cabeça fora do postigo. Um dos instintos das mulheres bonitas é mostrarem-se, porque 
conhecem que são boas para serem vistas. A condessa portanto mostrou-se de modo, que a 
notícia da sua chegada a Paris espalhou-se por tal forma, que das duas horas até às seis recebeu 
umas vinte visitas. Foi um favor da divina Providência, porque sem essas visitas teria a pobre 
condessa morrido de aborrecimento; mas graças a essa distracção, passou o tempo em conversar 
e rir. 

Eram sete horas e meia da tarde quando o visconde passou com a condessa de Béarn 
diante da igreja de Santo Eustáquio. 

A conversa na carruagem foi sobre as hesitações da condessa em aproveitar-se de uma tal 
felicidade. 

Da parte do visconde, era a afectação de uma certa dignidade de protector e admirações 
sem-número sobre o feliz acaso, que proporcionava à senhora de Béarn o conhecimento com a 
senhora du Barry. 

Por sua parte, a senhora de Béarn não se cansava em dirigir elogios à civilidade e 
afabilidade do vice-chanceler. 

Apesar dessas mentiras recíprocas, não deixava a carruagem de avançar, e chegaram a 
casa da condessa às oito horas menos alguns minutos. 

- Permita, minha senhora - disse o visconde deixando a velha numa sala de espera - 
permita que vá prevenir a senhora du Barry da honra que a aguarda. 

- Oh! senhor - disse a condessa - não consentirei que a incomode por minha causa. 



João aproximou-se de Zamora, que estivera por dentro da janela a espreitar a chegada do 
visconde, e deu-lhe uma ordem em voz baixa. 

- Oh! que engraçado pretinho - exclamou a condessa. - Pertence à senhora sua irmã? 
- Sim, minha senhora - disse o visconde - é um dos favoritos. 
- Dou-lhe os parabéns. 
Quase no mesmo instante abriu-se de par em par a porta da sala de espera, e o criado 

introduziu a condessa de Béarn na grande sala, em que a senhora du Barry dava as suas 
audiências. 

Enquanto a demandista examinava, suspirando, o luxo desse encantador aposento, João 
du Barry tinha-se dirigido para o gabinete de sua irmã. 

- É ela? - perguntou a condessa. 
- Em carne e osso. 
- Não desconfia de coisa nenhuma? 
- De coisa nenhuma. 
- E o vice? 
- Andou optimamente. Tudo conspira a nosso favor, minha amiga. 
- Então não nos demoremos mais em conversas, para ela não desconfiar. 
- Tens razão, porque me parece que é esperta como um grilo. Onde está Chon? 
- Bem sabes que está em Versalhes. 
- Cuidado em que não apareça. 
- Recomendei-lho muito. 
- Vamos, princesa, faça a sua entrada. 
A senhora du Barry empurrou a porta do seu toucador e entrou. 
Todas as cerimónias da etiqueta, próprias daquela época, foram escrupulosamente 

desempenhadas por estas duas actrizes, preocupadas ambas com o desejo de se agradarem 
reciprocamente. 

A senhora du Barry foi a primeira que tomou a palavra. 
- Já agradeci a meu irmão, minha senhora – disse ela - por me haver proporcionado a 

honra da sua visita; resta-me agradecer-lhe a sua lembrança. 
- E eu, minha senhora - redargüiu a demandista encantada - não sei as expressões que 

deverei empregar para lhe patentear toda a minha gratidão pelo delicado acolhimento que me faz. 
- Minha senhora - disse por sua vez a condessa fazendo uma mesura respeitosa - cumpro 

o meu dever para com uma senhora da sua alta jerarquia, e desejaria ser-lhe útil para qualquer 
coisa. 

E feitas as três mesuras do estilo, de ambos os lados, a condessa du Barry ofereceu uma 
poltrona à senhora de Béarn, e puxou outra para si. 
 

V 
 

O DIPLOMA DE ZAMORA 
 
- Minha senhora - disse a favorita à condessa queira falar, estou pronta a escutá-la. 
- Permita, minha irmã - disse João que ficara de pé - permita que eu evite que a Srª. 

Condessa de Béarn tenha o carácter de uma solicitadora; a senhora condessa não pensava nisso 
por forma alguma. O senhor chanceler encarregou-a de uma missão junto de si, e nada mais. 

A senhora de Béarn lançou um olhar agradecido sobre João e apresentou à condessa du 
Barry o diploma que erigia Luciennes em paço real, e conferia a Zamora o título de governador. 

- De modo que sou eu sua obrigada, minha senhora - disse a condessa depois de lançar 
um golpe de vista sobre o diploma - e se eu tivesse a fortuna de achar também uma ocasião de 
lhe ser útil... 

- Oh! minha senhora - exclamou a demandista com uma vivacidade que encantou os dois 
irmãos; - isso é coisa muito fácil. 



- Como, minha senhora? Rogo-lhe que fale. 
- Já que faz a honra de me dizer, minha senhora, que o meu nome lhe não é totalmente 

desconhecido... 
- Ora, uma Béarn! 
- Deve talvez ter ouvido falar numa demanda, que deixa vagos os bens da minha casa? 
- Disputados pelos senhores de Salúcios, creio eu? 
- Sim, minha senhora! 
- Sim, sim, estou ao facto dessa questão - disse a condessa. - Uma noite destas, falava Sua 

Majestade nisso a meu primo o senhor de Maupeou. 
- Sua Majestade! - exclamou a demandista – Pois Sua Majestade falou na minha demanda? 
- Sim, minha senhora. 
- E em que termos? 
- Ah! Pobre condessa! - exclamou por sua vez a senhora du Barry abanando a cabeça. 
- Ah! Demanda perdida, não é verdade? - disse a velha com uma expressão de angústia. 
- Para falar a verdade, minha senhora, receio muito que sim. 
- Sua Majestade disse-o? 
- Sua Majestade, como é muito prudente e delicado, não emitiu a sua opinião, mas parecia 

olhar para esses bens como pertencentes já à família dos Salúcios. 
- Oh! Santo Deus, minha senhora, se Sua Majestade estivesse ao facto do negócio, se 

soubesse que é por cessão depois de uma obrigação satisfeita...  Sim, minha senhora, satisfeita, as 
duzentas mil libras foram restituídas. Não possuo os recibos, mas tenho as provas morais, e se eu 
pudesse advogar pessoalmente ante o parlamento, mostraria por dedução tudo quanto afirmo. 

- Por dedução? - interrompeu a condessa que nem palavra percebia de tudo quanto a 
senhora de Béarn lhe dizia, mas que não obstante parecia prestar a mais séria atenção à sua 
questão. 

- Sim, minha senhora, por dedução. 
- A prova por dedução é admitida - disse João. 
- Ah! julga isso, senhor visconde? - exclamou a velha. 
- Julgo, sim - respondeu o visconde com suprema gravidade. 
- Nesse caso, mostrarei por dedução que essa obrigação de duzentas mil libras, que com 

os juros acumulados forma hoje um capital de mais de um milhão, hei-de provar que essa 
obrigação, datada no ano de 1406, deve ter sido paga por Guy Castão IV, conde de Béarn, no seu 
leito de morte, em 1417, porque por seu próprio punho se acham escritas no seu testamento as 
seguintes palavras: “No meu leito de morte, não devendo nada aos homens; e pronto a comparecer 
perante Deus...” 

- Então? - disse a condessa. 
- Então! bem entende; se ele nada devia aos homens, é porque já tinha pago aos Salúcios.  

A não ser isso, teria dito: “Devendo duzentas mil libras”, em vez de dizer: “Não devendo nada”. 
- Sim, incontestavelmente o haveria dito – interrompeu João. 
- Mas não tem outras provas? 
- Além da palavra de Castão IV, não, minha senhora; mas era este o que chamavam o 

irrepreensível. 
- Mas a obrigação de dívida está em poder dos adversários? 
- Está, é verdade - disse a velha - e é exactamente o que complica a demanda. 
Deveria ter dito que era exactamente essa obrigação o que esclarecia a questão, mas a 

senhora de Béarn via as coisas do ponto de vista que lhe era mais favorável. 
- Então, minha senhora, é sua convicção que os Salúcios estão pagos? - disse João. 
- Sim, senhor visconde - respondeu imediatamente a senhora de Béarn - é essa a minha 

convicção. 
- Mas - redargüiu a condessa para seu irmão, como se acabasse de perceber bem a fundo 

a questão – quer que lhe diga uma coisa, João, é que esta dedução, como diz a senhora de Béarn, 
muda terrivelmente o aspecto do negócio? 



- Terrivelmente para os meus adversários – prosseguiu a condessa; - os termos do 
testamento de Castão IV são positivos: “Não devendo nada mais aos homens”. 

- Nem só é claro, mas até mesmo é lógico – disse João. - Não devia nada mais aos 
homens, portanto tinha pago o que lhes devia. 

- Portanto, tinha pago o que lhes devia - repetiu a senhora du Barry por sua vez. 
- Ah! minha senhora - exclamou a velha condessa - permitisse Deus que fosse a senhora o 

meu juiz! 
- Antigamente, num caso destes não se teria recorrido aos tribunais - disse o visconde 

João; - o juízo de Deus teria decidido a questão. Quanto a mim, estou por tal forma convencido 
da justiça da sua causa, que lhe juro, se um semelhante costume estivesse ainda em prática, 
oferecer-me-ia por campeão da senhora condessa. 

- Oh! senhor! 
- É como lhe digo; entretanto, não faria mais do que fez um dos meus antepassados, du 

Barry Moore, que teve a honra de unir-se por casamento com a família real de Stuart, quando 
combateu pela jovem e formosa Edite de Scarborough, obrigando o seu adversário a confessar 
publicamente que havia mentido com quantos dentes tinha na boca. Mas, infelizmente - 
prosseguiu o visconde soltando um suspiro de desprezo - já não vivemos nesses tempos 
gloriosos, e hoje, quando pessoas como nós querem discutir os seus direitos, têm que sujeitar-se a 
uma chusma de becas, que não percebem uma frase tão clara e explícita como esta: “Não 
devendo mais nada aos homens”. 

- Ouça, meu caro irmão, há trezentos anos que essa frase foi escrita - disse a senhora du 
Barry - e é preciso ver se não há o que no Palácio da Justiça chamam a prescrição. 

- Não importa, não importa - disse João - estou convencido que se Sua Majestade ouvisse 
a senhora condessa fazer a exposição do seu negócio, como acaba de a fazer agora perante nós... 

- Oh! havia de o convencer, não é verdade, senhor? tenho essa certeza. 
- E eu também. 
- Sim, mas como poderei fazer-me ouvir? 
- Seria preciso para isso que me fizesse a honra de vir um dia visitar-me a Luciennes, e 

como Sua Majestade me faz a honra de me ir lá ver muitas vezes... 
- Sim, minha querida irmã, tudo isso é muito bom, mas depende do acaso. 
- Visconde - disse a condessa com um sorriso encantador bem sabe que confio bastante 

no acaso, e que não tenho motivo para me queixar dele. 
- Todavia o acaso pode fazer que durante oito, quinze ou mesmo vinte dias, a senhora de 

Béarn se não encontre com el-rei. 
- É verdade. 
- E entretanto a sua demanda deve julgar-se na segunda, ou terça-feira. 
- Terça-feira, senhor. 
- Estamos hoje em sexta-feira de tarde. 
- Oh! Então, é preciso tirar daí o sentido - disse a senhora du Barry de um modo 

desesperado. 
- O que devemos fazer? - disse o visconde parecendo meditar profundamente. - Diacho! 
- E uma audiência em Versalhes? - disse timidamente a senhora de Béarn. 
- Oh! não alcançará isso. 
- Talvez com a sua protecção, minha senhora? 
- Oh! a minha protecção de nada serviria; el-rei odeia tudo quanto é oficial, e neste 

momento tem um negócio que muito o preocupa. 
- A respeito dos parlamentos? -perguntou a Srª. Condessa de Béarn. 
- Não, a respeito da minha apresentação. 
- Ah! - disse a velha demandista. 
- Porque, naturalmente sabe, minha senhora, que, apesar da oposição do senhor de 

Choiseul, apesar das intrigas do senhor de Praslin e apesar dos esforços da senhora de 
Grammont, Sua Majestade El-Rei decidiu que eu havia de ser apresentada. 



- Não, minha senhora - disse a velha demandista - eu não sabia. 
- Oh!  pois é coisa decidida - disse João. 
- E quando há-de verificar-se essa apresentação, minha senhora? 
- Proximamente. 
- Eis o caso... el-rei quer que seja antes da chegada da senhora delfina para poder levar 

minha irmã às festas de Compiègne. 
- Ah! Entendo. Então está para ser apresentada? – disse timidamente a condessa. 
- Sim. A Srª. Baronesa de Alogny... conhece a baronesa de Alogny? 
- Não, senhor. Ah! Já não conheço pessoa alguma; há vinte anos que me retirei do paço. 
- Pois é a Srª. Baronesa de Alogny que lhe serve de madrinha. El-rei tem dispensado 

muitos favores a essa baronesa; seu marido foi feito camarista, o filho entra no corpo de guardas 
com promessas de entrar na primeira vagatura de tenente; o seu baronato é erecto em condado, 
os vales sobre o bolsinho de el-rei são-lhe permutados contra acções de crédito, e no dia da 
apresentação há-de receber vinte mil escudos em moeda sonante. Também ela está com uma 
pressa que isso se faça! 

- Pudera não! - disse a condessa de Béarn sorrindo. 
- Ah! mas agora me lembro!... - exclamou João. 
- O que é? - perguntou a senhora du Barry. 
- Que desgraça! - exclamou saltando sobre a sua poltrona - que desgraça não ter eu 

encontrado oito dias mais cedo a Srª. Condessa de Béarn em casa do nosso primo o vice-
chanceler. 

- Por quê? 
- Porque nessa época não tínhamos ainda tratado coisa alguma com a baronesa de 

Alogny. 
- Meu caro - disse a senhora du Barry - fala como uma esfinge, mas não o entendo. 
- Não entende? 
- Não. 
- Aposto que a senhora condessa entende? 
- Perdão, senhor visconde, mas também não percebo. 
- Há oito dias não tinha ainda madrinha? 
- Não há dúvida. 
- Então, minha senhora...  talvez eu tome liberdade demasiada? 
- Não, senhor, fale. 
- A senhora condessa ter-lhe-ia servido, e o que el-rei faz pela senhora baronesa, tê-lo-ia 

feito pela senhora condessa. 
A demandista abriu muito os olhos. 
- Ah! - disse ela. 
- Ah! se soubesse - prosseguiu João - a boa vontade com que Sua Majestade lhe tem 

concedido todas estas mercês! Não foi necessário pedir-lhas, ele mesmo tem tido a lembrança de 
as oferecer. Assim que lhe disseram que a baronesa de Alogny se oferecia para madrinha de 
Joana, disse: “Ainda bem, estou farto de aturar todas essas desdenhosas que são mais soberbas 
que eu, pelo que parece... Condessa, apresentar-me-á à senhora baronesa, não é verdade? Tem ela 
alguma demanda, algum crédito sobre o Estado, alguma dívida à fazenda pública?...” 

Os olhos da condessa dilatavam-se cada vez mais. 
- “Há só uma coisa que me amofina um pouco” – acrescentou el-rei. 
- Ah! Havia então alguma coisa que amofinava Sua Majestade? 
- Sim, uma única.  “É só uma coisa que me amofina, é que para apresentar a senhora du 

Barry teria querido um nome histórico”.  E dizendo estas palavras, Sua Majestade olhava para o 
retrato de Carlos I, por Van Dyck. 

- Sim, entendo - disse a velha demandista – Sua Majestade fez essa observação por causa 
daquela aliança dos du Barry Moore com os Stuarts, da qual há pouco me falou. 

- Exactamente. 



- O facto é - respondeu a senhora de Béarn num tom impossível de explicar - o facto é 
que nunca ouvi falar dessa família de Alogny. 

- Entretanto - disse a condessa - é uma família distinta e nobre. 
- Ah! Santo Deus! - exclamou repentinamente o visconde João erguendo-se um pouco da 

poltrona em que estava sentado. 
- Então o que é isso - perguntou a senhora du Barry fazendo os maiores esforços para 

conter o riso na presença das contorções de seu irmão. 
- O senhor picou-se talvez? - perguntou com cuidado a velha demandista. 
- Não - disse João deixando-se novamente cair sobre a poltrona; - não! É uma idéia que 

eu tive. 
- Que idéia? - perguntou a condessa rindo; - quase que o ia deitando ao chão! 
- Deve ser muito boa! - disse a senhora de Béarn. 
- Excelente! 
- Diga-a. 
- Só tem um inconveniente. 
- Qual é? 
- É que se não pode executar. 
- Diga sempre. 
- Mas receio com isso que fique alguém com pena. 
- Não importa, fale, visconde, fale. 
- Lembrava-me que se participasse à senhora de Alogny essa observação que fazia el-rei 

olhando para o retrato de Carlos I... 
- Oh! Visconde, isso seria muito incivil. 
- É verdade. 
- Então não pensemos mais nisso. 
A velha suspirou. 
- É pena - prosseguiu o visconde, como falando consigo mesmo - os negócios 

caminhavam sós. A senhora condessa, que tem um nome distinto e que é mulher de espírito, 
oferecia-se para o lugar da baronesa de Alogny. Ganhava a sua demanda, o senhor de Béarn filho 
era nomeado para um alto lugar, e como a senhora condessa tem feito grandes despesas nas 
diferentes jornadas em que tem andado por causa da demanda, dar-se-lhe-ia uma indemnização. 
Ah! uma fortuna assim não se oferece duas vezes na vida de uma pessoa! 

- Não - exclamou a Srª. Condessa de Béarn, atordoada com esse golpe inesperado. 
O facto é que na posição da pobre demandista, todos teriam exclamado como ela, e 

como ela teriam todos ficado abatidos sobre a poltrona. 
- Olhe, meu irmão - disse a condessa com um acento de profunda comiseração - afligiu a 

senhora condessa com as suas palavras. Não era bastante já o haver-lhe eu dito que nada podia 
pedir a el-rei antes da minha apresentação? 

- Oh! Se eu pudesse fazer adiar o julgamento da minha demanda! 
- Só a adiariam por oito dias - disse a senhora du Barry. 
- Sim, por oito dias - disse a senhora de Béarn; - dentro de oito dias há-de verificar-se a 

sua apresentação. 
- Sim, mas el-rei estará em Compienha daqui a oito dias, el-rei estará no centro das festas 

e divertimentos, terá chegado a delfina... 
- É verdade, é verdade - disse João - mas... 
- O quê? 
- Espere; tive uma nova idéia. 
- Qual é, senhor, qual é? - perguntou a velha. 
- Parece-me, sim... não... sim, sim, sim! 
A senhora de Béarn repetia com ansiedade os monossílabos de João. 
- Disse sim, senhor visconde? - perguntou ela. 
- Parece-me que achei um meio. 



- Fale. 
- Ouça! 
- Estamos ouvindo. 
- A sua apresentação, por ora, é ainda um segredo, não é verdade? 
- Decerto, só a senhora... 
- Oh! Descanse! - exclamou a demandista. 
- Portanto ainda é segredo a sua apresentação, e ignora-se que encontrou uma madrinha. 
- Sem dúvida; el-rei quer que a notícia se espalhe com estrondo, quando tudo estiver 

feito. 
- Então tenho o que quero, desta vez. 
- Com certeza, senhor visconde? - perguntou a senhora de Béarn. 
- Temos tudo - repetiu João. 
A velha condessa prestava toda a sua atenção. João chegou a poltrona em que estava 

sentado para junto dela e de sua irmã. 
- A Srª. Condessa de Béarn portanto ignora, como todos, que está para ser apresentada, e 

que achou uma madrinha. 
- Decerto, e ainda o ignoraria se não mo houvesse dito. 
- É preciso fingir portanto que não esteve connosco, que ignora tudo, e que vai pedir uma 

audiência a el-rei. 
- Mas a senhora condessa é de parecer que ma negará? 
- Pede uma audiência a el-rei, oferecendo-se para ser madrinha da condessa, percebe? 

Deve ignorar se ela tem ou não tem madrinha. Pede portanto uma audiência a el-rei e oferece-se 
ao mesmo tempo para madrinha de minha irmã. Da parte de uma mulher da sua jerarquia, esse 
oferecimento sensibiliza el-rei. Sua Majestade recebe-a, agradece-lhe e pergunta o que pode fazer 
para lhe ser útil. Fala então na sua demanda e mostra as suas deduções. Sua Majestade ouve o que 
a senhora lhe diz, recomenda o negócio, e ganha essa demanda que julga perdida. 

A senhora du Barry fitava na condessa um olhar ardente; esta havia provavelmente 
adivinhado o laço. 

- Oh! Eu, mesquinha criatura - disse ela com vivacidade como quer que Sua Majestade... 
- Basta! Parece-me pelo menos ter mostrado boa vontade - disse João. 
- Se unicamente se trata de boa vontade... - disse a condessa hesitando. 
- A idéia não é má - atalhou a senhora du Barry sorrindo; - mas talvez que mesmo para 

ganhar a sua demanda repugne à senhora condessa empregar tais embustes? 
- Tais embustes! - redargüiu João; - ora adeus! E quem há-de ter conhecimento desses 

pretendidos embustes? 
- A senhora condessa tem razão - disse a velha esperando sair-se bem deste negócio 

empregando um desvio - eu preferiria prestar-lhe um serviço mais verdadeiro para assim conciliar 
a sua amizade com mais firmeza. 

- Isso seria muita bondade da sua parte - disse a senhora du Barry com um leve tom de 
ironia, que a senhora de Béarn percebeu perfeitamente. 

- Pois bem! - disse o visconde João - ainda tenho um meio. 
- Um meio? 
- Sim. 
- De tornar mais verdadeiro e real esse serviço? 
- Ora, visconde, pelo que vejo dá em poeta. Cuidado! O senhor de Beaumarchais não tem 

decerto uma imaginação mais fértil. 
A velha esperava com ansiedade a exposição desse meio anunciado por João. 
- Ponhamos de parte a zombaria - disse João. – Vamos a saber uma coisa, minha irmã, 

tem muita intimidade com a senhora de Alogny, não é verdade? 
- Decerto!... bem o sabe. 
- Seria ela capaz de se formalizar se a não aceitasse por madrinha? 
- Pode ser. 



- Está sabido que não lhe deverá ir dizer à queima-roupa que el-rei observou que não era 
nobre bastante para uma semelhante missão, mas como a mana é mulher de espírito, dir-lhe-á 
outra qualquer coisa. 

- E depois? - perguntou a senhora du Barry. 
- Depois, ela cederia à Srª. Condessa de Béarn essa ocasião de fazer fortuna e de lhe 

prestar um serviço. 
A velha estremeceu. O ataque desta vez era directo. Não havia possibilidade de dar uma 

resposta evasiva. 
Contudo ela achou uma. 
- Eu não quereria por forma alguma fazer uma acção desagradável a essa senhora; entre 

gente de bem é preciso guardar certas conveniências. 
A senhora du Barry fez um movimento de despeito, que tratou logo de disfarçar por 

causa dos sinais que lhe fazia seu irmão. 
- Deve notar, minha senhora, - disse ele - que lhe não proponho coisa alguma. Tem uma 

demanda, isso acontece a todos; deseja vencê-la, também é natural.  Parece estar perdida, e isso 
desespera-a; apresento-me no meio do seu desespero muito comovido de simpatia por si; 
interesso-me nesse negócio que me deve ser indiferente; procuro um meio para o tornar a seu 
favor quando está já quase todo contra. Fiz talvez mal, mas não falemos mais nisso. 

E João levantou-se. 
- Oh! senhor - exclamou a velha com um aperto de coração que lhe mostrou os du Barry, 

até àquele momento indiferentes, ligados todos contra a sua demanda; - oh! senhor, pelo 
contrário, reconheço e admiro a sua bondade! 

- Quanto a mim - disse João com uma bem fingida indiferença - tanto me importa que a 
minha irmã seja apresentada pela senhora de Alogny, como pela senhora de Polastron ou pela 
senhora de Béarn; deve certamente conhecer isso. 

- Sem dúvida, senhor. 
- Só, isso confesso-o, o que me tornava furioso era se os favores de el-rei fossem recair 

em algum mau coração que, seduzido por um sórdido interesse, teria capitulado, na presença do 
nosso poder, conhecendo a impossibilidade de o derribar. 

- Oh! Provavelmente é o que havia de acontecer – disse a senhora du Barry. 
- Enquanto que - prosseguiu João - a senhora de Béarn, que não fomos procurar, que 

apenas conhecemos, e que enfim de tão boa vontade se oferece, parece-me digna por todos os 
modos de aproveitar as vantagens da posição. 

A demandista ia talvez reclamar contra essa boa vontade com que o visconde a honrava, 
mas a senhora du Barry não lhe deu tempo para isso. 

- O facto é - disse ela - que um semelhante procedimento encantaria Sua Majestade, que 
nada recusaria a essa pessoa. 

- Como! El-rei nada recusaria, diz a senhora? 
- Digo mais, digo que adivinharia os desejos dessa pessoa, isto é, com os seus próprios 

ouvidos o ouvirá dizer ao vice-chanceler: “Quero que a senhora de Béarn seja obsequiada, ouviu, 
senhor de Maupeou?”. Mas, pelo que vejo, acaba a senhora condessa de descobrir nisto alguma 
dificuldade. Pois bem. Só o que espero – acrescentou o visconde inclinando-se - é que a senhora 
condessa há-de confessar que fiz tudo quanto estava ao meu alcance para lhe mostrar a minha 
boa vontade. 

- Estou-lhe realmente muito obrigada, senhor! – exclamou a velha. 
- Oh! mas sem haver de quê - disse o visconde. 
- Mas... - atalhou a condessa. 
- Minha senhora? 
- Mas, a senhora de Alogny não há-de querer ceder os seus direitos - disse a velha. 
- Então voltaremos ao que primeiramente se disse, a senhora condessa oferece-se e el-rei 

saberá agradecer esse favor. 



- Mas supondo que a senhora de Alogny cedesse – disse a condessa velha que queria 
examinar bem o fundo do negócio - não é justo que essa senhora perca agora as vantagens... 

- A bondade de el-rei para comigo é infinita, minha senhora - disse a favorita. 
- Oh! - exclamou o visconde - que raio que vai cair sobre a cabeça desses Salúcios que 

tanto odeio! 
- E se eu oferecesse à senhora condessa prestar-lhe os meus serviços - disse a velha 

decidindo-se cada vez mais levada pelo seu interesse e pela comédia que com ela representavam - 
não consideraria a minha demanda como vencida; porque enfim, dificilmente se vencerá amanhã 
uma demanda que hoje todos julgam perdida. 

- Ah! Se todavia el-rei quiser... - respondeu o visconde apressando-se em combater esta 
nova hesitação. 

- Pois também eu sou do parecer da Srª. Condessa de Béarn - disse a favorita. 
- Como? - disse o visconde abrindo muito os olhos. 
- Digo que seria honroso para uma senhora com um nome tão distinto deixar seguir a 

demanda. Ninguém pode pôr obstáculos à vontade de el-rei, nem fazê-lo parar na sua real 
munificência. E se el-rei não quisesse, principalmente na posição em que se acha com os seus 
parlamentos, se el-rei não quisesse mudar o curso da justiça, e oferecesse à senhora condessa uma 
indemnização? 

- Honrosa - apressou-se em acrescentar o visconde. - Oh! Sim, minha irmã, sou da sua 
opinião. 

- Ah! - disse tristemente a demandista - como me poderá indemnizar de uma demanda 
que me leva duzentas mil libras? 

- Em primeiro lugar - disse a senhora du Barry - por uma doação real de cem mil libras, 
por exemplo? 

Os dois associados olhavam avidamente para a sua vítima. 
- Tenho um filho - disse ela. 
- Melhor, é mais um servidor para o Estado, um novo defensor de el-rei. 
- Fariam alguma coisa por meu filho, minha senhora, julga isso? 
- Respondo eu por isso, minha senhora - disse João - e o que de menos lhe poderá dar, 

será o lugar de tenente das guardas. 
- Tem mais parentes? - perguntou a favorita. 
- Um sobrinho. 
- Pois bem! há-de inventar-se alguma coisa para seu sobrinho. 
- E encarregá-lo-íamos disso, visconde, já que tão bem tem provado ter boa cabeça para 

inventar – disse a favorita rindo. 
- Vejamos, se Sua Majestade fizesse todas estas coisas a seu favor, minha senhora - disse o 

visconde que, seguindo o preceito de Horácio, procurava já um desfecho - acharia el-rei 
arrazoado? 

- Achá-lo-ia generoso além de toda a expressão, e agradeceria tudo à senhora condessa, 
bem convencida que seria a ela que eu deveria tanta generosidade. 

- Portanto, minha senhora - perguntou a favorita - digna-se tomar a sério a nossa 
conversa? 

- Sim, minha senhora, muito a sério - disse a velha, empalidecendo pela obrigação que 
acabava de contrair. 

- E dá licença que fale de si a Sua Majestade? 
- Faça essa honra - respondeu a demandista soltando um suspiro. 
- Minha senhora, isso há-de verificar-se, e há-de ser hoje mesmo, esta noite - continuou a 

favorita levantando-se da cadeira. - E agora, minha senhora, parece-me ter conquistado a sua 
amizade. 

- A da senhora é para mim tão preciosa – prosseguiu a velha - que realmente me parece 
estar sob o império de um sonho. 



- Vejamos, recapitulemos - disse João, que queria dar ao espírito da condessa toda a 
fixidade de que necessitava para levar a cabo as coisas materiais. - Vejamos, temos em primeiro 
lugar cem mil libras como indemnização de custas de demandas, jornadas, gratificação de 
advogados, etc., etc. 

- Sim, senhor. 
- Um lugar de tenente das guardas para o jovem conde. 
- Oh! Seria um magnífico princípio de carreira. 
- E alguma coisa para um sobrinho, não é verdade? 
- Alguma coisa. 
- Há-de inventar-se alguma coisa, eu já o disse; incumbo-me de tudo. 
- E quando tornarei a ter a honra de a ver, senhora condessa? - perguntou a velha 

demandista. 
- Amanhã pela manhã; a minha carruagem há-de estar à sua porta, minha senhora, para a 

levar a Luciennes, onde encontrará el-rei. Amanhã às dez horas terei cumprido a minha 
promessa; Sua Majestade há-de ser avisado e a senhora não terá que esperar. 

- Permita que eu a acompanhe - disse João, oferecendo o braço à condessa. 
- Não consinto, senhor - disse a velha - não se incomode. 
João insistiu. 
- Até ao alto da escada, pelo menos. 
- Já que absolutamente o quer assim... 
E aceitou o braço que o visconde lhe oferecia. 
- Zamora! - chamou a condessa. 
Zamora apareceu. 
- Alumiem a senhora condessa até ao fim da escada, e façam chegar a carruagem de meu 

irmão. 
Zamora saiu como um raio. 
- Realmente, é muita honra, minha senhora – disse a velha. 
E as duas mulheres fizeram reciprocamente uma última mesura. 
Chegados ao alto da escada, o visconde João largou o braço da senhora de Béarn, e 

voltou para sua irmã, enquanto a demandista descia majestosamente os degraus. 
Zamora ia adiante; atrás de Zamora seguiam dois, lacaios levando luzes, depois a senhora 

de Béarn, a quem um terceiro lacaio levava a cauda, que era curtinha. 
Os dois irmãos olhavam pela janela para seguir com a vista até à carruagem essa preciosa 

madrinha, com tanto cuidado procurada e achada com tanta dificuldade. 
No momento em que a senhora de Béarn chegava ao fim da escada, entrava no pátio uma 

carruagem de posta, da qual se apeou uma jovem senhora. 
- Ah! minha ama Chon! - exclamou Zamora abrindo desmarcadamente os grossos beiços 

- boa tarde, ama Chon! 
A senhora de Béarn ficou como espantada; acabava de reconhecer na recém-chegada a 

pessoa que a havia ido visitar ao campo, a falsa filha do Sr. Flageot. 
Du Barry havia precipitadamente aberto a janela, e dela fazia sinais aterradores a sua irmã, 

que os não via. 
- Gilberto está cá? - perguntou Chon aos lacaios sem ver a condessa. 
- Não, minha senhora - respondeu um deles – ninguém o viu. 
Foi então que erguendo os olhos percebeu os sinais de João. 
Seguiu a direcção da mão, dessa mão incessantemente estendida para o lado da senhora 

de Béarn. 
Chon reconheceu-a, soltou um grito, carregou a touca sobre os olhos e sumiu-se no 

vestíbulo. 
A demandista, sem parecer nada ter percebido, entrou para a carruagem e deu a direcção 

ao cocheiro. 
 



VI 
 

EL-REI ENFASTIA-SE 
 
El-Rei, que segundo o dissera, tinha partido para Marly, deu as suas ordens, pelas três 

horas da tarde, a fim de o conduzirem a Luciennes. 
Devia supor que a senhora du Barry, ao receber o seu bilhetinho, se apressaria em sair 

também de Versalhes para ir esperá-lo na encantadora habitação que ela acabava de mandar 
construir, e que el-rei já por duas ou três vezes havia visitado, sem contudo passar lá noite 
alguma, debaixo do pretexto, que ele sempre dava, que Luciennes não era um paço real. 

Não foi pequena a sua surpresa quando, ao chegar, achou Zamora bem pouco soberbo e 
bem pouco governador, divertindo-se em arrancar as penas do periquito que diligenciava mordê-
lo. Os dois favoritos estavam em rivalidade, como o senhor de Choiseul com a senhora du Barry. 

El-rei instalou-se na pequena sala e despediu as pessoas do seu séquito. 
Apesar de ser um dos homens mais curiosos do seu reino, não costumava fazer perguntas 

aos lacaios; mas Zamora nem mesmo era um lacaio, ocupava um lugar qualquer entre o sagüi e o 
periquito. 

El-rei portanto dirigiu perguntas a Zamora. 
- A senhora condessa está no jardim? 
- Não, meu amo - disse Zamora. 
A palavra amo substituía o título de Majestade, do qual a senhora du Barry, por uma das 

suas fantasias, sempre despojava el-rei quando estava em Luciennes. 
- Então foi ver as carpas? 
Havia-se feito, com grande dispêndio, um belo lago na montanha, alimentado pelas águas 

do aqueduto, e para ele tinham sido transportadas as melhores carpas de Versalhes. 
- Não, meu amo - respondeu outra vez Zamora. 
- Então onde está ela? 
- Em Paris, amo. 
-Como, está em Paris!... A condessa não veio a Luciennes?... 
- Não, meu amo; a senhora condessa mandou para cá Zamora. 
- Para quê?  
- Para esperar pela chegada de el-rei. 
- Ah! ah! - disse Luís XV - cometeram-te o cuidado de me vires receber. É coisa 

encantadora a companhia de Zamora! Obrigado, condessa, muito obrigado. 
E el-rei ergueu-se um pouco despeitado. 
- Oh! Não - disse o preto - el-rei não terá a companhia de Zamora. 
- Por quê? 
- Porque Zamora vai partir. 
- E aonde vais? 
- Para Paris. 
- Então vou ficar só. Cada vez lhe acho mais graça. Mas o que vais tu fazer a Paris? 
- Vou ter com minha ama Barry e dizer-lhe que el-rei está em Luciennes. 
- Ah! ah! a condessa encarregou-te de lhe ires dizer isso? 
- Sim, amo. 
- E não disse o que eu havia de fazer enquanto espero a sua chegada? 
- Disse que havia de dormir. 
- Também - pensou el-rei - é porque não há-de tardar e quer fazer-me alguma surpresa. 
Depois acrescentou em voz alta: 
- Parte depressa, e volta com a condessa... Mas é verdade, como vais a Paris? 
- Vou no grande cavalo branco, com a gualdrapa vermelha. 
- E quanto tempo gasta o grande cavalo branco para ir daqui a Paris? 



- Não sei - disse o preto - mas vai depressa, muito depressa; que Zamora gosta de ir 
depressa. 

- Ainda assim é uma fortuna que Zamora goste de ir depressa. 
E foi para a janela a fim de ver partir Zamora. 
Um lacaio alto pegou nele, colocou-o sobre o cavalo, e com essa feliz ignorância do 

perigo que pertence particularmente às crianças, partiu o preto agarrado ao gigantesco cavalo, que 
se pôs a galope. 

El-rei, que ficara só, perguntou ao lacaio se havia alguma coisa de novo que ver em 
Luciennes. 

- Há - respondeu o criado - o Sr. Boucher, que está pintando o grande gabinete da 
senhora condessa. 

- Ah! Boucher. Esse bom Boucher está cá? – disse el-rei com uma espécie de satisfação. - 
E onde está ele? 

- No pavilhão, no gabinete; Sua Majestade deseja que eu o conduza junto do Sr. Boucher? 
- Não - disse el-rei - não; decididamente antes quero ir ver as carpas.  Dá-me uma faca. 
- Uma faca, senhor? 
- Sim, e um pão grande. 
O criado voltou, trazendo num prato de louça do Japão um grande pão redondo com 

uma faca espetada no centro. 
El-rei fez sinal ao criado para o acompanhar, e satisfeito dirigiu-se para o lago. 
Era uma tradição de família este costume de dar de comer às carpas. O grande rei não 

faltava a isso um único dia. 
Luís XV sentou-se no banco de musgo de onde se gozava uma vista deliciosa. 
Via-se primeiro que tudo o pequeno lago com as suas margens verdes; além a aldeia 

edificada entre duas colinas, uma das quais, a do oeste, erguia-se a prumo como a rocha musgosa 
de Virgílio, de modo que as casas cobertas de colmo que suporta, parecem brincos de crianças 
enfardados numa caixa cheia de feto. 

Mais adiante as torres de Saint-Germain, a sua gigantesca escadaria e os imensos maciços 
de árvores do seu terraço; mais longe ainda o horizonte azul de Sannois e de Cormeilles, e enfim, 
um céu avermelhado e majestoso fechando isto tudo numa redoma de cobre magnífica. 

A atmosfera estava carregada, a folhagem das árvores sobressaía em escuro no verde 
claro dos prados; a água, lisa e imóvel como se fora uma imensa superfície de azeite, apenas se 
agitava de vez em quando, na ocasião em que algum peixe, de escama prateada, saía das 
profundidades do lago para vir à superfície agarrar a mosca dos tanques que corre sobre a água 
com as suas longas pernas. 

Então, formavam-se sobre a água uns círculos infinitamente multiplicados que a 
adamascavam com mil e variados arabescos. 

Viam-se também aparecer, de longe em longe, os enormes focinhos dos peixes 
silenciosos que, certos de não encontrarem nunca a rede nem o anzol, vinham, sossegadamente 
chupar os trevos que ali cresciam e contemplar com seus grandes olhos vidrosos os insectos 
dourados e as rãs verdes que saltavam entre os juncos. 

Quando el-rei, como homem que sabe perder bem o seu tempo, havia admirado em todas 
as direcções a vista que se lhe oferecia, depois de haver contado as casas da aldeia e as aldeias de 
perspectiva, pegou no pão que estava no prato que fizera colocar no chão, a seu lado, e começou 
a cortá-lo em pedaços. 

As carpas ouviram o ferro ranger sobre a côdea, e familiarizadas com esse ruído que para 
elas era o sinal do jantar, aproximaram-se tanto quanto lhes era possível para se mostrarem a Sua 
Majestade, a fim de que se dignasse conceder-lhes o pasto quotidiano. Fariam o mesmo com o 
primeiro lacaio que ali fosse para idêntico fim, mas el-rei persuadia-se de que todos aqueles 
obséquios eram só para ele. 



Atirou um depois de outro os pedaços de pão que, mergulhando primeiro e vindo depois 
à superfície do lago, eram algum tempo disputados até que, desfeitos em migalhas pela água, 
eram engolidos num instante. 

Era com efeito um espectáculo divertido, ver todas essas côdeas puxadas de um para 
outro lado pelos peixes, e agitando-se sobre a água até ao momento em que desapareciam para 
sempre. 

No fim de meia hora, Sua Majestade, que tivera a paciência de cortar mais de cem 
pedaços de pão, recebia a satisfação de não ver mais nem um sobre a água. 

Mas também depois el-rei enfastiou-se, e lembrou-se que o Sr. Boucher poderia 
proporcionar-lhe alguma distracção, certamente menos importante que a das carpas, mas no 
campo contentam-se todos com o que acham. 

Luís XV dirigiu-se portanto para o pavilhão. Boucher já estava prevenido. Pintando, ou 
antes fingindo que pintava, seguia el-rei com a vista; viu-o encaminhar-se para o pavilhão, e 
alegre com isso, compôs os bofes da camisa, puxou os punhos e trepou na escada, porque lhe 
haviam recomendado que fingisse ignorar que el-rei estava em Luciennes. Ouviu o sobrado 
estalar debaixo dos passos do amo, e começou a pintar um amor papudo, roubando uma rosa a 
uma pastora vestida de branco com um corpete de cetim azul, e com um chapéu de palha na 
cabeça. Tremeu-lhe a mão e palpitou-lhe o coração. 

Luís XV parou no limiar da porta. 
- Ah!  Sr. Boucher - disse ele - como cheira a terebintina! 
E passou para diante. 
O infeliz Boucher, apesar de saber que el-rei era pouco apreciador das artes, esperava 

outro cumprimento e esteve a ponto de cair da cadeira abaixo. 
Desceu e retirou-se com as lágrimas nos olhos, sem raspar a palheta e sem limpar os 

pincéis, o que nunca deixava de fazer. 
Sua Majestade puxou pelo relógio; eram sete horas. 
Luís XV voltou ao palácio, brincou com o macaco, fez falar o periquito, e tirou de cima 

das cómodas, umas depois das outras, todas as curiosidades que lá se achavam. 
Entretanto anoiteceu. 
Sua Majestade não gostava dos quartos escuros, por isso acendeu-se luz. 
Mas também não gostava de estar só. 
- Quero a minha carruagem posta, daqui a um quarto de hora - disse el-rei. 
Depois, falando consigo mesmo em voz baixa, acrescentou: 
- Dou-lhe ainda um quarto de hora, nem mais nem menos. 
E Luís XV deitou-se sobre o sofá em frente da chaminé, incumbindo-se a tarefa de 

esperar a fim de que passassem os quinze minutos, ou novecentos segundos. 
À quadringentésima oscilação do pêndulo, que representava um elefante azul com uma 

sultana cor-de-rosa em cima, já Sua Majestade dormia. 
Como se pode facilmente julgar, o criado que vinha dar parte que a carruagem estava 

pronta, vendo el-rei a dormir, não se atreveu a acordá-lo. Resultou desta atenção pelo augusto 
sono que, acordando sem ninguém o chamar, viu el-rei em frente de si a senhora du Barry que 
não dormia, e que olhava para ele com os olhos muito abertos. Zamora, ao pé da porta, esperava 
qualquer ordem. 

- Ah! está aí, condessa - disse el-rei ficando sentado, mas tomando a sua posição vertical. 
- Sim, senhor, estou aqui já há bastante tempo - disse a condessa. 
- Oh! muito tempo! Quer dizer... 
- Ora! há mais de uma hora. Como Vossa Majestade dormia! 
- Olhe, condessa, como não estava aqui, morria de aborrecimento; e daí tenho passado 

mal as noites. Sabe que estava já para me retirar? 
- Bem sei, vi a carruagem posta, quando entrei. 
El-rei olhou para o relógio. 
- Oh! dez horas e meia - disse ele; - dormi perto de três horas! 



- E diga agora que se não dorme bem em Luciennes, senhor. 
- Sim, não se dorme mal! Mas que diabo vejo eu ali? - bradou el-rei vendo Zamora. 
- Vê o governador de Luciennes, senhor... 
- Ainda não, ainda não - disse el-rei rindo-se; - pois aquele maroto traz o uniforme antes 

de estar nomeado? Conta certamente com a minha palavra! 
- Senhor, a sua palavra é sagrada e temos o direito de contar com ela; mas Zamora tem 

mais que a sua palavra, ou direi melhor, tem menos que a sua palavra, tem o diploma. 
- Como? 
- O vice-chanceler mandou-mo: aqui está. Agora a única formalidade que falta para a sua 

definitiva instalação é a de prestar juramento; receba-lho pois, senhor, para ele entrar nas suas 
funções. 

- Aproxime-se, senhor governador - disse el-rei. 
Zamora aproximou-se. Vinha vestido com um uniforme de gola bordada, trazia dragonas 

de capitão, calção de seda e espadim. Andava direito e compassadamente com um enorme 
chapéu armado debaixo do braço. 

- Saberá ele jurar? - perguntou el-rei. 
- Oh! Sabe decerto; experimente, senhor. 
- Avance à ordem - disse el-rei olhando com curiosidade para esse negro boneco. 
- Ajoelhe - disse a condessa. 
- Preste o juramento - acrescentou Luís XV. 
O pretinho pôs uma das mãos sobre o coração e a outra entre as mãos de el-rei e disse: 
- Juro fidelidade e homenagem a meu amo e a minha ama; juro defender até à morte o 

palácio, cuja guarda me é confiada, e de comer até ao último covilhete de doce antes de me 
render, no caso de ser atacado. 

El-rei riu-se tanto da fórmula do juramento como da seriedade com que Zamora o 
pronunciava. 

- Em paga deste juramento - redargüiu el-rei tomando a gravidade conveniente - 
concedo-lhe, senhor governador, o direito soberano de baraço e cutelo sobre todos os que 
habitam o ar, a terra, o fogo e água do palácio. 

- Agradecido, meu amo - disse Zamora erguendo-se. 
- E agora - prosseguiu el-rei - vai passear nas cozinhas com a tua linda farda e deixa-nos 

ficar quietos; vai. 
Zamora saiu. 
O preto saía por uma porta e Chon entrava por outra. 
- Ah! és tu, Chon? Boa noite. 
El-rei sentou-a sobre os joelhos e deu-lhe um beijo. 
- Vamos, minha linda Chon - continuou ele - tu vais dizer-me a verdade. 
- Ah! Senhor, bate a má porta - disse Chon. – Quer que lhe diga a verdade?... Parece-me 

que seria a primeira vez na minha vida que a dissesse. Se quer saber a verdade, pergunte-a a 
Joana, que não sabe mentir. 

- É isso verdade, condessa? 
- Senhor, Chon forma demasiado bom conceito de mim. O exemplo estragou-me, e 

desde esta noite principalmente estou decidida a mentir como uma verdadeira condessa, se não 
houver vantagem em dizer a verdade. 

- Ah! - disse el-rei - parece-me que Chon quer ocultar-me alguma coisa? 
- Não, senhor. 
- Algum duquezinho, marquês ou visconde que se terá ido ver. 
- Creio que não - redargüiu a condessa. 
- Que diz Chon a isto? 
- Cremos que não, senhor. 
- Há-de ser preciso que eu mande saber isso à polícia? 
- A polícia do senhor de Sartines ou à minha? 



- À do senhor de Sartines. 
- Quanto pagará por isso? 
- Se me disser coisas curiosas, não farei preço. 
- Então dê preferência à minha polícia, e receba as informações que eu lhe der. Hei-de 

servi-lo... realmente. 
- Vender-se-á a si mesma? 
- Por que não, se a soma valer o segredo? 
- Pois seja assim! Estou pronto para ouvir, mas nada de mentira! 
- França, está-me insultando. 
- Quero dizer, nada de rodeios. 
- Pois então, senhor, apronte a soma, eis as informações. 
- Está pronta - disse el-rei, fazendo tinir algumas moedas de ouro que trazia na algibeira. 
- Em primeiro lugar direi, que a condessa du Barry foi vista em Paris pelas duas horas da 

tarde. 
- Isso sei eu; e depois? 
- Na Rua de Valois. 
- Também sei. 
- Pelas seis horas foi Zamora lá ter. 
- É possível também; mas o que foi a senhora du Barry fazer à Rua de Valois? 
- Estava em sua casa. 
- Bem sei, mas por que estava ela em sua casa? 
- Para esperar pela sua madrinha. 
- Sua madrinha! - exclamou el-rei fazendo uma visagem que não pôde disfarçar; - então, 

vai baptizar-se? 
- Sim, senhor, nas fontes de Versalhes. 
- Acho que faz mal; o paganismo estava-lhe tão bem! 
- Que se lhe há-de fazer, senhor! conhece o provérbio: “Deseja-se aquilo que se não 

possui.” 
- De modo que querem ter uma madrinha? 
- E já a temos, senhor. 
El-rei estremeceu e encolheu os ombros. 
- Gosto muito desse movimento, senhor; prova-me que Vossa Majestade sentiria muito 

que ficassem vencidas as Grammont, Guémenée, e todas essas delambidas da corte. 
- Como? 
- Certamente, liga-se com toda essa gente! 
- Ligo-me?... Condessa, sabe uma coisa, é que o rei só se liga com reis. 
- É verdade, mas todos os reis são amigos do senhor de Choiseul. 
- Falemos da madrinha, condessa. 
- Prefiro isso, senhor. 
- Conseguiu então fabricar uma? 
- Não, senhor, achei-a, pronta e muito bem feita, uma condessa de Béarn, família de 

príncipes que reinaram, nada menos. Essa não há-de desonrar, creio eu, a aliada dos aliados dos 
Stuarts. 

- A condessa de Béarn? - perguntou el-rei admirado; - só conheço uma que vive para as 
bandas de Verdun. 

- É essa mesma; fez a jornada de propósito. 
- E dar-lhe-á a mão? 
- As mãos ambas. 
- E quando? 
- Amanhã, às onze horas da manhã, terá a honra de ser recebida em audiência particular 

por mim; e ao mesmo tempo, se não é indiscreta a pergunta, pedirá a el-rei para fixar o dia, e há-
de fixar um que seja o mais próximo possível, não é assim, Sr. França? 



El-rei sorriu-se, com um riso forçado. 
- Certamente, certamente - disse ele beijando a mão da condessa. 
Mas de repente bradou: 
- Amanhã às onze horas? 
- Sim, à hora do almoço. 
- É impossível, minha querida. 
- Como, impossível?! 
- Não almoço cá; volto ainda esta noite para o meu palácio. 
- Que temos de novo? - disse a senhora du Barry sentindo gelar-se-lhe o coração. - Retira-

se, senhor? 
- É necessário, querida condessa, tenho uma entrevista com Sartines para um trabalho de 

importância. 
- Como quiser, senhor, mas pelo menos há-de cear. 
- Oh! isso é outro caso... sim, estou com fome; para cear ficarei. 
- Manda pôr a ceia na mesa, Chon - disse a condessa a sua irmã fazendo-lhe ao mesmo 

tempo um sinal particular, e que certamente tinha relação com algum ajuste anterior. 
Chon saiu. 
El-rei viu o sinal num espelho, e ainda que o não pudesse entender, adivinhou que se lhe 

ia armar algum laço. 
- Não, não - disse ele; - reflectindo melhor, lembrou-me que nem mesmo posso ficar para 

a ceia... Devo partir no mesmo instante. Tenho que ir para a assinatura, porque hoje é sábado. 
- Pois bem! então vou dar ordem para que mandem chegar a carruagem. 
- Sim, minha querida. 
- Chon! 
Chon apareceu. 
- A carruagem de el-rei - disse a condessa. 
- Bem - disse Chon sorrindo-se. 
E saiu de novo. 
Um instante depois ouvia-se Chon, que bradava na ante-sala: 
- A carruagem de el-rei! 

 
VII 
 

EL-REI DIVERTE-SE 
 
El-Rei, encantado com o seu golpe de autoridade, que castigava a condessa de o haver 

feito esperar, ao mesmo tempo que o livrava dos aborrecimentos da apresentação, encaminhou-
se para a porta da sala. 

Chon entrava. 
- Então, viste os meus criados? 
- Não, senhor, os criados de Vossa Majestade não estão nas antecâmaras. 
El-rei encaminhou-se para a porta. 
- Os meus criados! - bradou ele. 
Ninguém respondeu: dir-se-ia que nem mesmo no palácio havia eco, pois tudo ficou 

silencioso. 
- Quem diria - exclamou el-rei entrando novamente na sala - que sou neto daquele que 

disse: “Estiveram para me fazer esperar!” 
Dirigiu-se para a janela e abriu-a. 
Mas a esplanada estava deserta como as antecâmaras; nem cavalos, nem criados, nem 

guardas. A noite só se oferecia à alma e aos olhos em toda a sua serenidade e majestade, alumiada 
por um luar admirável, que mostrava, trémulos como as ondas do oceano, os cumes das árvores 
dos bosques de Chatou, que formavam milhões de raios luminosos nas águas do Sena, gigantesca 



e preguiçosa Serpente, cujas dobras se podiam seguir com a vista desde Bougival até Maisons, 
isto é, quatro ou cinco léguas de extensão. 

Depois, no meio disso tudo, algum rouxinol improvisava um desses cantos maravilhosos, 
como só no mês de Maio se ouvem, como se as suas notas alegres não pudessem achar uma 
natureza mais digna delas que os primeiros dias da Primavera que se sente fugir apenas é chegada. 

Todas estas harmonias eram infelizmente perdidas para Luís XV, rei pouco pensador, 
pouco poeta, pouco artista, mas muito material. 

- Vejamos, condessa, rogo-lhe que dê as suas ordens. Com os diabos! é preciso que esta 
brincadeira acabe! 

- Senhor - respondeu a condessa com esse engraçado amuo de que sempre tirava tão bom 
resultado; - não sou eu que mando aqui. 

- Em todo o caso também não sou eu - disse Luís XV - porque vê como me obedecem. 
- Nem o senhor, nem eu. 
- Quem é então? És tu, Chon? 
- Eu! - respondeu Chon, que estava sentada do outro lado do quarto numa poltrona, 

fazendo simetria com a condessa - já me custa bastante obedecer, Deus me livre de querer 
mandar. 

- Mas então quem é que manda aqui? 
- É o senhor governador. 
- O Sr. Zamora? 
- Sim, senhor. 
- É justo; toque a campainha. 
A condessa, com um gesto encantador, estendeu a mão para o cordão de seda de uma 

campainha, que se fez ouvir. 
Entrou um lacaio, a quem naturalmente já haviam ensinado o que devia responder. 
- O governador? - perguntou el-rei. 
- O governador - respondeu respeitosamente o criado - está velando pelos preciosos dias 

de Vossa Majestade. 
- Aonde está ele? 
- Está rondando. 
- Rondando! - repetiu el-rei. 
- Com quatro oficiais - acrescentou o criado. 
- Exactamente como o senhor de Malborough – disse a condessa. 
El-rei não pôde reprimir um sorriso. 
- Sim, é célebre - disse ele - mas isso não impede que me ponham e façam chegar a 

carruagem. 
- Mas o senhor governador mandou fechar as cavalariças com receio que dessem refúgio 

a algum malfeitor. 
- E os criados, onde estão? 
- Nos quartos, senhor. 
- Que fazem eles lá? 
- Dormem. 
- Como! dormem? 
- Tiveram ordem para isso. 
- Ordem de quem? 
- Do governador. 
- Mas as portas? - disse el-rei. 
- Que portas, senhor? 
- As portas do palácio. 
- Estão fechadas. 
- Muito bem, mas onde estão as chaves? 
- Senhor, as chaves levou-as consigo o governador. 



- Isto é que se chama um palácio bem guardado - disse el-rei. - Apre! Que boa ordem! 
O criado saiu, vendo que el-rei não lhe dirigia mais perguntas. 
A condessa, voluptuosamente estendida numa poltrona, divertia-se a morder uma linda 

rosa junto da qual a sua boca parecia de coral. 
- Vamos, senhor - disse ela com esse doce sorriso que lhe era natural - compadeço-me de 

Vossa Majestade; dê-me o braço, e vamos procurar; Chon, faz favor de alumiar. 
Chon foi adiante em ar de guarda avançada, e pronta a dar sinal dos perigos que por 

acaso se oferecessem. 
Ao voltar do primeiro corredor, um cheiro, que teria desafiado o apetite do mais delicado 

guloso, começou a bafejar as ventas de el-rei. 
- Ah! Ah! - disse ele parando - que cheiro é este, querida condessa? 
- É da ceia; eu julgava que el-rei me fazia a honra de cear em Luciennes e portanto tinha 

tomado as minhas medidas para isso. 
Luís XV aspirou duas ou três vezes o perfume gastronómico, reflectindo, de si para si, ao 

haver-lhe o seu estômago dado já sinal de existência, que mesmo fazendo muita bulha precisaria 
pelo menos de meia hora para acordar os criados, um quarto de hora para se lhe pôr a carruagem, 
dez minutos para ir a Marly, onde o não esperavam, e que só acharia ceia para remediar; aspirou 
novamente o cheiro sedutor, e conduzindo a condessa parou diante da porta da casa de jantar. 

Dois talheres estavam postos numa mesa esplendidamente iluminada e sumptuosamente 
servida. 

- Bravo! a condessa tem um belo cozinheiro! – disse Luís XV. 
- Senhor, hoje era exactamente o seu ensaio, e o pobre diabo fez quanto pôde para 

merecer a aprovação de Vossa Majestade. Agora é capaz de se degolar, como esse infeliz Vatel. 
- Realmente! julga isso? - disse Luís XV. 
- Havia principalmente uma fritada de ovos de faisões, na qual ele contava... 
- Uma fritada de ovos de faisões! Exactamente sou doido por uma fritada de ovos de 

faisões. 
- Veja que infelicidade! 
- Pois bem, condessa, não quero causar esse desgosto ao seu cozinheiro - disse el-rei 

sorrindo - e talvez que enquanto estivermos ceando volte o senhor governador da sua ronda. 
- Ah! Senhor, é uma idéia triunfante - disse a condessa, não podendo ocultar a sua 

satisfação por ter vencido esse primeiro obstáculo. - Venha, senhor, venha. 
- Mas quem nos há-de servir? - disse el-rei procurando em vão algum criado. 
- Ah! Senhor - disse a condessa du Barry - o café não lhe sabe muito bem quando sou eu 

mesma que lho deito na chávena? 
- E mesmo quando é feito por suas próprias mãos, condessa. 
- Pois bem! então venha, senhor. 
- Só dois talheres! - disse el-rei. - E Chon, já ceou? 
- Senhor, não se atreveram sem ordem expressa de Vossa Majestade... 
- Ora adeus! - disse el-rei pegando num prato e num talher de cima do aparador. - Vem, 

minha linda Chon, senta-te ali, em frente de nós. 
- Oh! senhor... - disse Chon. 
- Sim, sim, torna-te agora humilde e obediente, hipócrita! Sente-se aqui, condessa, junto 

de mim... a meu lado. Que encantador perfil que tem! 
- É hoje que deu por tal, Sr. França? 
- Que quer, condessa, tomei o costume de olhar para si de frente. Decididamente, o seu 

cozinheiro é o melhor dos cozinheiros! 
- Então fiz bem em despedir o outro? 
- Muito bem. 
- Então, senhor, siga o meu exemplo, bem vê que sempre se ganha em mudar. 
- Não a entendo. 
- Despedi o meu Choiseul, mande também embora o seu. 



- Não falemos de política, condessa; dê-me um copo desse vinho da Madeira. 
El-rei aproximou o copo; a condessa pegou numa garrafa de gargalo estreito e serviu el-

rei. 
A pressão fez fugir o sangue dos dedos para as unhas do formoso escanção. 
- Vaze muito devagar, condessa. 
- Para não turvar o vinho, senhor? 
- Não, é para me dar mais tempo de admirar a sua delicada mão. 
-Ah! decididamente, senhor, está Vossa Majestade hoje disposto a fazer descobertas - 

disse a condessa rindo com muito gosto. 
- Também diz a verdade! - redargüiu el-rei que a pouco e pouco voltava ao seu bom 

humor - e parece-me que estou a ponto de descobrir. 
- Um mundo? - perguntou a condessa. 
- Não! - disse el-rei; - um mundo é ambição demais, basta-me já ter um reino. Mas 

quereria uma ilha, um pequeno recanto sobre a terra, uma montanha encantadora, um palácio de 
que seria Armida uma formosa senhora que eu conheço, e as portas desse palácio seriam 
guardadas por monstros de todas as qualidades. 

- Senhor - disse a condessa apresentando a el-rei uma garrafa de vinho de Champanha 
nevado, invenção inteiramente nova naquela época - aqui tem juntamente uma água vinda do rio 
Lete. 

- Do rio Lete, querida condessa! Tem bem a certeza disso? 
- Sim, senhor; foi o pobre João que a trouxe consigo do Inferno, onde esteve metido 

quase todo. 
- Condessa - disse el-rei levantando o copo - bebo à sua feliz ressurreição, mas peço-lhe 

que não falemos em política. 
- Então já não sei de que hei-de falar, senhor; e se Vossa Majestade quisesse contar-nos 

uma história, já que tanta habilidade tem para isso... 
- Não, mas vou recitar-lhe uns versos. 
- Versos?! - exclamou a senhora du Barry. 
- Sim, versos... De que se admira? 
- Vossa Majestade detesta-os. 
- Pudera! sobre cem mil que se fabricam, há noventa mil contra mim. 
- E os que Vossa Majestade vai recitar pertencem aos dez mil que lhe não podem fazer 

perdoar os outros noventa mil? 
- Não, condessa, os que vou recitar, são-lhe expressamente dirigidos. 
- A mim? 
- A si. 
- E por quem? 
- Pelo senhor de Voltaire. 
- Então encarregou ele a Vossa Majestade... 
- Não, ele dirigia-os directamente a Vossa Alteza. 
- Como? Sem uma carta? 
- Pelo contrário, numa carta encantadora. 
- Ah! entendo: Vossa Majestade esteve esta manhã com o director da posta. 
- Exactamente. 
- Leia, senhor, leia os versos do senhor de Voltaire. 
Luís XV desdobrou um papelinho e leu: 
 
ô deusa do prazer, das Graças três, rainha 
de Paio, nesse templo, em penetrais só teus, 
por que vens intentar com traça tão mesquinha 
a perda dum herói, dum semideus 

d’Ulisses, caro à Grécia, 



d’Agamemnon sustento, 
o mor sábio do reino 
que por seu grão talento 
os povos d’alta Pérgama 
ao jugo fez curvar? 

Subjuga ao teu império os imortais do Empíreo! 
Governa os corações em teu doce reinar! 
Do deus d’amores mãe, num mágico delírio 
as rosas da volúpia, oh! faz desabrochar. 

Mas um sorriso aos lábios 
te surja, encantadora! 
Pedimos nós, humílimos 
ao ver-te, sedutora, 
em rogos, preces cálidas 
um só, um teu olhar! 
e torna mais pacífico 
o irado deus do mar. 

Ulisses, vencedor de Pérgamo orgulhosa, 
de qual se vinga altiva a deusa cípria irada, 
somente é receado agora em paz ditosa, 
quando suspira e treme aos pés da sua amada.1 
 
- Decididamente, senhor - disse ela mais despeitada do que reconhecida pela poética 

missiva; - decididamente o senhor de Voltaire quer fazer as pazes consigo. 
- Oh! Quanto a isso, é trabalho perdido – disse Luís XV; - é um tal enredador que faria 

muito mal se voltasse para Paris. Que vá ter com o seu amigo, o meu primo Frederico II. Já basta 
que tenhamos cá o Sr. Rousseau. Mas guarde estes versos, condessa, e medite sobre eles. 

A condessa recebeu o papel, dobrou-o num rolo bem delgado, e pô-lo junto do seu prato. 
El-rei olhava para ela. 
- Senhor - disse Chon - beba um pouco deste tocai. 
- É das adegas de Sua Majestade o Imperador da Áustria - disse a condessa; - fie-se em 

mim, senhor. 
- Oh! Das adegas do imperador... - respondeu el-rei; - só eu é que o tenho. 
- Foi o seu despenseiro que mo mandou, senhor. 
- Como! então seduziu-o? 
- Não, ordenei-lho. 
- Bem respondido, condessa. El-rei não tem juízo. 
- Pois sim, mas o Sr. França... 
- O Sr. França tem o bom-senso de a amar de todo o seu coração. 
- Ah! senhor, por que não é simples e verdadeiramente o Sr. França? 
- Condessa, nada de política. 
- El-rei quer café? - perguntou Chon. 
- Certamente. 
- E Sua Majestade quer queimá-lo como de costume? - perguntou a condessa. 
- Se a castelã não se opuser. 
A condessa levantou-se. 
- Que faz? 
- Vou servir-lho, senhor. 
- Vamos - disse el-rei encostando-se na cadeira como um homem que ceou 

perfeitamente, pondo assim os seus humores em equilíbrio; - vamos, vejo que o que tenho de 
melhor a fazer, é deixar ir tudo como a condessa quiser ordenar. 
                                                           
1A tradução da poesia é devida ao obséquio do Ex.mo Sr. Jaime de Séguier. 
 



A condessa trouxe sobre uma pequena salva de prata uma cafeteira contendo dentro o 
moca; depois pôs diante de el-rei um prato com uma chávena de prata dourada e uma pequena 
garrafa de cristal da Boémia; depois, junto disso tudo, pôs uma pequena torcida de papel. 

El-rei, com a profunda atenção que geralmente dava a essa operação, calculou o seu 
açúcar, mediu o café, e vazou vagarosamente a aguardente para que o álcool ficasse ao de cima, 
pegou no pequeno rolo de papel, acendeu-o, e com ele comunicou o fogo ao seu café. 

Depois atirou com o papel para a salva onde acabou de arder. 
Cinco minutos depois, saboreava o café com toda a voluptuosidade de um gastrónomo 

consumado. 
A condessa deixou-o fazer tudo, mas quando ele bebia a última gota: 
- Ah! senhor - exclamou ela - deitou o fogo ao café com os versos do senhor de Voltaire, 

isso é um mau agouro para os Choiseul. 
- Enganei-me - disse el-rei rindo-se - a condessa não é uma fada, é um demónio. 
A condessa ergueu-se. 
- Senhor - disse ela - quer Vossa Majestade ver se já voltou o governador? 
- Ah! Zamora? Ora! para quê? 
- Para voltar para Marly, senhor. 
- É verdade - respondeu el-rei, fazendo um esforço para se tirar do bem-estar em que se 

achava. – Vamos ver, condessa, vamos ver. 
A senhora du Barry fez um sinal a Chon, a qual desapareceu logo. 
El-rei começou de novo a sua investigação, mas, força é dizê-lo, com um espírito bem 

diferente daquele que havia presidido ao princípio. 
Os filósofos têm dito que o modo sombrio ou risonho pelo qual o homem encara as 

diversas coisas do mundo depende quase sempre do estado do seu estômago. 
Ora, como os reis têm estômagos de homens, geralmente inferiores aos dos seus 

súbditos, é verdade, mas comunicando ao resto do corpo o seu mal ou bem-estar, tal e qual como 
a eles, el-rei parecia tão alegre e bem disposto como é permitido a um rei sê-lo. 

Ao cabo de dez passos andados no corredor, um novo perfume veio deliciar o olfacto de 
el-rei. 

Uma porta que dava para um lindo quarto forrado de cetim lavrado acabava de abrir-se, e 
deixava ver, alumiada por uma luz misteriosa, a alcova para a qual, havia mais de duas horas, se 
dirigiam os passos da feiticeira. 

- Então, senhor! - disse ela - parece que Zamora não voltou, que continuamos a estar 
fechados, e que, a não querermos sair do palácio pela janela... 

- Com os lençóis da cama? - perguntou el-rei. 
- Senhor - atalhou a condessa com um sorriso encantador - usemos mas não abusemos. 
El-rei abriu os braços, rindo-se também, e a condessa deixou cair no chão a rosa, com 

que toda a noite estivera a brincar e que se desfolhou caindo sobre o tapete. 
 

VIII 
 

VOLTAIRE E ROUSSEAU 
 
Como já dissemos, a câmara de dormir de Luciennes era uma maravilha de construção e 

adorno. 
Situada ao oriente, era tão hermeticamente fechada pelos postigos dourados e pelas 

cortinas de cetim, que a luz do dia só lá entrava como um cortesão, depois de ter solicitado longo 
tempo essa honra. 

De Verão uns ventiladores invisíveis conservavam-lhe um ar sempre fresco e puro, como 
o teria produzido um milheiro de leques em contínuo movimento. 

Eram dez horas quando el-rei saiu da câmara azul. 
Desta vez, a carruagem de el-rei estava posta e pronta no pátio desde as nove horas. 



Zamora, de braços cruzados, dava ou fingia que dava ordens. 
El-rei espreitou pela janela e viu todos esses preparativos de partida. 
- Que quer isso dizer, condessa? - perguntou ele; - nós não almoçámos: dir-se-ia que me 

quer mandar embora em jejum. 
- Deus me livre de tal, senhor - redargüiu a condessa; - mas eu pensava que Vossa 

Majestade tinha que estar em Marly para falar com o senhor de Sartines. 
- Ora! - observou el-rei - parece-me que se poderia muito bem mandar dizer a Sartines 

para vir aqui ter comigo, e demais é tão perto. 
- Vossa Majestade far-me-á a honra de acreditar que não foi o primeiro que teve 

semelhante idéia. 
- E daí - disse el-rei - a manhã é bela de mais para trabalhar, portanto almocemos. 
- Entretanto, senhor, tenho alguns papéis para lhe apresentar e que esperam a sua 

assinatura. 
- Para a senhora de Béarn? 
- Exactamente, e depois indicar-me o dia. 
- Que dia? 
- E a hora.  
- Que hora? 
- O dia e a hora para a minha apresentação. 
- Enfim - disse el-rei - tem ganho bem a sua apresentação. Fixe a condessa mesma o dia. 
- Senhor, desejo que seja o mais próximo possível. 
- Está tudo pronto? 
- Sim, senhor. 
- Aprendeu já a fazer as três mesuras? 
- Pudera não! há um ano que me exercito nisso. 
- Tem o vestido? 
- Faz-se em vinte e quatro horas. 
- E a madrinha? 
- Daqui a uma hora há-de estar aqui. 
- Pois bem, condessa, vamos fazer um contrato. 
- Qual é? 
- Não me tornar a falar da questão do visconde João com Filipe de Taverney. 
- Então sacrificamos o pobre visconde? 
- Sim. 
- Pois bem, senhor, não falaremos mais nisso... Qual é então o dia? 
- Depois de amanhã. 
- A hora? 
- Dez horas da noite, como de costume. 
- Está dito, senhor? 
- Está dito. 
- Palavra real? 
- À fé de gentil-homem. 
- Toque, França. 
E a senhora du Barry ofereceu a el-rei a mãozinha na qual Luís XV deixou cair a sua. 
Nessa manhã Luciennes em peso ressentia-se da alegria do amo, que havia cedido num 

ponto, sobre o qual desde muito tempo estava resolvido a ceder, mas havia ganho noutro; 
portanto, tudo era benefício. Daria cem mil libras a João com a condição de as ir perder nos 
Pirenéus ou no Auvergne, e aos olhos dos Choiseul passaria isso por um exílio. Deu-se ouro para 
os pobres, as carpas tiveram bolos, e o Sr. Boucher recebeu cumprimentos sobre as suas pinturas. 

Apesar de ter perfeitamente ceado na véspera, almoçou Sua Majestade com grande 
apetite. 



Entretanto acabavam de soar onze horas. A condessa, enquanto servia el-rei, olhava para 
a pêndula que, para o seu desejo, andava muito devagar. 

El-rei mesmo havia dito que se viesse a senhora de Béarn, a poderiam introduzir na casa 
de jantar. 

O café serviu-se, provou-se e bebeu-se, mas nada de chegar a senhora de Béarn. 
As onze horas e um quarto ouviu-se no pátio o trotar de um cavalo. 
A senhora du Barry ergueu-se rapidamente e foi à janela. 
Um correio de João du Barry apeava-se de um cavalo coberto de suor e de pó. 
A condessa estremeceu; mas como lhe não convinha deixar aperceber os seus cuidados, a 

fim de manter el-rei nas boas disposições em que estava, foi sentar-se junto dele. 
Um instante depois, entrava Chon trazendo na mão uma cartinha. 
Não se podia recusar, era mister ler. 
- O que é isso, Chon, alguma cartinha de amores? – perguntou el-rei. 
- Sim, senhor. 
- De quem? 
- Do pobre visconde. 
- Seriamente? 
- Veja. 
El-rei conheceu a letra, e como pensou que talvez nessa carta se falasse da aventura de 

Chaussée, disse, afastando a carta com a mão: 
- Está bem, basta a tua palavra. 
A condessa estava impaciente. 
- A carta é para mim? - perguntou ela. 
- Sim, condessa. 
- El-rei dá licença?... 
- À sua vontade, e entretanto Chon há-de aproximar-se de mim para me contar a fábula 

do corvo e da raposa. 
E dizendo isto agarrou Chon entre os joelhos, e cantava com a voz mais desafinada do 

seu reino, como dizia João Jacques Rousseau: 
 
Perdi o meu servidor, 
Perdi a felicidade 
E o valor... 
 
A condessa retirou-se para o vão de uma janela e leu em voz baixa: 
“Não esperes pela velha; ela afirma ter queimado um pé ontem à noite, e não sai do 

quarto. Agradece a Chon, a quem nós devemos isto, pela sua chegada ontem; a bruxa viu-a no 
pátio, conheceu-a e temos tudo transtornado. 

Se aquele maroto de Gilberto, que é causa disto tudo, aparecesse, eu havia de lhe torcer o 
pescoço, e se o encontrar em alguma parte pode ter a certeza que lho hei-de fazer. 

Resumindo tudo, digo-te: vem depressa a Paris, quando não ficamos como dantes. - João.” 
- O que é? - perguntou el-rei que viu a súbita palidez da condessa. 
- Nada, senhor, é apenas um boletim da saúde de meu irmão. 
- E está melhor o nosso caro visconde? 
- Muito melhor - disse a condessa. - Agradecida, senhor. Lá entra uma carruagem no 

pátio. 
- Há-de ser talvez a nossa condessa? 
- Não, senhor, é Sartines. 
- Então! - disse el-rei vendo que a condessa se dirigia para a porta. 
- Então, senhor, vou deixá-lo só com ele, são horas de me ir vestir. 
- E a senhora de Béarn? 



- Quando ela chegar, senhor, terei a honra de o mandar dizer a Vossa Majestade - disse a 
condessa rasgando o bilhete que tinha no bolso do seu penteador. 

- Abandona-me, condessa?! - disse el-rei com um suspiro melancólico. 
- Senhor, hoje é domingo; as assinaturas!... as assinaturas!... 
E veio oferecer a el-rei as suas faces rosadas e frescas, sobre cada uma das quais ele depôs 

um beijo, e em seguida retirou-se. 
- Os diabos levem as assinaturas - disse el-rei - e os que vêm buscá-las! Quem teria 

inventado os ministros, as pastas e os papéis de Estado? 
Apenas el-rei acabava de proferir esta maldição, entrava o ministro, com a pasta e papéis 

de Estado pela porta oposta àquela que acabava de dar saída à condessa. 
El-rei soltou um segundo suspiro ainda mais melancólico que o primeiro. 
- Ah! senhor de Sartines - disse ele - como é exacto! 
Estas palavras eram ditas com um tal acento, que se não podia saber se era uma censura 

ou um elogio. 
O senhor de Sartines abriu a pasta e aprontava-se a tirar para fora alguns papéis. 
Ouviu-se então o rodar de uma carruagem sobre a areia da avenida. 
- Espere - disse el-rei. 
E correu para a janela. 
- Como! - disse ele - é a condessa que sai? 
- Ela mesma, senhor - disse o ministro. 
- Mas então não espera pela Srª. Condessa de Béarn? 
- Senhor, estou tentado a crer que se cansou de esperar e que vai buscá-la. 
- Entretanto, a tal senhora devia vir hoje mesmo, de manhã. 
- Senhor, tenho quase a certeza de que não virá. 
- Como, Sartines, sabe isso? 
- Senhor, é preciso que eu saiba um pouco de tudo para Vossa Majestade estar contente 

comigo. 
- O que aconteceu? diga, Sartines. 
- À velha condessa, senhor? 
- Sim. 
- O que sempre acontece em todas as coisas, senhor; sobrevieram dificuldades. 
- Mas afinal virá ela, essa condessa de Béarn? 
- Ontem havia mais certeza do que hoje. 
- Infeliz condessa! - disse el-rei, não podendo ocultar um raio de prazer que lhe brilhou 

nos olhos. 
- Ah! senhor, a quádrupla aliança e o pacto de família eram bem pouca coisa comparadas 

com este negócio da apresentação. 
- Infeliz condessa! - repetiu el-rei - nunca poderá conseguir os seus fins. 
- Muito o receio, senhor; a não ser que Vossa Majestade se enfade. 
- Ela julgava estar tão segura do seu negócio! 
- O que para ela não há-de ser pior - disse o senhor de Sartines - é que se não for 

apresentada antes da chegada da senhora delfina, provavelmente nunca o há-de ser. 
- É mais que provável; o senhor de Sartines tem razão. Dizem que a minha nora é muito 

austera e devota. Infeliz condessa! 
- Certamente - atalhou o senhor de Sartines – a senhora du Barry há-de ter grande 

desgosto em não ser apresentada, mas também isso há-de evitar grandes penas a Vossa 
Majestade. 

- Julga isso, Sartines? 
- Certamente, há-de haver de menos os invejosos, os maldizentes, os cançonetistas, os 

lisonjeiros, as gazetas. Se a senhora du Barry fosse apresentada, senhor, isso havia de custar-nos 
cem mil francos de polícia extraordinária. 

- Realmente! Infeliz condessa! E contudo ela tem isso muito a peito. 



- Nesse caso, basta que Vossa Majestade o ordene e os desejos da senhora condessa hão-
de cumprir-se. 

- Que diz, Sartines? - exclamou el-rei. - Pois, em consciência, posso eu meter-me nestes 
negócios? Posso eu assinar uma ordem para que sejam amáveis com a senhora du Barry? E é o 
senhor de Sartines, um homem de espírito, que me aconselha semelhante golpe de Estado para 
satisfazer uma fantasia da condessa? 

- Oh! Não, senhor, de forma alguma. Contentar-me-ei em dizer como Vossa Majestade: 
pobre condessa! 

- Demais - disse el-rei - não é tão desesperada a sua posição. O senhor vê sempre tudo 
tão negro como o pano do seu fato! Quem nos diz que a senhora de Béarn não mudará de 
tenção? Quem nos assegura que a senhora delfina há-de chegar tão cedo que possa causar 
estorvo? Temos ainda quatro dias antes que ela chegue a Compienha, e em quatro dias faz-se 
muita coisa. Vamos a saber, hoje temos algum trabalho, Sartines? 

- Oh! Senhor, apenas três assinaturas. 
E o chefe da polícia tirou um papel dos que vinham na pasta. 
- Oh! Oh! - disse el-rei - uma ordem de prisão. 
- Sim, senhor. 
- E contra quem? 
- Vossa Majestade pode ver. 
- Contra o Sr. Rousseau? Quem é este Rousseau, Sartines, e que fez ele? 
- Fez o Contrato Social, senhor. 
- Ah! Ah! É contra João Jacques? Quer metê-lo na Bastilha? 
- Senhor, ele provoca desordens. 
- Pois que diabo há-de ele fazer? 
- E demais, não o quero meter na Bastilha. 
- Então de que serve a ordem? 
- Senhor, é para ter a arma pronta. 
- Isso não quer dizer que eu estime muito todos os seus filósofos - disse el-rei. 
- E Vossa Majestade tem razão para não os estimar - respondeu Sartines. 
- Mas isso faria falar; e demais, eu julgava que a sua presença em Paris tinha sido 

autorizada. 
- Tolerada, senhor, mas com a condição de não aparecer. 
- E ele aparece? 
- A toda a hora. 
- Com o seu trajo arménio? 
- Oh! Não, senhor, mandámos-lhe insinuar que não aparecesse assim. 
- E ele obedeceu? 
- Sim, mas dizendo que era uma perseguição insuportável. 
- E como se veste ele agora? 
- Como toda a gente, senhor. 
- Então não é grande a provocação. 
- Como, senhor! Um homem a quem dizem que não apareça, adivinha aonde ele vai 

todos os dias? 
- A casa da marechala de Luxemburgo, a casa do senhor de Alembert, a casa da senhora 

de Epinay? 
- Ao café da Regência, senhor! Joga lá todas as noites as damas, por teima, porque sempre 

perde; é preciso muitas vezes mandar vir alguns soldados para vigiarem os ajuntamentos que se 
formam em torno do café. 

- Ora adeus! - exclamou el-rei - os parisienses são ainda mais tolos do que eu pensava. 
Deixe-os divertir nisso, Sartines; enquanto fizerem isso não hão-de queixar-se da miséria que 
existe. 



- Sim, senhor; mas se qualquer dia se lhe meter na cabeça fazer discursos como fazia em 
Londres? 

- Oh! Então, como seria um delito e delito público, não precisaria de ordem de prisão 
para isso, Sartines. 

O chefe da polícia via que a arrestação de Rousseau era uma medida que El-Rei queria 
pôr à força fora da responsabilidade real, portanto não insistiu. 

- Agora, senhor - disse o senhor de Sartines - trata-se de outro filósofo. 
- Ainda? - respondeu el-rei com enfado; - pelo que vejo é um nunca acabar? 
- Ah! senhor, eles é que nos não deixam sossegados. 
- E de qual se trata? 
- Do senhor de Voltaire. 
- Voltou também para França, esse? 
- Não, senhor, e melhor fora que ele estivesse em França, porque ao menos poderíamos 

vigiá-lo. 
- Que fez ele? 
- Não foi ele que fez, são os seus partidários: trata-se nada menos que levantar-lhe uma 

estátua. 
- Eqüestre? 
- Não, senhor, e contudo é um forte revolucionário, asseguro-lho eu. 
Luís XV encolheu os ombros. 
- Senhor, ainda não vi outro igual depois de Poliorceto - prosseguiu o senhor de Sartines; 

- tem correspondências por toda a parte; os primeiros do reino de Vossa Majestade fazem-se 
contrabandistas para introduzirem os seus livros. Mandei o outro dia apreender oito caixas cheias 
deles, duas das quais eram dirigidas ao senhor de Choiseul. 

- É muito divertido. 
- Entretanto, senhor, note que fazem por ele o que se pratica para com os reis, dedicam-

lhe estátuas. 
- Ninguém dedica estátuas aos reis, Sartines, eles é que as votam a si mesmos. E quem 

está encarregado dessa bela obra? 
- O escultor Pigale. Partiu para Ferney a fim de executar o modelo. E entretanto chovem 

as subscrições. Há já seis mil escudos, e note, senhor, que só os homens de letras podem 
subscrever.  Todos vêm trazer a competente oferta; é uma procissão. O Sr. Rousseau mesmo foi 
levar os seus dois luíses. 

- Então! que lhe hei-de eu fazer? - disse Luís XV; - como não sou homem de letras, estou 
isento disso. 

- Senhor, eu contava ter a honra de propor a Vossa Majestade acabar com essa 
demonstração. 

- Não faça tal, Sartines; em vez de lhe levantarem uma estátua de bronze, haviam de 
mandá-la fazer de ouro. Deixe-os fazer a sua vontade. Ainda há-de ficar mais feio de bronze, que 
de carne e osso. 

- Então deseja Vossa Majestade que se não interrompa a marcha deste negócio? 
- Desejo... Expliquemos isto bem, Sartines; desejo, não é o termo próprio. Eu bem quereria 

evitar todas estas coisas, mas é impossível. Passou o tempo em que a realeza podia dizer ao 
espírito filosófico, como Deus ao Oceano: “Não passarás daqui”. Bradar sem resultado, ferir sem 
alcançar, seria mostrar fraqueza. Voltemos o rosto, Sartines, e façamos vista grossa. 

O senhor de Sartines suspirou. 
- Senhor - disse ele - se não castigamos os homens, devemos, pelo menos, destruir-lhes as 

obras. Eis aqui uma lista de obras que devem ser acusadas quanto antes, porque umas atacam o 
trono e outras o altar; umas são uma rebelião, outras um sacrilégio! 

Luís XV pegou na lista, e leu vagarosamente: 



“O contágio sagrado, ou História natural da superstição; Sistema da natureza, ou Leis do mundo físico 
e moral; Deus e os homens, discurso sobre os milagres de Jesus Cristo; Instruções do religioso de Ragusa ao irmão 
Perduicloso, ao partir para a Terra Santa.” 

El-rei não tinha lido a quarta parte da lista, e contudo deixou-a cair das mãos: o seu rosto, 
geralmente sereno, apresentava uma singular expressão de tristeza e desanimação. Ficou alguns 
instantes imóvel, pensativo, distraído. 

- Seria mais fácil levantar o mundo, Sartines – murmurou ele. - Deixo isso para outros 
mais hábeis e experientes do que eu. 

Sartines contemplava-o com essa inteligência que Luís XV tanto gostava de ver nos seus 
ministros. 

- Sossego, não é verdade, senhor, sossego é o que el-rei quer? - disse o chefe da polícia. 
- É verdade; nada mais lhes peço, aos seus enciclopédicos, iluminados, poetas, 

economistas, foliculários que vêm, ninguém sabe de onde, que rosnam, escrevem, grasnam, 
caluniam, calculam, pregam, gritam. Ponham-lhes coroas, fundem-lhes estátuas, edifiquem-lhes 
templos; mas pelo amor de Deus, deixem-me em sossego. 

Sartines levantou-se, cortejou el-rei e saiu murmurando: 
- Felizmente está escrito nas nossas moedas: Domine,salvum fac regem. 
Então Luís XV que ficara só, pegou numa pena e escreveu ao delfim: 
“Pediu-me para apressar a chegada da senhora delfina; estou pronto para fazer-lhe este 

favor. 
Dou ordem para que se não demorem em Noyon; portanto, na quinta-feira de manhã há-

de ela estar em Compienha. 
Eu também lá estarei às dez horas em ponto, isto é, um quarto de hora antes da sua 

chegada.” 
- Deste modo - disse ele - fico livre da história da apresentação que me dá mais cuidado 

que o senhor de Voltaire, o Sr. Rousseau e todos os filósofos passados e futuros. Isso então há-de 
ser questão entre a condessa, o delfim e a delfina. Pois viva Deus! Fiquem os cuidados, os ódios e 
as vinganças a cargo da gente moça, que tem força para lutar. As crianças precisam aprender a 
padecer, isso fortifica a mocidade. 

Encantado por haver assim vencido a dificuldade, certo de que ninguém poderia atribuir-
lhe o ter favorecido ou evitado a apresentação de que se falava em toda a cidade de Paris, el-rei 
meteu-se na sua carruagem e partiu para Marly, onde a corte o esperava. 
 

IX 
 

MADRINHA E AFILHADA 
 
A infeliz condessa... Conservemos-lhe o epíteto que el-rei lhe havia dado, porque 

realmente merecia-o bem, principalmente naquele momento; a infeliz condessa, dizemos nós, 
corria como uma alma danada pela estrada de Paris. 

Chon, aterrada pelo penúltimo parágrafo da carta de João, ocultava num gabinete de 
Luciennes a sua dor e o seu cuidado, maldizendo a idéia fatal que tivera de recolher Gilberto 
quando o achou no meio da estrada. 

Quando tinha chegado à ponte de Antin, que estava sobre o regato que ia acabar no rio e 
cercava Paris do Sena a Roquette, achou a condessa uma carruagem que a esperava. 

Nessa carruagem estava o visconde João na companhia de um procurador com quem 
parecia argumentar de um modo enérgico. 

Apenas viu a condessa, João deixou o procurador, apeou-se e fez sinal ao cocheiro da 
carruagem de sua irmã para que parasse. 

- Depressa, condessa - disse ele - depressa, entra para a minha carruagem e corre à Rua de 
Saint-Germain-des-Prés. 



- Então, a velha caçoou connosco? - disse a senhora du Barry mudando de carruagem, 
enquanto o procurador, avisado por um sinal do visconde, fazia outro tanto. 

- Assim o creio, condessa - disse João - assim o creio; paga-nos na mesma moeda que 
empregámos com ela. 

- Mas o que se passou? 
- Eis o caso em duas palavras: Eu tinha ficado em Paris, porque sou muito desconfiado e 

não me engano muitas vezes, como agora vês. As nove horas da noite fui passear em torno da 
hospedaria do Galo Cantante. Nada notei de novo; nem visitas, nem pessoas misteriosas, enfim, ia 
tudo às mil maravilhas. Pareceu-me, portanto, que podia voltar para casa e dormir sossegado, o 
que passei logo a executar. Esta manhã, de madrugada, acordo, fui acordar Patrício e dei-lhe 
ordem para se ir colocar de sentinela num recanto da rua. Às nove horas, nota bem isto, uma 
hora mais cedo que havia prometido, cheguei na carruagem, mas Patrício nada tinha visto que 
pudesse causar desconfiança, e subi a escada bem livre de cuidado. Ao entrar a porta, deteve-me 
uma criada, dizendo-me que a senhora condessa não podia sair de casa todo o dia, nem talvez 
mesmo antes de oito dias. Confesso que esperava um contratempo qualquer, mas não este. 

“- Como não sairá! - bradei eu; - o que tem ela, então? 
- Está doente. 
- Doente? É impossível! Ontem estava ela de perfeita saúde. 
- Sim, senhor, mas a senhora condessa tem o costume de fazer ela mesma o seu 

chocolate, e esta manhã, fazendo-o ferver, entornou-o sobre um pé e queimou-se. Ouvindo os 
gritos da senhora condessa, acudi, estava quase desmaiada. Levei-a para a cama, e, neste 
momento, julgo que está dormindo. 

Eu estava tão pálido como as rendas que trazes ao pescoço, minha irmã, e exclamei: 
- Isso é mentira! 
- Meu caro senhor du Barry - bradou uma voz tão aguda, que parecia penetrar o 

vigamento da casa - não, não é mentira, padeço horrivelmente. 
Corri para o lado de onde vinha essa voz, passei por uma porta de vidraça que não queria 

abrir-se, e vi que a velha condessa estava realmente deitada. 
- Ah! minha senhora... - disse eu. 
Foram todas as palavras que pude proferir, e com prazer a teria esganado. 
- Olhe - disse-me ela mostrando uma reles cafeteira que estava no chão - eis ali o que 

produziu todo o mal. 
Saltei na cafeteira com os pés ambos, e posso jurar-te que não tornará a servir para fazer 

chocolate. 
- Que infelicidade! - continuou a velha com a sua voz aguda - há-de ser a senhora de 

Alogny quem apresente a senhora sua irmã. Que se lhe há-de fazer, estava determinado que assim 
fosse! Como dizem os orientais.” 

- Ah! Meu Deus! - exclamou a condessa - o mano faz-me desesperar. 
- E todavia eu não desespero se te apresentares a ela, e eis aí o motivo por que te mandei 

chamar. 
- E por que motivo não desesperas? 
- Ora! porque podes o que eu não posso, porque és uma mulher, e lhe farás tirar diante de 

ti o apósito, e uma vez assim provada a impostura, podes dizer à senhora de Béarn que seu filho 
nunca há-de ser mais que um fidalgote pobre, que nunca ela há-de receber sequer um soldo da 
herança dos Salúcios, e porque enfim representarás as imprecações de Camila com muito mais 
verossimilhança do que eu representaria os furores de Orestes. 

- Estás zombando, creio eu! - exclamou a condessa. 
- Digo-te a pura verdade, acredita-me. 
- Onde mora ela... a tua Sibila? 
- Tu bem sabes, é no Galo Cantante, Rua de Saint-Germain-des-Prés, uma grande casa 

negra, com um enorme galo pintado numa chapa de zinco. Quando o vento sopra contra a chapa 
o galo canta. 



- Vou ter uma cena horrorosa! 
- Assim o creio, mas também creio que é mister correr-lhe o risco. Queres que te escolte? 
- De modo nenhum, porque desse modo irias deitar tudo a perder. 
- Eis o que me disse o nosso procurador, que consultei sobre isto. Ouve-me e fica-o 

sabendo, que é para o teu governo. Bater numa pessoa em sua casa, é pena de multa e cadeia, 
bater-lhe fora de casa... 

- Isso nada é - disse a condessa a João; - já o sabes melhor que ninguém. 
João sorriu-se. 
- Ah! - disse ele - as dívidas quando se pagam tarde têm acréscimo de juro, e se eu algum 

dia encontro aquele maldito rapaz... 
- Falemos só da minha madrinha, visconde. 
- Nada mais tenho que dizer-te; vai! 
E João pôs-se de lado para deixar passar a carruagem. 
- Onde esperas por mim? 
- Na hospedaria mesmo; aí beberei uma garrafa de vinho de Espanha, e se precisares de 

auxílio, eu acudirei. 
- Para diante, cocheiro! - bradou a condessa. 
- Rua Saint-Germain-des-Prés, ao Galo Cantante – acrescentou o visconde. 
A carruagem partiu impetuosamente pelos Campos Elísios. 
Um quarto de hora depois, parava perto da Rua Abbatiale e do mercado de Santa 

Margarida. 
Ali apeou-se a senhora du Barry, porque receou que o rodar da carruagem prevenisse a 

velha astuta, que sem dúvida estaria à espreita, e poderia esconder-se de modo que evitasse a 
visita que lhe chegava. 

Portanto, a condessa, seguida do lacaio, dirigiu-se apressadamente para a Rua Abbatiale, 
que apenas continha três edifícios, sendo o da hospedaria o que ficava no centro. 

Entrou rapidamente pelo pórtico que estava aberto. 
Ninguém a viu entrar, mas no princípio da escada encontrou a estalajadeira. 
- A senhora de Béarn? - perguntou ela. 
- A senhora de Béarn está muito doente, e não pode receber pessoa alguma. 
- Doente! Pois venho mesmo de propósito para saber como está - disse a condessa. 
E, ligeira como uma ave, em menos de um segundo estava no topo da escada. 
- Minha senhora, minha senhora - bradou a estalajadeira - querem arrombar a porta do 

seu quarto. 
- Quem? - perguntou do fundo desse quarto a velha demandista. 
- Eu - disse a condessa apresentando-se repentinamente no limiar da porta com uma 

fisionomia perfeitamente adequada para o caso, porque sorria por civilidade e fazia visagens de 
dó pela circunstância. 

- A senhora condessa aqui! - exclamou a demandista, pálida de susto. 
- Sim, querida senhora, e que vem testemunhar-lhe toda a parte que toma na desgraça que 

acaba de suceder-lhe, e que recebeu a notícia neste mesmo instante. Peço-lhe que me conte de 
que modo sucedeu isso. 

- Minha senhora, não me atrevo a oferecer que se sente nesta indecente casa. 
- Eu sei que tem um palácio na Touraine, e desculpo a hospedaria. 
A condessa sentou-se. A senhora de Béarn conheceu portanto que ela se instalava. 
- Parece padecer muito, minha senhora? - disse a condessa du Barry. 
- Horrivelmente. 
- Na perna direita? Oh! Meu Deus! Mas como pôde queimar-se na perna direita? 
- Nada mais simples: segurava a cafeteira, escorregou-me o cabo das mãos, entornou-se a 

água a ferver que continha e caiu toda sobre o pé. 
- É horroroso! 
A velha suspirou. 



- Oh! Sim - disse ela - horroroso. Mas o que se lhe há-de fazer? As desgraças vêm sempre 
umas após outras. 

- Sabe que el-rei esperava esta manhã por si? 
- Aumenta com essa notícia a minha pena, minha senhora. 
- E Sua Majestade não gostou, minha senhora, que faltasse à audiência. 
- O meu padecimento deve desculpar-me, e depois pedirei humildemente perdão a Sua 

Majestade. 
- Não digo isto para a afligir, minha senhora – disse a condessa du Barry, vendo quanto a 

velha estava triste; - queria só explicar-lhe quanto Sua Majestade estimava esse passo e de que 
modo lhe era grato. 

- Vê a minha posição, minha senhora? 
- Certamente; mas quer que lhe diga uma coisa? 
- Diga; estimarei muito ouvi-la. 
- É que, segundo toda a probabilidade, esse acidente que lhe sucedeu foi causado por 

alguma comoção forte que sentiu. 
- Oh! Não digo o contrário - respondeu a demandista, fazendo uma mesura só com 

metade do corpo; fiquei muito comovida com a honra que me fez de me receber com tão bom 
modo em sua casa. 

- Julgo que houve ainda outro motivo. 
- Outro motivo? Não que eu o saiba, minha senhora. 
- Oh! sabe! Um encontro... 
- Como? 
- Sim, ao sair de minha casa. 
- Não encontrei pessoa alguma, minha senhora. Fui na carruagem do senhor seu mano. 
- Antes de entrar para a carruagem. 
A demandista pareceu pensar um pouco. 
- Enquanto descia os últimos degraus da escada. 
A demandista fingiu prestar ainda maior atenção. 
- Sim - disse a senhora du Barry, com um sorriso que manifestava impaciência; - entrava 

alguém no pátio no momento em que saía de casa. 
- Infelizmente, minha senhora, não me lembra. 
- Uma mulher... Ah! Agora deve lembrar-se? 
- Tenho a vista tão curta, minha senhora, que a dois passos de distância nada distingo. 

Portanto, julgue se eu poderia ver alguém. 
“Vamos, esta é forte - disse consigo a condessa. Nada de espertezas, eu ficaria vencida.” 
- Pois bem, já que não viu essa senhora – prosseguiu ela - vou dizer-lhe quem era. 
- A tal senhora que entrou quando eu saía? 
- Exactamente. É a minha cunhada, a senhora du Barry. 
- Ah! Sim. Mas como eu ainda a não tinha visto... 
- Viu-a já, sim. 
- Vi-a? 
- Sim, e até lhe falou. 
- A essa senhora du Barry? 
- Sim, a essa senhora du Barry, com a diferença, porém, que naquele dia chamava-se ela a 

Srª. Flageot. 
- Ah! - exclamou a velha demandista, com um azedume que não pôde disfarçar - ah! Essa 

falsa Srª. Flageot, que foi procurar-me e que me obrigou a fazer uma jornada, era a senhora sua 
cunhada? 

- Em pessoa, minha senhora. 
- Que era mandada?... 
- Por mim. 
- Para me mistificar? 



- Não, para a servir, e para que viesse servir-me. 
A velha franziu as suas espessas sobrancelhas. 
- Creio - disse ela - que essa visita não me há-de ser de grande proveito. 
- Seria porventura mal recebida pelo senhor de Maupeou, minha senhora? 
- Isso é água benta da corte. 
- Parece-me que tive a honra de lhe oferecer alguma coisa mais sólida que água benta. 
- Minha senhora, Deus dispõe quando o homem propõe. 
- Vamos, minha senhora - disse a condessa – falemos sério. 
- Ouço-a. 
- Queimou o pé? 
- Como vê. 
- Gravemente? 
- Horrivelmente. 
- Apesar dessa ferida, que é certamente dolorosa, mas que não pode ser perigosa, não 

poderia, fazendo um esforço, suportar a condução na carruagem até Luciennes, e ficar de pé um 
segundo que seja, no meu gabinete, diante de Sua Majestade? 

- É impossível, minha senhora, só com a idéia de me levantar sinto-me desfalecer. 
- Mas então a queimadura é terrível? 
- Terrível, minha senhora. 
- E quem a trata, quem lhe dá os remédios? 
- Tenho, como todas as donas de casa, excelentes receitas para queimaduras; curo-me 

com um bálsamo composto por mim.  
- Será possível, sem cometer uma indiscrição, ver esse específico? 
- Naquele frasco, sobre a mesa. 
“Hipócrita! - pensou a condessa - levou a dissimulação até este ponto; decididamente é 

muito forte, mas vejamos o fim.” 
- Minha senhora - disse em voz alta a condessa – eu também tenho um óleo admirável 

para essas feridas; mas a aplicação depende muito do género da queimadura. 
- Como? 
- Há a inflamação simples, a empola e a chaga. Não sou médico, mas quem se não tem 

queimado alguma vez! 
- Pois, minha senhora, em mim produziu chaga. 
- Oh! Meu Deus! Como há-de sofrer. Quer que lhe aplique o meu óleo? 
- De boa vontade, minha senhora. Trouxe-o consigo? 
- Não, mas poderei mandá-lo. 
- Mil vezes agradecida, minha senhora. 
- Só o que preciso é ver o estado do seu mal. 
- Oh! Não, minha senhora - disse a velha – não quero oferecer-lhe um semelhante 

espectáculo. 
“Bom - pensou a senhora du Barry - agora a pilhei eu.” 
- Oh! - prosseguiu ela - não receio isso, estou familiarizada com a vista das queimaduras. 
- Oh! minha senhora, eu não queria tomar essa liberdade. 
- Quando se trata de socorrer o nosso próximo, esquecemos todas as etiquetas, minha 

senhora. 
E, de repente, dirigiu a mão para a perna que a condessa de Béarn tinha estendida sobre a 

poltrona. 
A velha soltou um grito horrível, apesar de que a senhora du Barry apenas a tinha tocado. 
- Oh! Perfeitamente! - murmurou a condessa du Barry, que estudava as crispações do 

rosto decomposto da senhora de Béarn. 
- Sinto-me morrer - disse a velha. - Ah! Que susto me pregou, minha senhora! 
E, com o rosto pálido, os olhos moribundos, deixou-se cair para trás como se estivesse 

para perder os sentidos. 



- Permite, minha senhora? - continuou a favorita. 
- Como quiser, minha senhora - disse a velha com uma voz sumida. 
A senhora du Barry não perdeu tempo: tirou o primeiro alfinete dos panos que lhe 

envolviam a perna, depois desenrolou rapidamente a tira. 
Com grande surpresa da senhora du Barry, a velha deixou-a fazer a sua vontade. 
“Espera que eu chegue ao chumaço para então soltar altos gritos, mas, ainda que eu 

tivesse de a matar para isso, hei-de ver-lhe a perna” - murmurou a favorita. 
E continuou na sua obra. 
A senhora de Béarn gemia, mas não se opunha. 
O chumaço desatou-se, e aos olhos da senhora du Barry ofereceu-se uma verdadeira 

chaga. Não era fingimento, e ali acabava a diplomacia da senhora de Béarn. 
Lívida e sanguinolenta, a queimadura era uma prova eloqüente do que a demandista 

afirmara. Podia ser que a senhora de Béarn tivesse visto e reconhecido Chon; mas então elevava-
se à altura de Pórcia e de Múcio Cévola. 

A senhora du Barry calou-se e admirou. 
A velha, tornada a si, gozava plenamente da sua vitória; o seu olhar semimorto não se 

levantava de sobre a condessa ajoelhada aos seus pés. 
A senhora du Barry aplicou-lhe novamente o apósito com a estremada solicitude que é 

peculiar nas mulheres, cuja mão é tão leve para o tratamento das feridas, colocou-lhe novamente 
a perna sobre a poltrona e sentando-se junto dela, disse: 

- Vamos, minha senhora, é ainda mais forte do que eu pensava, e peço-lhe perdão de não 
ter, logo ao princípio, atacado a questão como convinha a uma mulher do seu valor. Apresente-
me as suas condições. 

Os olhos da velha cintilaram, mas foi só um raio que logo se apagou. 
- Diga claramente qual é o seu desejo, minha senhora - disse ela - e veremos se posso 

servi-la. 
- Quero - disse a condessa du Barry - quero ser apresentada em Versalhes pela senhora, 

ainda que isso devesse custar-lhe uma hora dos horríveis padecimentos que esta manhã sofreu. 
A senhora de Béarn ouviu sem pestanejar. 
- E depois? - disse ela. 
- Nada mais, minha senhora; agora responda. 
- Eu quereria - disse a senhora de Béarn com uma firmeza que provava muito bem que 

tratavam com ela de potência em potência - eu quereria garantidas as duzentas mil libras da 
minha demanda. 

- Mas, se ganha a demanda, vem a ser isso quatrocentas mil libras, parece-me. 
- Não, porque as duzentas mil libras que me disputam os Salúcios, já as considero como 

minhas. As outras duzentas mil libras serão como uma boa fortuna para juntar à honra que tive 
de travar conhecimento consigo. 

- Terá essas duzentas mil libras, minha senhora. E depois? 
- Tenho um filho que amo com ternura, minha senhora. A espada sempre enobreceu a 

nossa casa; mas, nascidos para comandar, bem deve compreender que para soldados pouco 
servem os homens da nossa família. Preciso desde já que se forme uma companhia para meu 
filho, e que se lhe dê também uma nomeação de coronel para o ano próximo. 

- Quem fará as despesas do regimento, minha senhora? 
- El-rei. Bem vê que se eu gastar com esse regimento as duzentas mil libras do meu 

benefício, hei-de ser amanhã tão pobre como sou hoje. 
- Se as contas não enganam, faz isto seiscentas mil libras. 
- Quatrocentas mil, supondo que o regimento valha duzentas, o que é avaliá-lo em subido 

preço. 
- Bem, será satisfeita nisso. 
- Tenho ainda que pedir a el-rei a restituição da minha vinha de Touraine; são quatro boas 

jeiras que os engenheiros de el-rei me tiraram para o canal, há-de haver onze anos. 



- Mas essas foram-lhe pagas. 
- Sim, mas pagaram pela avaliação dos louvados, e eu estimo-as exactamente no dobro do 

que eles as estimaram. 
- Bem! ser-lhe-ão pagas segunda vez. Nada mais? 
- Perdão. Não estou muito abundante em dinheiro, como deve facilmente julgar. Devo ao 

Sr. Flageot pouco mais ou menos nove mil libras. 
- Nove mil libras! 
- Oh! Isto é indispensável. O Sr. Flageot é um homem de bom conselho. 
- Sim, eu creio - disse a condessa. - Eu pagarei essas nove mil libras do meu próprio 

bolsinho. Parece-me que me achou fácil em aceitar as condições que me propôs? 
- Oh!  minha senhora, é muito condescendente; mas parece-me que também da minha 

parte lhe provei toda a minha boa vontade. 
- Se soubesse quanto eu lamento que se tivesse queimado! - disse a senhora du Barry 

sorrindo. 
- Eu não lamento isso, minha senhora – respondeu a demandista - porque, apesar deste 

acontecimento, a minha boa vontade, espero-o, há-de dar-me forças para lhe ser útil, como se 
não tivesse sucedido. 

- Façamos um resumo - disse a senhora du Barry. 
- Espere! 
- Esqueceu alguma coisa? 
- Uma explicação. 
- Diga. 
- Eu não podia esperar ter que aparecer na presença do seu rei. Há muito tempo que 

Versalhes e seus esplendores deixaram de ser familiares para mim, de modo que não tenho 
vestido. 

- Eu tinha previsto esse caso, minha senhora; ontem, depois da sua partida, começou-se a 
fazer o seu vestido para o acto da apresentação, e tive o cuidado de o mandar fazer em casa de 
outra modista, porque a minha tinha muito que trabalhar para mim. Amanhã, ao meio-dia, há-de 
estar pronto. 

- Não tenho brilhantes. 
- Os Srs. Boëhmer e Bossange lhe darão amanhã, mediante um bilhetinho meu, um 

adereço no valor de duzentas mil libras, o qual lhe tornarão a comprar depois de amanhã pelas 
mesmas duzentas mil libras. E deste modo ficará paga a sua indemnização. 

- Muito bem, minha senhora; nada mais tenho que desejar. 
- Estou encantada disso. 
- Mas a nomeação para meu filho? 
- Sua Majestade lha dará pessoalmente. 
- Mas a promessa das custas do regimento? 
- Virá mencionada na nomeação. 
- Perfeitamente. Só falta a questão das vinhas. 
- Então, em quanto avalia essas quatro jeiras, minha senhora? 
- Em seis mil libras cada uma. Eram umas terras excelentes. 
- Vou assinar-lhe uma obrigação de doze mil que, juntas às doze mil que já recebeu, 

completam exactamente a soma das vinte e quatro mil. 
- Aí tem papel e tinta, minha senhora - disse a condessa de Béarn mostrando com a mão 

os objectos que acabava de mencionar. 
- Vou ter a honra de lhos dar - disse a senhora du Barry. 
- A mim? 
- Sim. 
- Para quê? 
- Para que se digne escrever a Sua Majestade a cartinha que vou ter a honra de lhe ditar.   

Gosto de tudo em regra. 



- É justo - disse a senhora de Béarn. 
- Digne-se escrever, minha senhora. 
A velha puxou mais a mesa para si, aprontou o papel, pegou na pena e esperou. 
A senhora du Barry ditou: 
“Senhor, a felicidade que sinto ao saber que Vossa Majestade aceitou o oferecimento que 

fiz de ser a madrinha da minha muito querida amiga, a condessa du Barry...” 
A velha mostrou um beiço muito estendido e fez espirrar a pena. 
- Essa pena não é boa, condessa - disse a favorita - escreva com outra. 
- Não é preciso, minha senhora, já vai escrevendo melhor. 
- Julga isso? 
- Sim, minha senhora. 
A senhora du Barry prosseguiu: 
“...anima-me a solicitar a Vossa Majestade para que me receba benignamente, quando 

amanhã me apresentar em Versalhes, como se digna permiti-lo. Ouso crer, senhor, que Vossa 
Majestade me pode honrar com uma boa recepção, pois que sou descendente de uma casa, em 
que cada varão tem vertido o seu sangue pelo serviço dos príncipes da vossa augusta raça.” 

- Agora assine, se faz favor. 
E a condessa assinou com este nome: 
Anastácia Eufemia Rodolfa,Condessa de Béarn. 
A velha escrevia com mão firme; os caracteres, de meia polegada de altura, deitavam-se 

sobre o papel, salpicando-o de uma aristocrática quantidade de erros de ortografia. 
Assim que acabou de assinar, a velha, segurando com uma das mãos a carta que acabava 

de escrever, passou com a outra mão a tinta, o papel e a pena à senhora du Barry, que, com uma 
letra pequena e direita, subscreveu uma obrigação de vinte e uma mil libras, sendo doze mil para 
indemnização da perda das vinhas, e nove mil para pagar a dívida ao Sr. Flageot. 

Depois escreveu um bilhetinho aos Srs. Boëhmer e Bossange, ourives da Coroa, pedindo-
lhes que entregassem ao portador o adereço de brilhantes e esmeraldas chamado Luísa, o qual 
havia pertencido à princesa, tia do delfim, que o havia mandado vender para poder dar as suas 
esmolas. 

Acabado isto, madrinha e afilhada trocaram os seus diplomas. 
- Agora - disse a senhora du Barry - dê-me uma prova de boa amizade, querida condessa. 
- De muito boa vontade, minha senhora. 
- Tenho a certeza que, se consentir em se alojar em minha casa, Tronchin a curará em 

menos de três dias. Venha portanto, e ao mesmo tempo experimentará o óleo que possuo, que é 
óptimo. 

- Entre sempre para a carruagem, minha senhora - disse a velha prudente; - tenho que 
tratar aqui de uns negócios antes de sair. 

- Nega-me este favor? 
- Pelo contrário, aceito-o, minha senhora; mas não imediatamente. Está a dar uma hora; 

conceda-me licença até às três, às cinco em ponto estarei em Luciennes. 
- Permite que às três horas venha meu irmão buscá-la na sua carruagem? 
- Com muito gosto. 
- Agora, daqui até lá, trate de si. 
- Nada tem que recear. Sou fidalga, tem a minha palavra, e, ainda que eu soubesse que 

disso morria, tenha a certeza que estarei consigo amanhã em Versalhes. 
- Até à vista, querida madrinha! 
- Até à vista, adorada afilhada! 
E assim se separaram, a velha sempre deitada com uma perna sobre as almofadas, e a 

mão sobre os papéis; a senhora du Barry, mais ligeira ainda que na chegada, mas com o coração 
levemente oprimido por não ter podido ser superior à velha demandista, ela que, a seu bel-prazer, 
dominava o rei de França. 



Ao passar em frente da sala, viu João que, para a sua demora na hospedaria não causar 
desconfiança, acabava de atacar uma segunda garrafa. 

Vendo sua irmã, correu para ela, e disse: 
- Então? 
- Eis o que a Sua Majestade disse o marechal de Saxe, mostrando-lhe o campo de batalha 

de Fontenoy: “Senhor, aprendei por este espectáculo quanto uma vitória é cara e dolorosa”. 
- Fomos, portanto, vencedores? - perguntou João. 
- Ainda repetirei outro dito, mas esse é-nos transmitido da Antiguidade: “Outra vitória 

como esta, e ficamos arruinados”. 
- Temos a madrinha? 
- Sim, com a diferença que nos custa perto de um milhão. 
- Oh! Oh! - exclamou o visconde João fazendo uma horrível visagem. 
- Era pegar ou largar! 
- Mas é uma soma espantosa! 
- É assim. E não desdenhemos, porque se não nos portássemos bem, podia ainda ser que 

nada tivéssemos disto, ou que nos custasse o dobro. 
- Apre! Que mulher! 
- É uma romana. 
- É uma grega. 
- Grega ou romana, seja o que for, prepara-te para a vires buscar às três horas da tarde, e 

levar-ma a Luciennes. Não descanso enquanto a não tiver fechada em meu poder. 
- Bem, não saio daqui - disse João. 
- Eu vou preparar tudo - disse a condessa. 
E meteu-se na carruagem, dizendo ao cocheiro: 
- Para Luciennes!... Amanhã direi: para Marly acrescentou ela em voz baixa. 
- Enfim - disse João seguindo a carruagem com a vista - custamos uma grande soma à 

França!... O que não deixa de ser lisonjeiro para os du Barry. 
 

X 
 

A QUINTA CONSPIRAÇÃO DO MARECHAL DE RICHELIEU 
 
El-Rei tinha vindo, como de costume, fazer a sua recepção em Marly. 
Menos escravo da etiqueta que Luís XIV, que, nas reuniões da corte, procurava ocasiões 

de experimentar o seu poder, Luís XV indagava em cada grupo as novidades de que era ávido, e 
examinava a variedade de rostos, distracção para ele superior a todas as outras, principalmente 
quando esses rostos pareciam contentes. 

Na mesma tarde da entrevista, que acabámos de referir, e duas horas depois que a 
senhora de Béarn, segundo a sua promessa, que desta vez cumpriu, estava instalada no gabinete 
da senhora du Barry, el-rei jogava na sala azul. 

Tinha ao lado esquerdo a duquesa de Ayen, e ao lado direito a princesa de Guémenée. 
Sua Majestade parecia muito preocupado, o que lhe originou uma perda de oitocentos 

luíses; depois, mais disposto para as coisas sérias (Luís XV, como digno descendente de Henrique 
IV, gostava muito de ganhar), el-rei levantou-se da mesa -do jogo às nove horas e foi falar no vão 
de uma janela com o senhor de Malesherbes, filho do ex-chanceler, enquanto que o senhor de 
Maupeou, conversando com o senhor de Choiseul no vão de uma janela fronteira, seguia a 
conversa com um olhar inquieto. 

Entretanto, desde que se levantara el-rei, havia-se formado um círculo junto da chaminé. 
As senhoras Adelaide, Sofia e Vitória, na volta de um passeio nos jardins, haviam ido sentar-se ali 
com as suas damas de honor e cavalheiros. 

E como em torno de el-rei, que certamente tratava de algum negócio sério, porque todos 
conheciam a austeridade do senhor de Malesherbes, como em torno de el-rei, dizemos nós, havia 



um círculo de oficiais de mar e de terra, de grandes dignitários, de senhores e de presidentes, 
detidos ali por uma respeitosa atenção, a pequena corte junto da chaminé contentava-se consigo 
mesma, e preludiava para uma conversa mais animada, por algumas escaramuças que se podiam 
considerar como negócio unicamente de guardas avançadas. 

As principais mulheres que compunham esse grupo eram, além das três filhas de el-rei, as 
senhoras de Grammont, de Guémenée, de Choiseul, de Mirepoix e de Polastron. 

No momento em que principiámos a examinar este grupo, a senhora Adelaide contava 
uma história de um bispo que não repetiremos, mas que era sofrivelmente escandalosa, 
principalmente para sair da boca de uma princesa real; mas a época que tentamos descrever não 
estava, como todos sabem, debaixo da invocação da deusa Vesta. 

- Pois bem! - disse a senhora Vitória - esse bispo andou aqui, entre nós, haverá apenas um 
mês. 

- Ainda se estaria exposto a piores encontros em casa de Sua Majestade - disse a senhora 
de Grammont - se aqui viessem aqueles que nunca vieram, mas que desejam vir. 

Toda a gente conheceu logo pelas primeiras palavras da duquesa, e principalmente pelo 
tom em que eram pronunciadas, de quem ela queria falar e em que terreno ia manobrar a 
conversa. 

- Não é verdade, felizmente, duquesa, que querer e poder são duas coisas diferentes? - 
disse, metendo-se na conversa, um homenzinho de setenta e quatro anos, que apenas parecia ter 
cinqüenta, tanto a sua estatura era elegante, a voz fresca, as pernas delgadas, olhos vivos, a tez 
branca e a mão formosa. 

- Ah! Aí vem o senhor de Richelieu tomar de assalto a nossa mesquinha conversa como 
tomou a praça de Mahon - disse a duquesa. - Ainda conserva um pouco os hábitos de granadeiro, 
meu caro duque. 

- Um pouco! Ah! Duquesa, é injusta comigo; diga antes muito. 
- Então! Não dizia eu a verdade, duque? 
- Quando? 
- Agora. 
- O que dizia? 
- Que as portas do palácio não são tão fáceis de arrombar... 
- Como as de uma alcova. Sou da sua opinião, duquesa, sempre da sua opinião. 
Esta palavra obrigou algumas das senhoras a ocultarem o rosto com os leques, porém foi 

bem recebida, ainda que os detractores do tempo passado afirmassem que o espírito do duque 
havia envelhecido. 

A duquesa de Grammont corou, apesar do carmim com que pintava o rosto, porque a ela 
é que particularmente se dirigia o epigrama. 

- Minhas senhoras - prosseguiu ela - se o senhor duque quer dizer-nos semelhantes coisas, 
não continuo a minha história, e asseguro-lhes que perdem muito nisso, a não ser que, a pedido 
seu, o senhor marechal lhes conte alguma outra. 

- Eu - disse o duque - interrompê-la quando provavelmente vai dizer mal de alguma 
pessoa da minha amizade! Deus me livre de tal, ouço com toda a minha atenção. 

Apertou-se a roda em torno da duquesa.  
A senhora de Grammont deitou um olhar para o lado da janela, a fim de certificar-se de 

que el-rei continuava a estar lá. El-rei estava efectivamente; mas, apesar de continuar a conversa 
com o senhor de Malesherbes, não perdia o grupo de vista, e o seu olhar cruzou-se com o da 
senhora de Grammont. 

A duquesa sentiu-se um pouco intimidada com a expressão que julgara ler nos olhos de 
el-rei, mas tinha começado e não quis parar em meio caminho. 

- Sabem portanto - continuou a senhora de Grammont dirigindo-se principalmente às 
três princesas – que uma senhora - o nome pouco importa, não é verdade? – desejou 
ultimamente ver-nos, a nós, as eleitas de Deus, dominando do alto da nossa glória, cujos raios a 
fazem morrer de inveja. 



- Ver-nos, aonde? - perguntou o duque. 
- Ora, em Versalhes, Marly, Fontainebleau. 
- Bem, bem, bem. 
- A pobre criatura nunca tinha visto das nossas grandes reuniões, mais que o jantar de el-

rei, em que os papalvos são admitidos por detrás das bandeiras para verem Sua Majestade e seus 
convivas a comerem, desfilando, já se sabe, debaixo da guarda do meirinho de serviço. 

O senhor de Richelieu tomou uma pitada de tabaco, de uma caixa de porcelana de Sèvres. 
- Mas para nos ver em Versalhes, Marly ou Fontainebleau, é preciso ser apresentado - 

disse o duque. 
- Exactamente, a senhora de que se trata solicitou a apresentação. 
- Aposto que lhe é concedida? - redargüiu o duque - el-rei tem tão bom coração! 
- Mas, desgraçadamente, para ser apresentado, não basta a licença de el-rei, é preciso 

ainda alguém que apresente. 
- Sim - disse a senhora de Guémenée - alguma madrinha, por exemplo. 
- Sim, mas nem todos têm madrinha - observou a senhora de Mirepoix - por exemplo a 

formosa borbonesa, que anda em procura de uma e que a não acha. 
E pôs-se a cantarolar: 
 
A galante borbonesa 
Não lhe vale a gentileza... 
 
- Ah! Marechala, marechala - disse o duque de Richelieu - deixo à senhora duquesa toda a 

glória do seu conto. 
- Vamos, vamos, duquesa - disse a senhora Vitória - fez-nos crescer água na boca, e 

deixou-nos em meio caminho. 
- De modo nenhum; tenho, pelo contrário, empenho em contar a minha história até ao 

fim. Não tendo madrinha, procurou-se uma. “Procurai e achareis”, diz o Evangelho. Tanto se 
procurou que afinal se achou; mas que madrinha, Santo Deus! Uma boa mulher de aldeia, lhana e 
cândida. Tiraram-na do seu pombal, aboboraram-na, acariciaram-na, enfeitaram-na. 

- Tudo isso faz estremecer - disse a senhora de Guémenée. 
- Mas eis que de repente, quando a provinciana estava bem aboborada, acariciada, 

enfeitada, cai do alto abaixo da sua escada... 
- E?... - perguntou o senhor de Richelieu. 
 
Quebrou uma perna. 
Ah!  ah!  ah!  ah!  ah! 
 
- disse a duquesa ajuntando um verso adequado para a ocasião aos dois da marechala de 

Mirepoix. 
- De modo que, a respeito de apresentação?... – disse a senhora de Guémenée. 
- Nem sombras dela, minha querida. 
- O que é a Providência! - exclamou o marechal erguendo as mãos ao céu. 
- Perdão - disse a senhora Vitória - mas eu compadeço-me muito da pobre provinciana. 
- Pelo contrário, minha senhora - disse a duquesa - deve felicitá-la; de dois males escolheu 

o menor. 
A duquesa parou: acabavam os seus olhos de encontrar um segundo olhar de el-rei. 
- Mas de quem acaba de falar, duquesa? – perguntou o marechal, fingindo que 

diligenciava adivinhar quem era a pessoa de que se tratava. 
- Não me disseram o nome. 
- Que pena! - disse o marechal. 
- Mas eu adivinhei; faça como eu. 



- Se as senhoras apresentadas tivessem ânimo e fossem fiéis aos princípios de honra da 
velha nobreza de França - disse com azedume a senhora de Guémenée – iriam todas inscrever-se 
em casa da provinciana que teve a sublime idéia de partir uma perna. 

- É verdade - disse Richelieu - boa idéia. Mas seria preciso saber como se chama essa 
fidalga, que nos salva de um perigo tão iminente, porque nada mais temos que temer; não é 
verdade, cara duquesa? 

- Oh! nada mais, respondo eu por tal; está sobre o seu leito, com a perna embrulhada e 
impossibilitada de dar um único passo. 

- Mas - disse a senhora de Guémenée - se essa mulher achar outra madrinha? Ela não 
descansa. 

- Oh! nada há que temer; não é coisa tão fácil achar uma madrinha. 
- Pudera! acredito-o - disse o marechal mastigando uma dessas maravilhosas pastilhas às 

quais, segundo dizem, ele devia a sua eterna mocidade. 
Naquele momento, el-rei fez um movimento como para se aproximar. 
Calaram-se todos. 
Então a voz de el-rei, tão clara e tão conhecida, soou na sala. 
- Adeus, minhas senhoras, boa noite, meus senhores. 
Levantaram-se todos, e houve um grande movimento na galeria. 
El-rei deu alguns passos para a porta, depois voltando-se no momento de sair, disse: 
- A propósito, amanhã temos uma apresentação em Versalhes. 
Estas palavras caíram como um raio sobre a assembléia. 
El-rei olhou para o grupo de senhoras, que empalideciam olhando umas para as outras. 
Mas apenas saiu a porta da sala com a numerosa comitiva de oficiais do seu serviço, teve 

lugar a explosão entre as princesas e as pessoas que ficaram depois da sua partida. 
- Uma apresentação! - balbuciou a duquesa de Grammont que se tornara lívida. - O que 

quis dizer Sua Majestade? 
- Ah! Duquesa - disse o marechal com um desses sorrisos que lhe não perdoavam nem os 

seus melhores amigos - será essa apresentação por acaso a sua? 
As princesas mordiam os beiços com despeito. 
- Oh! Isso é impossível - repetia em voz baixa a senhora de Grammont. 
- Olhe, duquesa - disse o marechal - hoje é coisa facílima consertar uma perna. 
O senhor de Choiseul aproximou-se da sua irmã e apertou-lhe o braço em sinal de aviso; 

mas a condessa estava muito sentida para poder dar atenção ao que lhe diziam. 
- Seria uma indignidade! - exclamou ela. 
- Sim, uma indignidade! - repetiu a senhora de Guémenée. 
O senhor de Choiseul, vendo que nada tinha que fazer, afastou-se. 
- Oh! Minhas senhoras - exclamou a duquesa dirigindo-se às três filhas de el-rei - já não 

temos recurso senão em vós. Sendo as primeiras senhoras do reino, poderão consentir que 
fiquemos expostas a encontrar, no único asilo inviolável das senhoras de distinção, uma 
sociedade que não se dignariam admitir as nossas criadas? 

Mas em vez de responderem, as princesas baixaram tristemente a cabeça. 
- Minhas senhoras, em nome do Céu! - repetiu a duquesa. 
- El-rei é senhor das suas acções - disse a senhora Adelaide suspirando. 
- É justo - disse o duque de Richelieu. 
- Mas então toda a corte de França está comprometida! - exclamou a duquesa. - Ah! meus 

senhores, pouco cuidado lhes deve a honra das suas famílias!... 
- Minhas senhoras - disse o senhor de Choiseul fazendo um esforço para se rir - como 

isto vai tomando jeitos de conspiração, não hão-de estranhar que me retire e que leve comigo o 
senhor de Sartines. Venha, duque prosseguiu o senhor de Choiseul dirigindo-se ao marechal. 

- Não! - disse o marechal - eu adoro as conspirações, e portanto fico. 
O senhor de Choiseul saiu levando Sartines consigo. 



Os poucos homens que ainda estavam na sala, seguiram o exemplo do senhor de 
Choiseul. 

Só ficaram em torno das princesas as senhoras de Grammont, de Guémenée, de Ayen, de 
Mirepoix, de Polastron, e oito ou dez mais das que haviam abraçado com ardor a questão da 
apresentação. 

De homens havia só o senhor de Richelieu. 
As senhoras olhavam para ele com desassossego, como se fosse um troiano no campo 

dos gregos. 
- Eu aqui represento minha filha, a condessa de Egmont; vão - disse ele - vão. 
- Minhas senhoras - disse a duquesa de Grammont - há um meio de protestar contra a 

infâmia que nos querem impor, e, pela minha parte, empregarei esse meio. 
- Qual é? - perguntaram todas as mulheres ao mesmo tempo. 
- Disseram-nos - redargüiu a senhora de Grammont - que el-rei era senhor das suas 

acções. 
- E eu respondi: “é justo” - disse o duque. 
- El-rei é senhor em sua casa, é verdade, mas na nossa, governamos nós; ora, quem pode 

impedir-me de dizer esta noite ao meu cocheiro: “Para Chanteloup”, em vez de lhe dizer: “Para 
Versalhes” 

- Isso é verdade - disse o senhor de Richelieu; - mas quando tiver protestado, duquesa, 
que resultado tirará disso? 

- Resultará que hão-de reflectir muito melhor – exclamou a senhora de Guémenée - se 
muitos nos imitarem. 

- E por que motivo não imitaremos todas a duquesa? - disse a marechala de Mirepoix. 
- Oh! minhas senhoras - disse então a duquesa dirigindo-se novamente às filhas de el-rei - 

oh! Que belo exemplo que dariam à corte, vós, filhas da França! 
- El-rei querer-nos-ia mal? - perguntou a senhora Sofia. 
- Não, não! Estejam Vossas Altezas certas disso! – bradou a odienta duquesa. - Não! ele 

que tem o sentido tão delicado, um tacto tão perfeito, pelo contrário, havia de agradecer-vo-lo.   
El-rei, acreditem-me, não violenta pessoa alguma. 

- Pelo contrário - disse o duque de Richelieu, aludindo pela segunda ou terceira vez a uma 
invasão que, segundo diziam, a senhora de Grammont tinha feito certa noite na câmara de el-rei - 
é a ele que violentam, que querem tomar à força. 

Naquele momento, e por efeito das palavras do marechal, houve nas fileiras das senhoras 
um sussurro e um tumulto semelhante aos que há numa companhia de granadeiros, quando 
rebenta alguma bomba. 

Finalmente sossegaram. 
- Verdade seja que el-rei nada disse, quando recusámos receber a condessa - disse a 

senhora Vitória, animada pela efervescência da assembléia; - mas pode acontecer que, numa 
ocasião tão solene... 

- Sim, sim, não há dúvida - insistiu a senhora de Grammont - certamente assim poderia 
acontecer, se só faltassem Vossas Altezas, mas quando vir que faltamos todas... 

- Todas? - bradaram as senhoras. 
- Sim, todas - repetiu o velho marechal. 
- Então, entra também na conspiração? – perguntou a senhora Adelaide. 
- Certamente, e é por esse motivo que pedirei a palavra. 
- Fale, duque, fale - disse a senhora de Grammont. 
- Procedamos metodicamente - disse o duque; - não basta gritarem: “Todas! todas!” e 

bradar bem alto “hei-de fazer isto”, e chegada a ocasião fazerem exactamente o contrário; ora, 
tomando eu parte na conspiração, como acabo de ter a honra de lhes dizer, pouco me importa 
ser abandonado, como geralmente o era quando conspirava no tempo do falecido rei ou da 
regência. 



- Realmente, duque - disse ironicamente a duquesa de Grammont - dir-se-ia que se 
esquece onde está, e que no país das Amazonas parece tomar uns certos modos de chefe. 

- Minha senhora - disse o duque - rogo-lhe que acredite que terei algum direito a esse 
título que me contesta; odeia mais a senhora du Barry - bom, lá disse eu o nome, mas ninguém 
ouviu, não é verdade? – odeia mais a senhora du Barry do que eu, porém eu estou mais 
comprometido do que a senhora. 

- O senhor comprometido, duque? - perguntou a marechala de Mirepoix. 
- Sim, comprometido, e horrivelmente mesmo; há oito dias que não vou a Luciennes; há 

quatro dias que não vou a Versalhes; chega a tanto que ontem mandou a condessa saber a minha 
casa se eu estava doente, e querem saber o que Rafe respondeu? Que estava tão bom que nem 
mesmo tinha dormido em casa. Contudo, abandono os meus direitos, não tenho ambição, deixo-
lhes o primeiro lugar, e ainda mais, conduzo-as a ele. Puseram tudo em movimento, foram o 
bota-fogo, revolucionaram as consciências, pertence-lhes o bastão do comando. 

- Depois de Suas Altezas - disse a duquesa com respeito. 
- Oh! Deixem-nos a parte passiva - disse a senhora Adelaide. - Vamos ver nossa irmã 

Luísa ao convento de Saint-Denis; ela não nos deixa sair, não chegamos a tempo, e nada há que 
dizer. 

- Nada absolutamente - disse o duque - ou seria preciso ter o espírito muito mal formado. 
- Eu - disse a duquesa - vou para Chanteloup ver a minha lavoura. 
- Bravo! - exclamou o duque - ora, graças a Deus, isso é o que se chama uma boa razão. 
- Eu - disse a princesa de Guémenée - tenho um filho doente, e faço-me enfermeira para 

o tratar. 
- Eu - disse a senhora de Polastron - sinto-me hoje incomodada, e poderia ter uma 

doença séria se Tronchin me não sangrasse amanhã. 
- E eu - disse majestosamente a marechala de Mirepoix - não vou a Versalhes porque não 

quero ir; é o único motivo que dou, o livre arbítrio! 
- Muito bem - disse Richelieu - tudo isso é muito cheio de lógica, mas é preciso jurar. 
- Como, é preciso jurar? 
- Sim, nas conspirações sempre se faz um juramento. Desde a conspiração de Catilina até 

à de Cellamare, de que tive a honra de fazer parte, sempre se jurou, e nem por esse motivo 
tiveram melhor êxito, é verdade, contudo devem-se respeitar os costumes. Juremos! É muito 
solene, como vão ver. 

Estendeu a mão para o centro do grupo das mulheres e disse majestosamente: 
- Assim o juro. 
Todas as senhoras repetiram o juramento, exceptuando as princesas, que se haviam 

eclipsado. 
- Agora acabou-se - disse o duque; - quando numa conspiração se fez o juramento, não 

há mais que fazer. 
- Oh! Que raiva não há-de sentir, quando se achar sozinha na sala! - exclamou a senhora 

de Grammont. 
- El-rei sempre nos há-de desterrar um pouco – disse Richelieu. 
- Ora adeus, duque! - bradou a senhora de Guémenée - que há-de ser da corte, se nos 

desterrarem? Não estão à espera de Sua Majestade dinamarquesa? O que lhe mostrarão? E a 
senhora delfina que está para chegar, a quem a mostrarão? E demais, não se pode desterrar uma 
corte inteira; hão-de escolher. 

- Bem sei que sempre escolhem - disse Richelieu - e lá nisso, sempre sou feliz, escolhem-
me sempre a mim; já me escolheram quatro vezes, porque, se eu me não engano, é esta a minha 
quinta conspiração, minhas senhoras. 

- Ora! - disse a senhora de Grammont - o que o duque diz não é exacto, a escolhida hei-
de ser eu; serei eu a sacrificada. 

- Ou o senhor de Choiseul; - acrescentou o marechal - repare bem, duquesa! 



- O senhor de Choiseul é como eu, há-de submeter-se à desgraça, mas não sofrerá uma 
afronta. 

- Não será o senhor duque, nem a senhora duquesa, nem o senhor de Choiseul, que hão-
de ser desterrados - disse a marechala de Mirepoix; - hei-de ser eu. El-rei não poderá perdoar-me 
de ser menos amável com a condessa, do que o fui com a marquesa. 

- É verdade - disse o duque - a senhora a quem sempre chamavam a favorita, infeliz 
marechala, será desterrada comigo! 

- Seremos desterradas todas - disse a senhora de Guémenée erguendo-se - porque tenho a 
esperança de que nenhuma de vós revogará a determinação aqui tomada. 

- Nem o juramento - disse o duque. 
- Oh! - acrescentou a senhora de Grammont – em todo o caso eu tomarei as minhas 

medidas! 
- A senhora? - perguntou o duque. 
- Sim; para estar em Versalhes amanhã às dez horas, precisa ela três coisas. 
- Quais são? 
- Um cabeleireiro, um vestido e uma carruagem. 
- Sem dúvida. 
- E então? 
- E então não estará ela em Versalhes às dez horas; el-rei há-de impacientar-se, retirar-se-á 

e a apresentação será transferida para as calendas gregas, visto chegar a senhora delfina. 
Um viva estrondoso e bravos sem-número foram a resposta a este novo episódio da 

conjuração; mas aplaudindo sempre em mais altos brados que as outras pessoas o senhor de 
Richelieu e a senhora de Mirepoix que olhavam significativamente um para o outro. 

Os dois velhos cortesãos haviam-se encontrado na inteligência de um igual pensamento. 
Às onze horas, todos os conjurados voavam pela estrada de Versalhes e de Saint-

Germain, alumiados por um belíssimo luar. 
Só, o senhor de Richelieu tinha montado no cavalo do seu estribeiro, e, enquanto a sua 

carruagem, com os postigos bem fechados, corria ostensivamente pela estrada de Versalhes, ele, 
por um atalho, seguia a toda a brida em direcção a Paris. 
 

XI 
 

NEM CABELEIREIRO, NEM VESTIDO, NEM CARRUAGEM 
 
Teria sido de mau gosto sair a senhora du Barry do seu aposento de Versalhes para ir à 

sala das apresentações. 
Demais, Versalhes era bem mesquinho em recursos num dia tão solene. 
Finalmente, melhor que isso tudo, não era esse o costume. Os eleitos chegavam com um 

aparato de embaixador, quer saindo dos seus palácios particulares de Versalhes, quer das suas 
casas de Paris. 

A senhora du Barry escolheu este último ponto de partida. 
Desde as onze horas da manhã, que havia chegado à sua casa da Rua Valois com a 

senhora de Béarn, que tinha guardado fechada a sete chaves, quando a não guardava debaixo da 
sua vista, fazendo-lhe renovar a cada instante todas as drogas que a química e a medicina 
forneciam para lhe curar a ferida. 

Desde a véspera andavam em preparativos João du Barry, Chon e Doreia, e quem os não 
visse trabalhar, dificilmente teria formado uma idéia da influência do ouro e do poder do génio 
humano. 

Uma procurava o cabeleireiro, outra não largava as costureiras; João, que fora 
encarregado das carruagens, tomara além disso sobre si o encargo de vigiar também as costureiras 
e os cabeleireiros. A condessa, arranjando flores, brilhantes e rendas, nadava em adereços de toda 



a qualidade, e de hora em hora recebia correios de Versalhes, que lhe diziam estar dada a ordem 
para ser iluminada a sala da rainha, e que nada estava mudado. 

Pelas quatro horas entrou João du Barry, pálido, cansado, mas alegre. 
- Então? - perguntou a condessa. 
- Tudo há-de estar pronto. 
- O cabeleireiro? 
- Encontrei Doreia em casa dele e está tudo tratado. Recebeu das minhas mãos um vale 

de cinqüenta luíses, e há-de aqui jantar às seis horas em ponto. 
- O vestido? 
- Há-de ser maravilhoso. Chon estava em casa da modista, e vinte e seis costureiras estão 

empregadas em lhe pregar as pérolas, as fitas e os enfeites. Ter-se-á assim feito pano por pano, 
esse trabalho prodigioso, que a outros que não fôssemos nós, teria custado oito dias de espera. 

- Como, pano por pano? - disse a condessa. 
- Sim, minha irmã, o vestido tem treze panos. Em cada pano trabalham duas costureiras, 

uma do lado esquerdo e outra do lado direito, que vão enfeitando com pérolas e jóias; de modo 
que só juntam tudo no último instante. É objecto de duas horas mais. As seis horas da tarde 
teremos cá o vestido. 

- Tens a certeza disso, João? 
- Levei ontem comigo um engenheiro e estivemos a fazer o cálculo dos pontos. Há dez 

mil pontos que fazer em cada pano; cinco mil por cada costureira. Como a fazenda é grossa, uma 
mulher não pode dar mais que um ponto em cada cinco segundos, vêm a ser doze por minuto, 
setecentos e vinte cada hora, sete mil e duzentos em dez horas. Deixo os dois mil e duzentos para 
os descansos indispensáveis, pontos falsos, e temos ainda quatro horas de sobejo. 

- E a carruagem? 
- Oh! Quanto à carruagem, bem sabes que respondi por ela; o verniz e a pintura estão 

secando num grande armazém que mandei expressamente aquecer numa temperatura de 
cinqüenta graus. É uma linda carruagem, por minha alma! E ao pé dela são bem insignificantes as 
que mandaram à delfina. Além dos brasões que formam o fundo dos quatro lados, com o grito de 
guerra dos du Barry: sempre avante! Nas duas almofadas dos lados, mandei pintar, numa, dois 
pombinhos beijando-se, e na outra um coração atravessado por uma seta. Tudo isto com uma 
cercadura de arcos, cupidos e setas. Está povo imenso à porta de Francian para a ver; às oito 
horas em ponto há-de estar aqui. 

Neste momento entravam Chon e Doreia. Vinham confirmar tudo quanto João tinha 
dito. 

- Obrigada, meus valentes lugares-tenentes - disse a condessa. 
- Minha irmã, tens os olhos pisados - disse o visconde João - vai dormir ao menos uma 

hora, que há-de fazer-te bem. 
- Dormir! Ora, sim! Hei-de dormir esta noite, e muitos não poderão dizer o mesmo. 
Enquanto em casa da condessa se faziam estes preparativos, corria pela cidade a notícia 

da apresentação. Por mais ocioso e indiferente que pareça, o povo de Paris é o mais amador de 
novidades. Ninguém conheceu melhor as personagens da corte e as suas intrigas que o papalvo do 
século dezoito, esse mesmo que não era admitido a festa alguma do interior, que só via os 
hieroglíficos das carruagens e as misteriosas librés dos lacaios. Não era então raro que um ou 
outro fidalgo da corte fosse conhecido de Paris inteiro; era simples: nos teatros, nos passeios, a 
corte representava o papel principal. E o senhor de Richelieu no seu banco da cena italiana, a 
senhora du Barry na sua carruagem mais deslumbrante que uma rainha, apareciam então diante 
do público como um actor ou uma actriz queridos da actualidade. 

Os rostos que se conhecem causam maior interesse. Paris inteiro conhecia a senhora du 
Barry, mostrando-se sempre, no teatro, no passeio, nas lojas, como as mulheres ricas moças e 
formosas. Depois também a conhecia pelas caricaturas, pelos retratos e por Zamora. Portanto, 
Paris inteiro tratava quase tanto da apresentação como a corte. Nesse dia ainda houve 
ajuntamento no Palais-Royal, mas, pedimos perdão à filosofia, não era para ver o Sr. Rousseau 



jogando o xadrez no café da Regência, era para ver a favorita na sua linda carruagem e com o seu 
belo vestido, objectos de que tanto se havia falado. A palavra de João du Barry: “Custamos caros 
à França” era uma grande verdade, e portanto era bem natural que a França, representada por 
Paris, quisesse gozar de um espectáculo que pagava por tão alto preço. 

A senhora du Barry conhecia perfeitamente o seu povo, porque o povo francês foi muito 
mais seu, que o havia sido de Maria Leckzinska. Sabia que gostava de ser deslumbrado, e como 
tinha bom carácter, trabalhava para que o espectáculo fosse proporcionado à despesa. 

Em vez de se deitar, como lho aconselhara seu irmão, das cinco para as seis horas tomou 
um banho de leite; depois, finalmente, às seis horas, entregou-se nas mãos das suas aias, enquanto 
esperava a chegada do cabeleireiro. 

Não há erudição a fazer a propósito de uma época tão bem conhecida dos nossos dias, 
que quase se poderia chamar contemporânea, e que a maior parte dos nossos leitores conhecem 
tão bem como nós mesmos. Mas não será fora de propósito explicar, principalmente agora, o que 
um penteado da senhora du Barry devia custar de cuidado, tempo e arte. 

Imagine-se um edifício completo. O prelúdio desses castelos com ameias, como a corte 
do jovem rei Luís XVI edificava sobre a cabeça, como se tudo, nessa época, devesse ser um 
presságio, como se a moda frívola, eco das paixões sociais que minavam a terra sob os passos de 
tudo quanto era, ou de tudo quanto parecia ser grande, houvesse decretado que as mulheres da 
aristocracia tivessem bem pouco tempo mais para gozar dos seus títulos, para deixarem de os 
estampar na fronte; como se, profecia ainda mais sinistra, mas não menos justa, lhes quisesse 
anunciar que tendo pouco tempo mais para conservarem as suas cabeças, deviam enfeitá-las até à 
exageração e elevá-las o mais possível acima das cabeças vulgares. 

Para fazer tranças com o seu lindo cabelo, pregá-lo sobre uma almofada de seda, enrolá-
lo sobre moldes de barba de baleia, enfeitá-lo com pedrarias, pérolas, flores, empoá-lo com esse 
branco que dava brilho aos olhos e frescura à tez; para tornar, finalmente, harmoniosas essas 
cores do rosto, do pó, dos rubis, da madrepérola, dos brilhantes, das flores omnicolores e 
multiformes, era mister ser não só um grande artista, mas também um homem paciente. 

Também, de todas as corporações de ofícios, eram os cabeleireiros os únicos que traziam 
espadim como os estatuários. 

Eis o que explica os cinqüenta luíses dados por João du Barry ao cabeleireiro do paço, no 
receio que o grande Lubin (o cabeleireiro do paço naquela época chamava-se Lubin) não fosse 
menos exacto ou hábil do que se esperava. 

Esses receios pouco tardaram em se justificar; deram seis horas, não apareceu o 
cabeleireiro; depois seis horas e meia, um quarto para as sete, e nada de novo. Uma única 
esperança consolava um pouco os corações palpitantes de toda essa gente, é que um homem de 
valor e talento como o Sr. Lubin, devia naturalmente fazer-se esperar um pouco. 

Mas deram as sete horas. O visconde receava que esfriasse o jantar preparado para o 
cabeleireiro e que o artista não ficasse satisfeito. Mandou portanto um criado a casa dele dar-lhe a 
notícia de que a sopa estava sobre a mesa. 

O lacaio voltou um quarto de hora depois. 
Os que em idênticas circunstâncias têm esperado, são os únicos que sabem quantos 

infernais segundos contém um quarto de hora. 
O lacaio havia falado com a mulher de Lubin pessoalmente, a qual lhe assegurou que o 

Sr. Lubin acabava de sair naquele instante e que se não tinha ainda chegado ao palácio, ia decerto 
no caminho. 

- Bom! - disse du Barry - não achou carruagem nenhuma, e vem a pé. Esperemos. 
- Demais - disse a condessa - ainda não faz grande falta, pode pentear-me quando eu 

estiver já meio vestida, porque a apresentação só tem lugar às dez horas em ponto. Temos ainda 
três horas a nosso favor, e basta uma para ir daqui a Versalhes. Entretanto, Chon, vai atacar-me o 
colete e vestir-me... Mas onde está Chon? Chon! O meu vestido, o meu vestido! 

- O vestido da senhora ainda não chegou – disse Doreia - e a mana da senhora condessa 
saiu, há-de haver dez minutos, para o ir buscar ela mesma. 



- Ah! - disse João du Barry - ouço o rodar de uma carruagem, há-de ser a nossa carruagem 
que nos trazem. 

O visconde enganava-se, era Chon que voltava na sua carruagem, puxada por dois 
cavalos, que vinham cansados e cobertos de suor. 

- O meu vestido! - bradou a condessa, apenas sentiu Chon no corredor - o meu vestido! 
- Ainda não veio? - perguntou Chon assustada. 
- Não. 
- Oh! Então pouco poderá tardar - prosseguiu ela sossegando mais - porque a modista, 

quando cheguei a casa dela, acabava de partir numa carruagem com duas das suas costureiras 
para o trazer e provar. 

- Com efeito - disse João - ela mora na Rua do Bac, e a carruagem em que vem não anda 
decerto tão depressa como a nossa. 

- Sim, sim, seguramente, - disse Chon, que não podia evitar uma certa inquietação. 
- Visconde - disse a senhora du Barry - seria bom que mandasses buscar a carruagem para 

não termos que esperar desse lado, pelo menos. 
- Tens razão, Joana. 
E du Barry abriu a porta. 
- Vão buscar a carruagem a casa de Francian – disse ele - e com os cavalos novos, a fim 

de evitar demoras. 
O cocheiro e os cavalos partiram. 
Começava a deixar de se sentir o ruído do trote dos cavalos na direcção da Rua de Saint-

Honoré, quando entrou Zamora trazendo uma carta. 
- Uma carta para minha senhora Barry - disse ele. 
- Quem a trouxe? 
- Um homem. 
- Como, um homem! Que homem foi? 
- Um homem a cavalo. 
- E por que ta entregou? 
- Porque Zamora estava na porta. 
- Mas lê, condessa, lê, é melhor isso do que fazer perguntas - disse João. 
- Dá-ma, visconde. 
João entregou-lhe a carta. 
- Contanto que essa carta não traga alguma notícia má - murmurou o visconde. 
- Não - disse a condessa - há-de ser alguma petição para entregar a Sua Majestade. 
- A carta não vem dobrada em forma de requerimento. 
- Realmente, visconde, hás-de morrer de susto – disse a condessa sorrindo. 
E abriu a carta. 
Apenas leu as primeiras linhas, soltou um grito horrível, e caiu como morta sobre uma 

poltrona. 
- Nem cabeleireiro, nem vestido, nem carruagem! – disse ela. 
Chon correu para a condessa, João precipitou-se sobre a carta. 
Era de uma letra direita e miúda: evidentemente conhecia-se que era letra de mulher. A 

carta dizia o seguinte: 
“Minha senhora, tome cuidado; esta noite há-de faltar-lhe o cabeleireiro, o vestido e a 

carruagem. 
Espero que receberá este aviso a tempo de remediar tudo. 
Não lhe digo o meu nome; adivinhe quem sou se quer conhecer uma amiga sincera.” 
- Ah! - exclamou du Barry desesperado - eis o último golpe. Com os diabos! Preciso 

matar alguém. Não há cabeleireiro! Com mil demónios! Hei-de estripar aquele biltre de Lubin. 
Mas, com efeito, são sete horas e meia e ele não chega. Ah! Maldição! 

E João du Barry, que nessa noite não tinha que ser apresentado, desafogou a sua raiva nos 
cabelos, arrepelando-os horrivelmente. 



- O pior é faltar o vestido! Santo Deus! O vestido! - exclamou Chon. - Seria fácil achar 
um cabeleireiro, mas um vestido... 

- Qual! Que cabeleireiro se poderá achar? Algum mau aprendiz! Ah! Raios o partam! Mil 
legiões de diabos o levem. 

A condessa não falava, mas soltava suspiros capazes de enternecer os próprios Choiseul, 
se a tivessem ouvido. 

- Vamos, vamos, sossego - disse Chon. – Procuremos um cabeleireiro, voltemos à 
modista, para saber o que é feito do vestido. 

- Nem cabeleireiro! - murmurava a moribunda condessa - nem vestido! Nem carruagem! 
- É verdade, nem carruagem! - bradou João; - também essa não chega, e contudo já cá 

deveria estar. Oh! Isto é uma conspiração, condessa. Não mandará Sartines prender os autores? 
Maupeou não os mandará enforcar? Não queimarão os cúmplices na Praça da Greve? Quero 
fazer rodar o cabeleireiro, quebrar os ossos à costureira, e esfolar o segeiro. 

Durante este tempo havia a condessa tornado a si, mas era para mais sentir o horror da 
sua posição. 

- Oh! Desta vez estou perdida - murmurou ela; - as pessoas que conseguiram comprar 
Lubin, são decerto bastante ricas para afastarem os bons cabeleireiros de Paris. Só se acharem 
algum asno que virá estropear-me o cabelo... E o meu vestido! O meu rico vestido!... E a minha 
carruagem nova, que os devia fazer ralar de inveja!... 

João não respondia coisa alguma, mas chamejavam-lhe os olhos terrivelmente, ia dar 
consigo de encontro a todos os ângulos do quarto, e cada objecto que lhe punha obstáculo 
quebrava-o em mil pedaços, e depois, se os pedaços lhe pareciam grandes de mais, reduzia-os a 
outros mais pequenos ainda. 

No meio desta cena de aflição, que do toucador se comunicara até à ante-sala, e da ante-
sala até ao pátio, enquanto os lacaios, aturdidos por vinte ordens diversas e contraditórias, saíam, 
vinham, corriam, encontravam-se, um mancebo vestido com uma casaca verde-gaio, véstia de 
cetim, calção cor de flor de alecrim e meias de seda, apeava-se de um cabriole, transpunha o 
limiar da porta da rua, atravessava o pátio saltando no bico dos pés, de pedra em pedra, subia a 
escada, e vinha bater à porta do toucador da condessa. 

João estava descarregando a sua raiva, calcando aos pés um magnífico aparelho de 
porcelana de Sèvres que deitara ao chão com uma das abas da casaca, enquanto queria evitar a 
queda de um grande pote do Japão, que havia ameaçado com um soco. 

Ouviu-se bater três pancadas na porta, com muita discrição, muita modéstia e brandura. 
Seguiu-se um silêncio prolongado. Acharam isto tão extraordinário, que ninguém se 

atreveu a perguntar quem era. 
- Perdão - disse uma voz desconhecida - mas eu desejava falar com a Srª. Condessa du 

Barry. 
- Mas, senhor, isso não são modos de entrar na casa alheia - bradava o guarda-portão que 

viera correndo atrás do desconhecido, para impedir que fosse mais adiante. 
- Espere, espere - disse o visconde - não nos pode acontecer nada pior de que tem 

acontecido. O que quer da condessa? 
E João abriu a porta com uma tal força que bastaria para arrombar as portas de Gaza. 
O estranho evitou o choque dando um salto para trás e caindo na terceira posição da 

dança, disse com voz aflautada: 
- Meu caro senhor, eu queria oferecer os meus serviços à Srª. Condessa du Barry, que, se 

me não engano, tem que ir ao paço. 
- E que serviços são esses, senhor? 
- Os da minha profissão. 
- Que profissão é a sua? 
- Sou cabeleireiro. 
E o estranho fez nova cortesia. 
- Ah! - exclamou João saltando ao pescoço do mancebo. 



- Ah! É cabeleireiro. Entre, meu amigo, entre! 
- Venha, meu caro senhor - disse Chon, agarrando-se ao mancebo. 
- Um cabeleireiro! - exclamou a senhora du Barry erguendo as mãos ao céu. - Um 

cabeleireiro! Mas é um anjo. É Lubin quem o manda, senhor? 
- Não venho mandado de ninguém. Li num jornal que a senhora condessa devia ser 

apresentada esta noite, e disse comigo: “E se por acaso a senhora condessa não tivesse 
cabeleireiro?” Não é provável, mas é possível, e portanto vim. 

- Como se chama? - perguntou a condessa um pouco desanimada. 
- Leonardo, minha senhora. 
- Leonardo! Não é conhecido. 
- Ainda não; mas se a senhora condessa aceitar os meus serviços, sê-lo-ei amanhã. 
- É porque há cabeleireiros de várias qualidades – resmungou João. 
- Se a senhora condessa não se fia em mim, então retiro-me - respondeu ele. 
- É porque não temos tempo de experimentar – disse Chon. 
- E por que motivo há-de experimentar? – exclamou cheio de entusiasmo o mancebo, 

examinando a cabeça da condessa. - Bem sei que o penteado da senhora du Barry deve atrair 
todas as vistas. Também, desde que daqui a estou examinando, inventei um penteado, que há-de 
produzir um efeito prodigioso, tenho essa certeza. 

E o mancebo fez com a mão um gesto cheio de confiança em si mesmo, que começou a 
decidir a condessa e a fazer voltar a esperança ao coração de Chon e de João. 

- Ah! Realmente! - disse a condessa, maravilhada com a afirmativa do mancebo, que 
tomava várias atitudes, como se fosse o grande Lubin. 

- Mas, primeiro que tudo, seria preciso que eu visse o vestido que a senhora condessa 
leva, para harmonizar os enfeites. 

- Oh! o meu vestido! - exclamou a senhora du Barry caindo na triste realidade - o meu 
rico vestido! 

João bateu na fronte. 
- Ah! É verdade - disse ele. - Senhor, imagine que nos armaram um laço odioso!...  

roubaram-no... vestido, costureira, tudo! Chon! Minha rica Chon! 
E du Barry, cansado de arrancar os cabelos, começou a chorar. 
- Se voltasses a casa dela, Chon? - disse a condessa. 
- Para quê - disse Chon - se ela tinha saído para vir cá? 
- Ah! - murmurou a condessa deixando-se cair numa poltrona - Oh! De que serve um 

cabeleireiro, se não tenho vestido! 
Neste momento a sineta da porta tocou. O guarda-portão, receando que se introduzisse 

mais alguém, como acabava de acontecer, tinha fechado todas as portas e corrido todos os 
fechos. 

- Tocam - disse a senhora du Barry. 
Chon foi à janela. 
- Uma caixa! - bradou ela. 
- Uma caixa! - repetiu a condessa. - E é para cá? 
- Sim, não... sim... entregaram-na ao guarda-portão. 
- Voa, João, voa, em nome do Céu! 
João precipitou-se pela escada, deitou ao chão todos os lacaios que encontrou no 

caminho, e arrancou a caixa das mãos do guarda-portão. 
Chon olhava pela vidraça. 
O visconde abriu a caixa, meteu a mão dentro, e soltou um grito de alegria. 
Continha um admirável vestido de cetim de Macau, com flores recortadas e uma 

guarnição de rendas de uma riqueza espantosa. 
- Um vestido! Um vestido! - bradou Chon batendo as palmas. 
- Um vestido! - repetiu a senhora du Barry, quase desfalecendo de alegria, como já 

estivera para desfalecer de raiva. 



- Quem te entregou isto? - perguntou João ao guarda-portão. 
- Foi uma mulher, senhor. 
- Mas que mulher? 
- Não a conheço. 
- Onde está ela? 
- Senhor, entregou-me esta caixa, e disse-me: “Para a senhora condessa!” Tornou a meter-

se no cabriole em que veio, e partiu com toda a velocidade do seu cavalo. 
- Bem - disse João - é um vestido, e era isso o principal. 
- Mas sobe, João! - bradou Chon - a condessa morre de impaciência. 
- Olha - disse João - olha, vê, admira, eis o que nos manda o Céu. 
- Mas não me poderá servir, decerto que me não serve, não foi feito para mim. Meu 

Deus! Meu Deus! Que desgraça! Porque enfim, é muito rico. 
Chon pegou rapidamente numa medida. 
- O comprimento é o mesmo - disse ela - e a largura também. 
- Que rica fazenda! - disse João. 
- É fabuloso! - observou Chon. 
- É aterrador! - disse a condessa. 
- Mas pelo contrário - disse João - isto prova que se tens muitos inimigos, tens também 

amigos verdadeiros. 
- Não pode ser de pessoa amiga - disse Chon; - porque, como poderia ter sabido o que se 

tramava contra nós? Deve ser de algum duende, algum silfo. 
- Seja ele do Diabo! - exclamou a senhora du Barry - pouco me importa, contanto que me 

ajude a combater os Grammont; e nunca há-de ser tão diabo como esta gente! 
- E agora - disse João - agora penso melhor. 
- O que pensas? 
- Que podes entregar a cabeça a este senhor, com toda a confiança. 
- Quem te dá essa certeza? 
- Ora! Foi mandado pelo mesmo que te mandou o vestido. 
- Eu! - disse Leonardo com uma surpresa lhana. 
- Vamos! vamos! - disse João - essa história que nos contou, de ter lido na gazeta, é tudo 

uma comédia, não é verdade, meu caro senhor? 
- O que eu disse é uma pura verdade, senhor visconde. 
- Vamos, confesse - disse a condessa. 
- Minha senhora, aqui está o jornal na minha algibeira, guardei-o para fazer papelotes. 
O cabeleireiro puxou efectivamente por um jornal, que trazia na algibeira, e no qual vinha 

anunciada a apresentação da condessa. 
- Vamos - disse Chon - não há tempo para perder, são já oito horas. 
- Oh! Temos muito tempo - disse o cabeleireiro; basta uma hora para o caminho. 
- Sim, se tivermos carruagem - disse a condessa. 
- Oh! Com os diabos! É verdade - disse João; - e aquele maroto de Francian que não 

chega. 
- Bem nos avisaram - disse a condessa; - nem cabeleireiro, nem vestido, nem carruagem! 
- Oh! - disse Chon assustada - pois ele seria capaz também de nos faltar? 
- Não - disse João - não, ele aí vem. 
- É a carruagem? - disse a condessa. 
- Naturalmente ficou à porta. O guarda-portão vai já abrir. Mas o que tem o segeiro? 
Com efeito, quase no mesmo instante, Francian, com os olhos espantados, entrava na 

sala. 
- Ah! senhor visconde! - exclamou ele - a carruagem da senhora condessa vinha em 

caminho para cá, e de repente, ao voltar a Rua Traversière, foi mandada parar por quatro 
homens, que deitaram a terra o meu oficial, que a conduzia, e metendo os cavalos a galope, 
desapareceram pela Rua Saint-Nicaise. 



- Não o dizia eu?! - exclamou João du Barry sem mesmo se levantar da poltrona em que 
estava deitado; - não o dizia eu?! 

- Mas isto é um atentado! - bradava Chon. – Agora não te deixes aí ficar, João! 
- Eu? e para que me hei-de levantar? 
- Ora, para ir buscar uma carruagem, aqui não há senão cavalos cansados e carruagens 

sujas. Joana não pode ir ao paço em semelhantes carroças! 
- Ora adeus! - disse o visconde - aquele que põe um freio ao furor das ondas, que sustenta 

as aves do campo, que manda um cabeleireiro como aquele senhor e um vestido como esse, não 
deixará de nos mandar também uma carruagem. 

- Espere - disse Chon - ouço o rodar de uma. 
- E mesmo que pára - acrescentou João. 
- Sim, mas não entra - disse a condessa. 
- Não entra, é verdade - respondeu João. 
Depois, dando um salto para a janela e abrindo-a, bradou: 
- Corre, com a fortuna! corre depressa, quando não será tarde. Alerta! Alerta! Para 

conhecermos o nosso benfeitor. 
A lacaiada toda correu à porfia, porém já era tarde. 
Uma carruagem forrada de cetim branco, e puxada por dois baios magníficos, estava em 

frente da porta. 
Mas nem sinal de cocheiro, nem de criados de tábua, um moço de recados unicamente 

segurava nos freios dos cavalos. 
O moço tinha recebido seis libras do indivíduo que ali trouxera o trem, e que tinha 

deitado a fugir para o lado do Pátio das Fontes. 
Passou-se a examinar as pinturas das portinholas da carruagem; os brasões tinham sido 

destramente substituídos por uma rosa. 
Todas estas ocorrências tinham-se passado em menos de uma hora. 
João mandou recolher a carruagem para o pátio, fechou a porta, e levou consigo a chave. 
Em seguida subiu e foi ter ao toucador, onde o cabeleireiro se dispunha a dar à condessa 

as primeiras provas do seu saber. 
- Senhor! - exclamou ele, agarrando no braço de Leonardo - se não nos diz o nome do 

nosso génio protector, se não o designa ao nosso reconhecimento eterno, juro-lhe que... 
- Cuidado, senhor visconde! - interrompeu fleumaticamente o mancebo - está-me 

fazendo a honra de me apertar o braço de maneira tal que vou ficar com a mão dormente, e 
assim mal poderei toucar a senhora condessa, e já não temos muito tempo, aí estão dando oito 
horas e meia. 

- Deixa-o, João, deixa-o! - gritou a condessa. 
João deixou-se cair numa cadeira de braços. 
- Que milagre! - disse Chon - Que milagre! a medida do vestido está perfeita... Tem mais 

uma polegada na frente, é o único defeito, mas dentro em dez minutos estará emendado. 
- E a carruagem que tal é?... é decente? – perguntou a condessa. 
- É de muito bom gosto... já a examinei por dentro - respondeu João; - o forro é de cetim 

branco, e está perfumada com essência de rosas. 
- Então tudo vai bem! - bradou a senhora du Barry, batendo as palmas com as mãos. - 

Vamos, Sr. Leonardo, se se desempenhar bem do seu mister, está feita a sua fortuna. 
Leonardo não esperou que lho repetissem; apossou-se da cabeça da senhora du Barry, e 

logo aos primeiros movimentos do pente, mostrou um talento superior. 
Rapidez, gosto, precisão maravilhosa, conhecimento da combinação do físico com o 

moral, tudo patenteou no desempenho de tão importantes funções. 
No fim de três quartos de hora, a senhora du Barry saiu das suas mãos muito mais 

sedutora do que a deusa Afrodite, porque realmente era bela. 



Logo que acabou de dar a última demão àquele edifício esplêndido, depois de se ter 
afirmado da sua solidez, e de ter lavado as mãos e agradecido humildemente a Chon, a qual, no 
excesso da sua alegria, o servia como se fora um monarca, quis retirar-se. 

- Ah! Senhor - disse du Barry - saiba que sou tão teimoso nas minhas amizades, como nos 
meus ódios. Espero, pois, que se resolverá agora a dizer-me quem é. 

- Já o sabe, senhor, sou um mancebo que apenas me estreio e chamo-me Leonardo. 
- Que apenas se estreia! Irra! É um mestre examinado, senhor. 
- Há-de ser o meu cabeleireiro, Sr. Leonardo – disse a condessa vendo-se num espelhinho 

de mão - e por cada toucado de cerimónia pagar-lhe-ei cinqüenta luíses. Chon, entrega cem luíses 
ao senhor por este primeiro penteado, dos quais são cinqüenta de gratificação. 

- Bem dizia eu, que a senhora havia de fazer a minha reputação. 
- Mas só me penteará a mim... 
- Nesse caso guarde os cem luíses, minha senhora; disse Leonardo - quero a minha 

liberdade, a ela devo ter tido a honra de penteá-la hoje. A liberdade é para o homem o primeiro 
dos bens. 

- Um cabeleireiro filósofo! - exclamou du Barry, levantando as mãos ao céu; - para onde 
caminhamos nós? Pois bem! meu caro Sr. Leonardo, não quero ficar de mal consigo, tome os 
seus cem luíses, e fique com o seu segredo e a sua liberdade. A caminho, condessa, venha meter-
se na carruagem. 

Estas palavras eram dirigidas à senhora de Béarn, que vinha entrando direita e enfeitada 
como uma santa num relicário, e que havia sido tirada do seu gabinete no momento em que tinha 
de servir. 

- Vamos - disse João - levem esta senhora ao colo e devagarinho até ao fim da escada. Se 
ela der um suspiro, mando-os açoitar. 

Enquanto João vigiava esta delicada e importante manobra, na qual era coadjuvado por 
Chon na qualidade de lugar-tenente, a senhora du Barry procurava Leonardo com a vista. 

Leonardo tinha desaparecido. 
- Mas por onde se foi ele então? - murmurou a senhora du Barry, que ainda não estava 

em si de todas as surpresas por que tinha sucessivamente passado. 
- Por onde se foi? Ou pelo chão abaixo ou pelo tecto, é por onde saem os génios.  E 

agora, condessa, tome sentido no seu toucado, não se torne ele nalguma empada de tordos, o 
vestido em teia de aranha, e não vamos nós chegar a Versalhes nalguma casca de abóbora puxada 
por dois ratos! 

Foi enunciando este último receio que o visconde João subiu também para a carruagem, 
onde já se achavam a Srª. Condessa de Béarn e a sua feliz afilhada. 
 

XII 
 

A APRESENTAÇÃO 
 
Versalhes, assim como tudo quanto é grande, é e será sempre belo. 
Poderá o musgo roer-lhe as pedras derrubadas, poderão os seus deuses de chumbo, de 

bronze ou de mármore, jazer deslocados em seus tanques sem água, poderão as suas grandes 
alamedas de árvores recortadas subir esgalhadas até às nuvens, sempre haverá, mesmo nessas 
ruínas, um espectáculo pomposo e arrebatador para o poeta ou para o ente que meditar, quando, 
do cimo da grande varanda, olhar para os horizontes eternos, depois de ter visto as grandezas 
efémeras. 

Mas era principalmente no tempo da sua vida e da sua glória que Versalhes era digno de 
se ver. Quando as ondas de uma população sem armas, reprimidas por uma outra população de 
brilhantes soldados, vinham dar de encontro às suas grades douradas; quando as carruagens de 
veludo, de seda e de cetim, enfeitadas de orgulhosos brasões, rodavam estrepitosamente sobre a 
calçada a todo o galope de fogosos cavalos; quando todas as janelas, iluminadas como as de um 



palácio encantado, deixavam ver uma multidão resplandecente de diamantes, de rubis, de safiras, 
que o gesto de um único homem fazia curvar como o vento curva as espigas de ouro 
entremeadas de alvas boninas, de purpúreas papoilas e de lóios azulados; então sim, Versalhes era 
belo, e especialmente quando de todas as suas portas saíam correios para todas as potências, e 
quando os reis, os príncipes, os senhores, os oficiais e os sábios do mundo civilizado calcavam as 
suas ricas alcatifas e os seus preciosos mosaicos. 

Mas era sobretudo quando se adornava para uma grande cerimónia, quando as 
sumptuosidades do reposte e as grandes iluminações redobravam a magia de suas riquezas, que 
Versalhes podia oferecer aos espíritos mais frios uma idéia de todos os prodígios que podem 
nascer da imaginação e do poder dos homens. 

A cerimónia da recepção de um embaixador, e para os simples gentis-homens, a 
cerimónia da apresentação, eram desta natureza. 

Luís XV, criador da etiqueta, que encerrava a cada qual num espaço que não devia 
transpor, tinha querido que a iniciação aos esplendores da sua vida real incutisse nos eleitos uma 
tal veneração, que nunca pudessem considerar o palácio do rei senão como um templo, onde lhes 
era permitido vir adorar o deus coroado num lugar mais ou menos aproximado do altar. 

Assim, pois, Versalhes, já degenerado, é verdade, mas ainda resplandecente, tinha aberto 
todas as suas portas, acendido todas as suas tocheiras, e descoberto todas as suas magnificências 
para a apresentação da senhora du Barry. A imensidade de curiosos, povo esfaimado e miserável, 
mas que não se lembrava, coisa célebre! da sua miséria e da sua fome à vista de tanto esplendor, o 
povo, dizemos, entulhava a praça de armas e a Avenida de Paris. O palácio parecia deitar fogo 
por todas as janelas, e as girândolas assemelhavam-se de longe a astros revolvendo-se numa 
nuvem de ouro. 

O rei saiu dos seus aposentos às dez horas em ponto. Vinha mais enfeitado do que o 
costume, isto é, as rendas que trazia eram mais ricas, e só as fivelas das ligas e dos sapatos valiam 
um milhão. 

Sabia pelo senhor de Sartines da conspiração urdida na véspera pelas senhoras invejosas; 
por isso vinha de parecer carregado, e receando não encontrar senão homens na sala. 

Porém, logo se tranqüilizou, quando avistou na sala da rainha, que era especialmente 
destinada às apresentações, no meio de uma nuvem de pó em que relampejavam diamantes, 
primeiro, as três filhas, depois a marechala de Mirepoix, que tanta bulha tinha feito na véspera; 
finalmente, todas as amotinadoras que tinham jurado ficar em casa, e que ali se achavam na 
primeira fileira. 

O Sr. Duque de Richelieu corria como um general de uma à outra, e dizia-lhes: 
- Ah! Pérfida, agora a apanhei eu! 
Ou então: 
- Veja se eu não fazia bem em contar com a sua deserção! 
Ou a outra: 
- Que lhe dizia eu a respeito de conspirações? 
- E então o duque? - respondiam as senhoras. 
- Eu, era o representante de minha filha, da condessa de Egmont. Procurem e verão que 

Septimânia não veio; só ela e as senhoras de Grammont e de Guémenée foram as únicas que 
sustentaram o que disseram, eis-me pois muito bem arranjado. Amanhã, ou serei exilado pela 
quinta vez, ou irei pela quarta para a Bastilha. Estou resolvido a nunca mais conspirar. 

El-rei apareceu. Houve um prolongado silêncio, durante o qual se ouviram dar as dez 
horas. Hora solene! Uma corte numerosa cercava Sua Majestade. Estavam junto de el-rei mais de 
cinqüenta pessoas que não tinham jurado não comparecer ao acto da apresentação, e que 
provavelmente por esse motivo, estavam todas presentes. 

O rei notou logo que as senhoras de Grammont, de Guémenée e de Egmont faltavam 
nessa brilhante e esplêndida assembléia. 

Chegou-se para o senhor de Choiseul, que afectava um profundo sossego, e que, a 
despeito dos seus esforços, apenas conseguia mostrar uma falsa indiferença. 



- Não vejo aqui a Srª. Duquesa de Grammont – disse Luís XV. 
- Senhor - respondeu o senhor de Choiseul – minha irmã está doente e encarregou-me de 

apresentar a Vossa Majestade os seus humildes cumprimentos. 
- Sinto muito! - disse el-rei, e voltou as costas ao senhor de Choiseul. 
Voltando-se, achou-se de cara a cara com o príncipe de Guémenée. 
- E a Srª. Princesa de Guémenée - disse ele – onde está? Não veio consigo, príncipe? 
- Não foi possível, senhor, porque está doente; quando fui buscá-la a casa, achei-a de 

cama. 
- Ah! Sinto, sinto! - disse el-rei. -Ah! Aí vem o marechal. Boa noite, duque. 
- Senhor... - disse o marechal inclinando-se com a flexibilidade de um mancebo. 
- Pois não está doente? - disse el-rei em voz alta bastante para que os senhores de 

Choiseul e de Guémenée o ouvissem. 
- Senhor - respondeu o duque de Richelieu – sempre que se trate de servir Vossa 

Majestade em objecto que lhe seja agradável, estou de perfeita saúde. 
- Mas - disse el-rei olhando em torno de si – a sua filha, a senhora de Egmont, por que 

motivo não está cá? 
O duque, vendo que o escutavam, tomou um ar de profunda tristeza: 
- Ah! senhor, a minha filha é bem infeliz em se ver privada da honra que desejava ter de 

vir depor aos pés de Vossa Majestade as suas respeitosas homenagens; mas hoje, senhor, está 
doente, bem doente, senhor!... 

- Sinto muito! - disse el-rei. - Doente, a senhora de Egmont, a melhor saúde que há em 
França! Sinto muito, sinto muito! 

E el-rei separou-se do senhor de Richelieu como se tinha separado dos senhores de 
Choiseul e de Guémenée. 

Depois completou o seu giro na sala, cumprimentando todos e principalmente a senhora 
de Mirepoix, que estava incomodada. 

- Eis o prémio da traição - disse-lhe o marechal ao ouvido; - amanhã há-de ser paga com 
honras e mercês, enquanto que nós!... Só de pensar no que nos pode suceder, faz-me estremecer. 

E o duque soltou um suspiro. 
- Mas parece-me que o senhor duque também atraiçoou os Choiseul, porque o vejo aqui... 

Tinha jurado... 
- Jurei por minha filha, marechala, pela minha infeliz Septimânia! Agora, ei-la caída da 

graça por ter sido muito fiel. 
- A seu pai! - redargüiu a marechala. 
O duque fingiu não ouvir esta resposta, que podia passar por um epigrama. 
- Mas - disse ele - não lhe parece, marechala, que el-rei está inquieto? 
- Pudera! Tem de quê. 
- Como? 
- São dez horas e um quarto. 
- Ah! é verdade, e a condessa não vem. Quer saber uma coisa, marechala? 
- Diga. 
- Tenho um receio. 
- Qual é? 
- Que tenha acontecido alguma desgraça a essa infeliz condessa. A senhora há-de sabê-lo? 
- Eu! Por quê? 
- Porque na conspiração nadava em mar largo. 
- Pois bem, duque - disse a marechala confidencialmente - tenho igual receio. 
- A nossa amiga duquesa é uma poderosa antagonista, que fere e foge como os Partos; 

ora, ela fugiu. Repare como o senhor de Choiseul está inquieto, apesar da vontade que tem de 
parecer que está sossegado; olhe! Não pode estar quieto e segue el-rei com os olhos. Vamos a 
saber, tramaram alguma coisa? Diga-mo. 

- Nada sei, duque, mas sou da sua opinião. 



- O que conseguirão eles com isso? 
- Mais uma demora, caro duque, e bem sabe o adágio: “Quem ganha tempo, ganha 

alguma coisa”. Amanhã pode sobrevir um acontecimento imprevisto que atrase indefinidamente 
a apresentação. A delfina chega talvez amanhã a Compienha, em vez de chegar daqui a três ou 
quatro dias. Talvez queiram ganhar o dia de amanhã. 

- Marechala, quer que lhe diga, esse contozinho parece-me bem uma realidade. Ela não 
chega, com todos os demónios! 

- E el-rei impacienta-se, repare. 
- É a terceira vez que se aproxima da janela. El-rei padece realmente. 
- Então logo há-de ser ainda pior. 
- Como? 
- Olhe! São dez horas e vinte minutos. 
- Sim. 
- Agora posso dizer-lho. 
- Fale. 
A marechala olhou em torno de si; depois, em voz baixa, disse: 
- Ela não virá. 
- Ah! Santo Deus, marechala! Mas isso vai produzir uma cena horrível! 
- É quanto basta para se instaurar um processo, duque, um processo criminal... capital... 

porque há-de haver de tudo... sei-o de boa parte, rapto, violência, lesa-majestade mesmo se for 
preciso. Os Choiseul jogaram as últimas. 

- Mas é uma grande imprudência. 
- Que se lhe há-de fazer? A paixão cega-os. 
- Eis a vantagem de se não apaixonar, e de ver tudo a sangue-frio como nós, marechala; 

pelo menos, vê-se tudo claro. 
- Olhe, lá se aproxima el-rei outra vez da janela. 
Efectivamente, Luís XV, triste, ansioso, irritado, aproximou-se da janela e encostou-se à 

vidraça fria, pondo a mão sobre o fecho cinzelado dos postigos. 
Durante esse tempo, ouvia-se sussurrar, como a folhagem antes da tempestade, as 

conversas dos cortesãos. 
Todas as vistas se dirigiam alternadamente da pêndula para el-rei. 
O relógio deu a meia hora. O seu som puro pareceu morder no aço, e a vibração apagou-

se fremente na sala imensa. 
O senhor de Maupeou chegou-se a el-rei e disse-lhe timidamente: 
- Está um tempo lindo, senhor. 
- Óptimo, óptimo. Entende alguma coisa disto, senhor de Maupeou? 
- De quê, senhor? 
- Desta demora. Infeliz condessa! 
- Terá adoecido, senhor - disse o chanceler. 
- Entendo facilmente que as senhoras de Grammont, de Guémenée, de Egmont estejam 

doentes; mas a condessa, isso é incompreensível! 
- Senhor, uma comoção forte pode fazer adoecer, e a alegria da condessa era tão grande! 
- Ah! acabou-se - disse Luís XV abanando a cabeça - acabou-se; agora já não vem! 
Apesar de el-rei ter pronunciado estas palavras em voz baixa, era tal o silêncio que havia, 

que foram ouvidas por quase todas as pessoas presentes. 
Mas ainda não teriam podido responder, nem mesmo mentalmente a esse dito de el-rei, 

quando se ouviu um grande ruído de carruagens. 
Todas as frontes oscilaram, todos os olhares se interrogaram mutuamente. 
El-rei afastou-se da janela e foi colocar-se no centro da sala para melhor ver a galeria em 

toda a sua extensão. 
- Receio muito que seja alguma má nova que vamos receber - disse a marechala ao ouvido 

do duque, que dissimulava um sorriso. 



Mas de repente o rosto de el-rei tornou-se alegre, os seus olhos brilharam. 
- A Srª. Condessa du Barry! - bradou o porteiro ao mestre-de-cerimónias. - A Srª. 

Condessa de Béarn! 
Estes dois nomes fizeram palpitar todos os corações com sensações bem opostas. Um 

grupo de cortesãos invencivelmente levados pela curiosidade, aproximou-se de el-rei. 
A senhora de Mirepoix ficou casualmente mais próxima de Luís XV. 
- Oh! Como é formosa! - exclamou a marechala de mãos postas como se quisesse estar 

em adoração. 
El-rei voltou-se e sorriu para a marechala. 
- Não é uma mulher - disse o duque de Richelieu – é uma fada. 
El-rei dirigiu ao velho cortesão o fim do seu sorriso. 
Com efeito, nunca a condessa parecera tão formosa, nunca se lhe vira semelhante 

suavidade de expressão, nunca comoção melhor representada, olhar mais modesto, corpo mais 
nobre, andar mais elegante, haviam excitado a admiração na sala da rainha, que era, como já 
dissemos, a sala das apresentações. 

Formosa a ponto de encantar, rica sem fausto, penteada divinamente, avançava a 
condessa, levada pela mão da senhora de Béarn, que apesar dos horríveis padecimentos, não 
coxeava, não pestanejava, mas cuja cor lhe fugia a pouco e pouco, tanto a vida se retirava do seu 
rosto, tanto cada fibra estremecia nela dolorosamente ao menor movimento da sua perna ferida. 

Todos fixavam a vista nesse grupo estranho. 
A velha, decotada como no tempo da sua mocidade, com o penteado da altura de um pé, 

os grandes olhos encovados e brilhantes como os de uma coruja, o vestuário magnífico e andar 
de esqueleto, parecia a imagem do tempo passado, dando a mão ao tempo presente. 

Essa dignidade seca e fria, guiando essa graça decente e voluptuosa, excitou a admiração e 
contemplação da maior parte das pessoas presentes. 

Pareceu a el-rei, tanto era vivo o contraste, que a senhora de Béarn lhe trazia a sua amante 
mais moça, mais fresca, mais alegre que nunca a havia visto, e no momento em que, segundo a 
etiqueta, a condessa dobrava o joelho para beijar a mão a el-rei, Luís XV agarrou-a pelo braço, e 
fê-la erguer com uma palavra que foi a recompensa de tudo quanto desde quinze dias padecia. 

- Aos meus pés, condessa! - disse el-rei; - está zombando!... Eu sou quem deveria, e 
sobretudo quem quereria estar aos seus. 

Depois el-rei abriu os braços, como era uso, mas em lugar de fingir que abraçava, desta 
vez abraçou realmente, manifestando vivos sinais de alegria. 

- Tem uma bem formosa afilhada, minha senhora - disse ele à senhora de Béarn; - mas 
também em compensação tem ela uma madrinha bem nobre, e que tenho grande prazer em ver 
novamente no paço. 

A velha agradeceu fazendo uma mesura. 
- Vá cumprimentar as minhas filhas, condessa – disse el-rei em voz baixa à senhora du 

Barry - e mostre-lhes que sabe fazer as mesuras. Espero que não ficará descontente com as que 
elas lhe fizerem. 

As duas senhoras continuaram a andar no meio de um grande espaço vazio, que em torno 
delas se formava à medida que avançavam, mas que os olhos cintilantes pareciam encher de 
chamas ardentes. 

As três filhas de el-rei, vendo a senhora du Barry dirigir-se para elas, levantaram-se como 
se estivessem seguras por molas, e esperaram. 

Luís XV velava. Com os olhos fitos nas filhas, recomendava-lhes a mais favorável 
civilidade. 

Suas Altezas, um pouco comovidas, pagaram a mesura à senhora du Barry, a qual se 
inclinou muito mais do que o ordenava a etiqueta, o que acharam de muito bom gosto, e de tal 
forma comoveu isto as princesas, que abraçaram a condessa como el-rei o havia feito, e com uma 
civilidade de que el-rei pareceu ficar encantado. 



Desde então começou a apresentação da condessa a ser para ela um triunfo, e os mais 
vagarosos ou menos hábeis cortesãos tiveram que esperar mais de uma hora antes de poderem 
dirigir as suas cortesias à rainha da festa. 

Esta, sem cólera, sem orgulho, sem recriminação, acolheu todos os cumprimentos e 
pareceu esquecer todas as traições. Nada havia de falso nessa magnânima benevolência; o seu 
coração transbordava de alegria e não tinha já lugar para um sentimento de ódio. 

O senhor de Richelieu não era em vão o vencedor de Mahon; sabia manobrar. Enquanto 
os cortesãos vulgares, durante as cortesias, se conservavam em seus lugares e esperavam o 
resultado da apresentação para incensarem ou denegrirem o ídolo, havia o marechal ido tomar 
posição por detrás da cadeira em que estava a condessa, e, semelhante ao guia de cavalaria que 
numa planície vai colocar-se a cem toezas de distância para esperar e servir de ponto a uma fila, 
no seu ponto de conversão, o duque esperava a senhora du Barry, e devia naturalmente achar-se 
perto dela. A senhora de Mirepoix, da sua parte, conhecendo a fortuna que sempre acompanhara 
o duque na guerra, havia imitado esta manobra, e insensivelmente havia aproximado da condessa 
a cadeira em que estava sentada. 

As conversas estabeleceram-se em cada grupo, e a senhora du Barry foi minuciosamente 
examinada. 

A condessa, animada pelo amor de el-rei, pelo gracioso acolhimento das princesas e pelo 
apoio da sua madrinha, olhava com menos timidez para os homens que cercavam el-rei, e certa 
da sua posição procurava as suas inimigas entre as mulheres. 

Um corpo opaco interrompeu a perspectiva. 
- Ah! senhor duque - disse ela - foi preciso vir aqui para o encontrar. 
- Por que, minha senhora? - perguntou o duque. 
- Sim, porque há-de haver oito dias que não o vejo, nem em Versalhes, nem em Paris, 

nem mesmo em Luciennes. 
- Preparava-me para o prazer de a encontrar aqui esta noite - redargüiu o velho cortesão. 
- Previu isto, talvez? 
- Tinha a certeza de a ver aqui. 
- Ora veja! Realmente, andou muito mal, duque; saber isto e não me ter prevenido, a 

mim, que sou sua afeiçoada e que nada sabia. 
- Como, minha senhora! Pois não sabia que havia de vir aqui? 
- Não. Estava pouco mais ou menos como Esopo, quando um magistrado o deteve na 

rua e lhe perguntou: “Para onde vais? - Não sei, respondeu o fabulista. - Ah! sim? Pois vou 
mandar-te para a cadeia. - Bem vê, portanto, que eu não sabia para onde ia, respondeu Esopo”. 
Eu estava no mesmo caso, duque, podia ter a esperança de vir a Versalhes, mas não tinha 
bastante certeza para o dizer. Eis o motivo por que me teria feito um serviço indo-me visitar... 
Mas... Agora irá... Não é assim? 

- Minha senhora - disse Richelieu, sem parecer notar a zombaria - não sei por que motivo 
não tinha a certeza de vir aqui? 

- Vou dizer-lho: é porque armaram laços à roda de mim. 
E olhou para o rosto do duque, que imperturbavelmente sustentou esse olhar. 
- Laços! Ah! Santo Deus! O que me diz, condessa? 
- Em primeiro lugar, furtaram-me o meu cabeleireiro. 
- Oh! Oh! O seu cabeleireiro. 
- É certo. 
- Por que mo não mandou dizer? Ter-lhe-ia mandado um; - mas falemos baixo - ter-lhe-ia 

mandado uma pérola, um tesouro, que a senhora de Egmont descobriu, um artista muito 
superior a todos os cabeleireiros conhecidos, a todos os cabeleireiros reais, o meu pequeno 
Leonardo. 

- Leonardo! - exclamou a senhora du Barry. 
- Sim, um rapaz que penteia Septimânia, e que ela esconde de todos, como Harpagão 

esconde a sua caixa. Todavia, não tem de que se queixar, condessa, está maravilhosamente bem 



penteada e formosa como um anjo; e, coisa singular, esse enfeite que traz na cabeça parece-se 
muito com um desenho que a senhora de Egmont pediu ontem a Boucher, e de que tencionava 
servir-se para si mesma se não tivesse adoecido. Infeliz Septimânia! 

A condessa estremeceu e olhou mais atentamente para o duque; mas este permanecia 
risonho e impenetrável. 

- Mas perdão, condessa, interrompi-a... Falava em laços que lhe haviam armado?... 
- Sim, depois de me terem furtado o meu cabeleireiro, roubaram-me também o meu 

vestido, um vestido magnífico. 
- Oh! isso é odioso; mas afinal pôde bem dispensar o que lhe roubaram, porque a vejo 

vestida com uma fazenda milagrosa... É de seda de Macau, não é verdade, com flores recortadas 
em cima? Pois, se na sua aflição se tivesse dirigido a mim, como para o futuro o deve fazer, ter-
lhe-ia enviado o vestido que a minha filha mandou fazer para a sua apresentação, e que era tão 
semelhante a este que juraria ser o mesmo. 

A senhora du Barry pegou nas duas mãos do duque, porque começava a conhecer quem 
era o feiticeiro que lhe havia acudido a tempo. 

- Sabe em que carruagem vim, duque? – perguntou ela. 
- Não; provavelmente na sua. 
- Duque, haviam-me roubado a minha carruagem, como o meu vestido e o meu 

cabeleireiro. 
- Mas foi um ataque geral? Então em que carruagem veio? 
- Diga-me em primeiro lugar como é a carruagem da senhora de Egmont. 
- Parece-me que prevendo a cerimónia de hoje, tinha mandado fazer uma carruagem 

forrada de cetim branco. Mas não tiveram tempo de lhe pintar em cima os seus brasões. 
- Sim, e uma rosa pinta-se muito mais depressa que um brasão. Os Richelieu e os de 

Egmont têm uns brasões muito complicados. O duque é realmente um homem adorável! 
E a condessa estendeu-lhe as mãos ambas, que o velho cortesão levou à boca. 
De repente, no meio dos beijos com que as cobria, sentiu o duque estremecer as mãos da 

senhora du Barry. 
- O que é? - perguntou Richelieu olhando em torno de si. 
- Duque... - disse a condessa com um olhar espantado. 
- O que é? 
- Quem é aquele homem, que está acolá, ao pé do senhor de Guémenée? 
- Com uma farda de oficial prussiano? 
- Sim. 
- Aquele homem trigueiro, de cabelo preto, de rosto expressivo, condessa? É algum 

oficial superior que Sua Majestade El-Rei da Prússia manda aqui certamente para assistir à sua 
apresentação. 

- Não zombe, senhor duque; aquele homem já esteve em França há três ou quatro anos; 
aquele homem que eu não tenho podido encontrar, que por toda a parte procurei, conheço-o. 

- Engana-se, condessa; é o conde de Fénix, um estrangeiro aqui chegado ontem ou 
anteontem. 

- Repare, duque, como ele olha para mim! 
- Todos olham para si, minha senhora, é tão formosa! 
- Lá me corteja ele, olhe, olhe! 
- Todos aqueles que ainda não a cortejaram, hão-de cortejá-la, condessa. 
Mas a condessa, entregue a uma extraordinária comoção, não ouvia as finezas do duque, e 

com os olhos fitos no homem que cativara a sua atenção, deixou, como contra vontade, o seu 
interlocutor para dar alguns passos para o desconhecido. 

El-rei, que a não largava de vista, notou esse movimento, e julgou que a condessa 
reclamava a sua presença, e como já havia cumprido a etiqueta, conservando-se bastante tempo 
afastado dela, aproximou-se para lhe dar os parabéns. 



Mas era muito forte a preocupação que se apoderara da condessa para que o seu espírito 
pudesse atender a outro objecto. 

- Senhor - disse ela - quem é aquele oficial prussiano que está de costas voltadas para o 
senhor de Guémenée? 

- Que está olhando para nós? - perguntou Luís XV. 
- Sim - respondeu a condessa. 
- Aquele rosto enérgico, aquela bela cabeça, metidos numa gola de ouro? 
- Sim, sim, exactamente. 
- É um enviado do meu primo da Prússia...  algum filósofo assim como ele. Mandei-o 

aqui vir esta noite. Quis que a filosofia prussiana consagrasse o triunfo de Cotilhão III com a 
presença de um embaixador. 

- Mas como se chama ele, senhor? 
- Espere, deixe ver se me lembra; ah! é isso, é o conde de Fénix. 
- É ele! - murmurou a senhora du Barry - é ele, tenho a certeza disso! 
El-rei esperou ainda alguns segundos para dar tempo à senhora du Barry de lhe fazer 

novas perguntas; mas vendo que ficava calada, disse em voz alta: 
- Minhas senhoras, amanhã chega a senhora delfina a Compienha. Sua Alteza Real há-de 

ser recebida ao meio-dia em ponto: todas as senhoras apresentadas devem ir à recepção, menos as 
que estão doentes, porque a jornada é comprida, e a senhora delfina não quererá certamente 
agravar-lhes o mal. 

El-rei pronunciou estas palavras, olhando severamente para os senhores de Choiseul, de 
Guémenée e de Richelieu. 

Seguiu-se em torno de el-rei um silêncio aterrador. 
O sentido das palavras reais tinha sido bem traduzido: era o desvalimento. 
- Senhor - disse a condessa du Barry, que ficara ao lado de el-rei - peço perdão para a Srª. 

Condessa de Egmont. 
- Por quê? 
- Porque é filha do Sr. Duque de Richelieu, e o Sr. Duque de Richelieu é o meu mais fiel 

amigo. 
- Richelieu? 
- Tenho a certeza do que digo, senhor. 
- Faça o que quiser, condessa - disse el-rei. 
E aproximando-se do marechal, que nem um só movimento dos lábios da condessa havia 

perdido, e que, se não tinha ouvido, pelo menos tinha adivinhado o que ela acabava de dizer, 
disse-lhe: 

- Espero, meu caro duque, que a senhora de Egmont estará restabelecida para amanhã. 
- Certamente, senhor, e mesmo para esta noite, se Vossa Majestade o desejar. 
E Richelieu cortejou el-rei de modo que conhecesse que era um testemunho de respeito e 

agradecimento. 
El-rei aproximou-se mais da condessa e falou-lhe ao ouvido. 
- Senhor - respondeu ela fazendo uma agradável mesura - sou a sua mais humilde e 

obediente súbdita. 
El-rei saudou todos com a mão, e retirou-se. 
Apenas havia passado o limiar da porta, os olhos da condessa dirigiram-se mais aterrados 

que nunca para aquele homem tão singular, que tanto a preocupava. 
Este homem, como todos os mais, inclinou-se quando el-rei passou; mas, ainda assim, 

nesse acto de humildade conservava na sua fronte uma singular expressão de ameaça. Depois, 
apenas Luís XV havia desaparecido, abrindo caminho entre os grupos, veio parar a dois passos de 
distância da condessa du Barry. 

A condessa, atraída por uma invencível curiosidade, deu um passo, de modo que o 
desconhecido, inclinando-se, pôde dizer-lhe em voz baixa: 

- Lembra-se de mim, minha senhora? 



- Sim, senhor, lembro-me perfeitamente, é o profeta da Praça de Luís XV. 
Então o desconhecido dirigiu para ela o seu olhar límpido e firme. 
- Então, menti eu, minha senhora, quando lhe profetizei que seria rainha de França? 
- Não, senhor; a sua profecia está cumprida, ou pelo menos quase cumprida. Diga agora o 

que deseja. 
- O lugar não é próprio, minha senhora, e demais o tempo de lhe fazer o meu pedido 

ainda não chegou. 
- Em qualquer tempo que quiser, achar-me-á pronta sempre para desempenhar a minha 

promessa. 
- Poderei em todo o tempo, em qualquer lugar e a toda a hora chegar-me a si, minha 

senhora? 
- Sim. 
- Agradecido. 
- Mas quando me quiser procurar, apresentar-se-á como conde de Fénix? 
- Não, há-de ser com o nome de José Bálsamo. 
- José Bálsamo... - repetiu a condessa, enquanto o homem misterioso desaparecia entre os 

grupos. – José Bálsamo! Está bom! Não me esquecerei. 
 

XIII 
 

COMPIENHA 
 
No dia seguinte, ergueu-se Compienha embriagada e delirante, ou para melhor dizer, em 

Compienha ninguém dormiu. 
Desde a véspera, a vanguarda da casa do rei havia disposto e arranjado os seus quartéis na 

cidade, e enquanto os oficiais tomavam conhecimento dos lugares em que estavam, aqueles a 
quem isso pertencia preparavam a cidade para a grande honra que ia receber. 

Arcos de triunfo feitos com louro, jardins artificiais, inscrições latinas, francesas e alemãs, 
versos e prosa, tudo isso levava tempo a combinar. 

Raparigas vestidas de branco, segundo o costume imemorial, homens vestidos de preto, 
religiosos com os hábitos cinzentos, o clero com as suas mais ricas alfaias, os soldados e oficiais 
da guarnição com os seus uniformes novos, todos foram colocados em seus postos esperando o 
sinal da chegada da princesa. 

O delfim, que na véspera tinha partido, havia chegado incógnito pelas onze horas da 
noite com seus irmãos. 

De manhã cedo montou a cavalo, sem outra distinção que não fosse a de um simples 
particular, e, seguido pelo Sr. Conde de Provença e pelo Sr. Conde de Artois, o primeiro de 
quinze, e o segundo de treze anos de idade, começou a galopar na direcção de Ribecourt, 
seguindo a estrada pela qual a senhora delfina devia vir. 

Não era ao jovem príncipe, deve dizer-se, que tinha ocorrido a idéia de ir assim ao 
encontro da noiva; era uma lembrança do seu preceptor, o Sr. Lavauguyon, que, chamado na 
véspera por el-rei, tinha recebido instruções a tal respeito. 

O senhor de Lavauguyon tinha pois julgado conveniente, para sustentar sem quebra a 
honra da monarquia, que o duque de Berry seguisse o exemplo tradicional dos reis seus 
ascendentes, Henrique IV, Luís XIII, Luís XIV e Luís XV, os quais tinham querido analisar por 
seus próprios olhos, e sem a ilusão dos adornos, as suas futuras esposas menos preparadas em 
trajos de jornada a sofrer o exame de um marido. 

Montados em cavalos de corridas, andaram três ou quatro léguas em meia hora. O delfim 
tinha saído sério e seus irmãos risonhos. Às oito e meia já tinham voltado. O delfim vinha sério 
como tinha ido, o senhor de Provença quase triste, só o Sr. Conde de Artois vinha mais alegre do 
que pela manhã. 



Esta inquietação do Sr. Duque de Berry, a inveja do Sr. Conde de Provença, a alegria do 
Sr. Conde de Artois, tinham uma única e mesma causa: a formosura da delfina. 

O carácter circunspecto, invejoso e desleixado dos três príncipes, lia-se claramente no 
rosto de cada um deles. 

Davam dez horas no relógio da municipalidade de Compienha, quando o vigia viu içar no 
campanário da aldeia de Claives a bandeira branca que anunciava estar a delfina à vista. 

Tocou logo o sino de advertência, e a este sinal respondeu um tiro de artilharia da praça 
do castelo. 

No mesmo instante, e como se unicamente esperasse este aviso, o rei saiu de Compienha 
numa carruagem a oito cavalos, cercado pelos militares de sua casa em duas fileiras, e seguido 
pela imensa multidão das carruagens da corte. 

Os gendarmes e os dragões abriram caminho a galope por entre as turbas que 
manifestavam ao mesmo tempo o desejo de ver o rei e o de ir ao encontro da delfina; o 
esplendor atraía-os a um lado, e o interesse a outro. 

Cem carruagens a quatro cavalos cada uma, e que tomavam quase o espaço de uma légua, 
conduziam quatrocentas senhoras e outros tantos homens pertencentes à mais alta nobreza de 
França. Estas cem carruagens iam escoltadas por moços de estribeira, lacaios, andarilhos e pajens. 
Os gentis-homens da casa do rei iam a cavalo e formavam um brilhante exército que resplandecia 
no meio do pó levantado pelas patas dos cavalos, como uma onda de veludo, de ouro, de plumas 
e de sedas. 

Pararam por alguns minutos em Compienha, e logo saiu tudo da cidade a passo, para ir 
até ao lugar convencionado, que era uma cruz colocada na estrada, na altura da aldeia de Magny. 

Toda a mocidade de França acompanhava o delfim, todos os fidalgos velhos estavam 
com o rei. 

A delfina, que não tinha mudado de carruagem, veio adiantando-se a passos contados até 
aos limites marcados. 

Os dois ranchos encontraram-se finalmente. 
Logo se despejaram as carruagens todas. De ambos os lados se apeou o tropel dos 

cortesãos; duas únicas carruagens ainda estavam ocupadas: uma era a do rei, a outra a da delfina. 
Abriu-se a portinhola da carruagem da delfina, e a jovem arquiduquesa saltou 

ligeiramente para fora. 
A princesa caminhou logo para a portinhola da carruagem real. 
Luís XV, logo que avistou sua nora, mandou abrir a portinhola da carruagem, e apeou-se 

apressadamente. 
A senhora delfina tinha calculado tão habilmente a distância, que no mesmo instante em 

que o rei punha o pé no chão, ajoelhou ante ele. 
O rei abaixou-se, levantou a princesa e abraçou-a com ternura, mas não sem lhe lançar 

um olhar, que sem ela querer, lhe fez subir a cor ao rosto. 
- Eis o senhor delfim! - disse el-rei mostrando a Maria Antonieta o duque de Berry, que 

estava por detrás dela, e que ainda não tinha visto, pelo menos oficialmente. 
A delfina fez uma mesura graciosa que o delfim retribuiu corando também. 
Depois do delfim seguiram-se seus dois irmãos, depois destes as três filhas do rei. 
A senhora delfina disse uma palavra obsequiadora a cada um dos dois príncipes, assim 

como a cada uma das três princesas. 
À medida que iam tendo lugar estas apresentações, a senhora du Barry, colocada por 

detrás das princesas, esperava com a maior ansiedade. Tratar-se-ia dela, ou seria esquecida? 
Depois da apresentação da senhora Sofia, última das filhas de el-rei, houve um silêncio de 

instantes, durante o qual todas as respirações permaneceram arquejantes. 
El-rei parecia hesitar, e a delfina parecia esperar algum novo incidente, de que porventura 

já tinha sido prevenida. 
O rei olhou em torno de si, e vendo a condessa a seu alcance, tomou-lhe a mão. 
Todos se apartaram imediatamente. El-rei e a delfina ficaram no centro de um círculo. 



- A Srª. Condessa du Barry - disse ele - a minha melhor amiga. 
A delfina empalideceu, porém o mais amável sorriso assomou logo a seus olhos 

descorados. 
- Vossa Majestade é muito feliz - respondeu ela em ter uma amiga tão encantadora, e já 

não me admira a afeição que ela é capaz de inspirar. 
Todos os circunstantes olharam uns para os outros com espanto que chegava à 

estupefacção. Era evidente que a delfina seguia as instruções que recebera na corte de Áustria, e 
repetia, provavelmente, as próprias palavras que lhe ditara Maria Teresa. 

O senhor de Choiseul, vendo isto, pensou que era necessária a sua presença. Adiantou-se 
pois para ser também apresentado, mas el-rei fez um sinal com a cabeça, e logo rufaram os 
tambores, tocaram as trombetas, e troou a artilharia. 

El-rei pegou na mão da jovem princesa para a conduzir à sua carruagem. Ela passou por 
esta forma pela frente do senhor de Choiseul. 

É impossível dizer se ela o viu ou não, o que é certo é que nem com a mão nem com a 
cabeça fez aceno algum que se assemelhasse a uma cortesia. 

No momento em que a princesa entrava na carruagem de el-rei, ouviu-se acima de toda 
esta bulha solene o repique dos sinos da cidade. 

A senhora du Barry voltou radiante de alegria para a sua carruagem. 
Houve uma demora de uns dez minutos enquanto el-rei subiu para a sua carruagem, e 

mandou voltar para Compienha. 
Durante este tempo, todas as vozes, até ali comprimidas pelo respeito ou pela comoção, 

romperam num burburinho geral. 
Du Barry aproximou-se da portinhola da carruagem pertencente à irmã; esta recebeu-o 

com cara risonha, porque esperava que ele lhe desse os parabéns. 
- Sabes, Joana - lhe disse ele apontando para um cavaleiro que estava conversando com 

alguém que vinha numa das carruagens da comitiva da senhora delfina - sabes quem é aquele 
mancebo? 

- Não - disse a condessa - mas não queres saber o que respondeu a delfina, quando el-rei 
me apresentou? 

- Não é disso que se trata agora. Aquele mancebo é o Sr. Filipe de Taverney. 
- O que te deu a estocada? 
- Exactamente. E queres saber quem é aquela linda pessoa com quem está conversando? 
- Aquela menina tão pálida e tão majestosa? 
- Sim, para quem el-rei está agora mesmo olhando, e de quem, provavelmente, está 

perguntando o nome à senhora delfina. 
- Então quem é? 
- É a irmã dele. 
- Ah! - exclamou a senhora du Barry. 
- Olha, Joana! Parece-me, não sei por que, que deves acautelar-te tanto da irmã como eu 

do irmão. 
- Estás doido. 
- Não estou doido, sou prudente. Em todo o caso, hei-de vigiar o rapazinho. 
- E eu já não perco de vista a rapariguinha. 
- Caluda! - disse João - aí vem o nosso amigo, o duque de Richelieu. 
E na verdade o duque aproximava-se, abanando a cabeça. 
- Que tem, meu caro duque? - perguntou a condessa com o sorriso mais encantador - dir-

se-ia que não está satisfeito. 
- Condessa - respondeu o duque - não lhe parece que estamos todos muito sérios, ou para 

melhor dizer muito tristes, por ocasião de um acontecimento tão alegre como este devia ser? 
Lembra-me termos ido, outrora, ao encontro de uma princesa amável como esta, formosa como 
esta; era a mãe do senhor delfim, e íamos todos mais alegres. Seria por sermos mais moços? 



- Não, meu querido marechal - disse uma voz por detrás do duque - era porque a realeza 
não estava tão velha. 

Todos os que ouviram aquela palavra sentiram uma espécie de arrepio. O duque voltou-
se e viu um fidalgo velho de elegante porte, que lhe punha a mão sobre o ombro, acompanhando 
este gesto com um riso misantrópico. 

- Assim Deus me condene! - gritou o duque - é o barão de Taverney; - e virando-se para a 
condessa continuou: - um dos meus amigos mais antigos, o barão de Taverney Casa Vermelha, 
para o qual desde já peço toda a sua benevolência. 

- É o pai! - disseram ao mesmo tempo João e a condessa ao curvarem-se para 
cumprimentar. 

- A caminho, senhores, a caminho! - bradou neste momento o major da casa real, 
comandante da escolta. 

Os dois fidalgos velhos fizeram uma cortesia à condessa e ao visconde, e dirigiram-se 
ambos para a mesma carruagem, felizes por se encontrarem depois de tão prolongada ausência. 

- Sabes que mais! - disse o visconde - se queres que te fale a verdade, minha rica, não me 
agrada mais o pai que os filhos. 

- Que grande desgraça que é - disse a condessa ter fugido aquele ursinho do Gilberto, 
porque nos teria dado informações acerca de toda esta família, visto ter ele sido criado com ela. 

- Ora adeus! - disse João; - não nos custará muito tornar a achá-lo, agora que não temos 
outra coisa de que tratar. 

O movimento das carruagens pôs termo à conversa. 
No dia seguinte, depois de terem pernoitado em Compienha, as duas cortes, que eram o 

ocaso de um século e a aurora de outro, caminhavam confundidas para Paris, essa voragem 
devoradora que um dia havia de engoli-las a ambas. 

 
XIV 
 

A PROTECTORA E O PROTEGIDO 
 
Já é tempo de tratarmos de Gilberto, de quem apenas sabemos a fuga por uma 

exclamação imprudente da Srª. Chon, sua protectora. 
A admiração do nosso filósofo pela sua protectora tinha esfriado consideravelmente, 

desde que lhe tinha sabido o nome, na aldeia de Chaussée, por ocasião dos preliminares do duelo 
entre Filipe de Taverney e o visconde du Barry. 

Freqüentes vezes, em Taverney, quando escondido no meio de um bosque, ou por detrás 
de uma latada, ele espreitava avidamente Andreia passeando com seu pai, freqüentes vezes, 
dizemos, tinha ele ouvido o barão explicar-se categoricamente acerca da senhora du Barry. 

O ódio interesseiro do velho de Taverney, de quem já sabemos os vícios e os princípios, 
tinha encontrado certa simpatia no coração de Gilberto. Provinha isto de não contradizer à Srª. 
Andreia, por forma alguma, o mal que o barão dizia da senhora du Barry, porque, forçoso é dizê-
lo, o nome da senhora du Barry era muito desprezado em França. Finalmente, o que tinha atraído 
Gilberto completamente ao partido do barão, era ter ouvido, de uma vez, Nicola exclamar: “Ah! 
se eu fosse a senhora du Barry” 

Durante todo o tempo da jornada, Chon esteve muito entretida, e com coisas muito 
sérias, para poder dar atenção à mudança que no espírito de Gilberto havia produzido o 
conhecimento dos seus companheiros de viagem. Chegou portanto a Versalhes pensando 
unicamente no melhor modo de tornar a favor do visconde o resultado da ferida que recebera de 
Filipe. 

Quanto a Gilberto, apenas entrado na capital, se não da França, pelo menos da 
monarquia francesa, esqueceu todo o mau pensamento para exclusivamente se entregar a uma 
franca admiração. Em Versalhes, majestosa e fria, com as suas grandes árvores, a maior parte das 
quais começavam a secar e a morrer de velhas, deu entrada Gilberto com esse sentimento de 



religiosa tristeza de que se não pode livrar nenhum espírito bem organizado na presença das 
grandes obras levantadas pela perseverança humana, ou criadas pelo poder da natureza. 

Resultou desta impressão suscitada em Gilberto, contra a qual se erguia em vão o seu 
orgulho inato, que durante os primeiros instantes, a surpresa e a admiração o haviam tornado 
dócil e silencioso. Esmagava-o o sentimento da sua miséria e da sua inferioridade. Achava-se bem 
pobremente vestido para estar ao lado desses senhores enfeitados de ouro e cordões, bem 
pequeno ao pé dos soldados da guarda, bem pouco seguro, quando, com os seus grosseiros 
sapatos, teve que pisar os sobrados de mosaico e os mármores polidos das galerias. 

Então sentiu que para fazer de si alguma coisa lhe era indispensável o socorro da sua 
protectora. Aproximou-se dela para que os guardas vissem bem que ele vinha na sua companhia. 
Mas foi por essa mesma necessidade que tivera de Chon, que, com a reflexão que depois lhe veio 
ele não lhe pôde perdoar. 

Sabemos já que a senhora du Barry habitava em Versalhes um belo quarto, outrora 
pertencente à senhora Adelaide. O ouro, o mármore, os perfumes, os tapetes, as rendas, 
embriagaram ao princípio Gilberto, natureza sensual por instinto, espírito filosófico por vontade, 
e foi só depois de lá estar por muito tempo que, embriagado primeiro pela reflexão de tantas 
maravilhas que haviam deslumbrado a sua inteligência, percebeu finalmente que estava numa 
pequena mansarda forrada de sarja, que lhe tinham trazido um caldo, o resto de um assado e um 
copo com uma pouca de nata, e que o lacaio servindo-o, lhe havia dito num tom de amo: 

- Fique aqui! 
Retirou-se depois.                                                                          2 
Entretanto, uma última parte do quadro – verdade seja que era o mais belo - prendia 

ainda Gilberto. Haviam-no mandado para as águas-furtadas, como já dissemos, mas da janela da 
mansarda via os jardins matizados, as águas cobertas com essa camada verde que nascia do 
abandono em que estavam, e além os cumes das árvores, murmurando como as ondas do 
oceano, as planícies verdes e os horizontes azuis das montanhas vizinhas. A única coisa em que 
pensou Gilberto naquele momento, foi que, sem ser cortesão nem lacaio, sem recomendação 
alguma de nascimento e sem baixeza de carácter, estava hospedado em Versalhes, no palácio do 
rei, como se fosse um dos primeiros nobres de França. 

Então Gilberto reparava as suas forças, comendo o que lhe haviam trazido, grande 
festim, se o comparasse com os que costumava ter, mas cuja sobremesa era olhar pela janela da 
mansarda. Chon chegava, como decerto nos lembramos todos, ao gabinete de sua irmã, dizendo-
lhe ao ouvido que estava cumprida a sua incumbência para a senhora de Béarn, e dava-lhe parte 
em voz alta do sucedido a seu irmão na estalagem de Chaussée, acontecimento que, apesar da 
bulha que ao princípio causara, vimos perder-se e morrer no abismo em que se deviam perder 
tantas outras coisas muito mais importantes, tais como a indiferença de el-rei. 

Gilberto estava entregue a uma dessas meditações, que lhe eram familiares em presença 
das coisas que passavam a medida da sua inteligência ou da sua vontade, quando vieram 
participar-lhe que Chon o convidava a descer. Pegou no seu chapéu, escovou-o, comparou 
disfarçadamente o seu fato usado com o fato rico do lacaio, e, dizendo consigo mesmo que o fato 
deste último era uma libré, não deixou por isso de descer corando de vergonha, por se achar tão-
pouco em harmonia com os homens por quem passava e com as coisas que via. 

Chon descia para o pátio ao mesmo tempo que Gilberto, com a diferença que ela descia 
pela grande escada e ele por uma espécie de escada de mão. Uma carruagem esperava. Era um 
faetonte de dois assentos, quase semelhante a essa célebre carruagem histórica em que o grande 
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rei, a senhora de Montespan, a senhora de Fontanges e muitas vezes a rainha, passeavam todos 
juntos. 

Chon meteu-se dentro e sentou-se no primeiro banco; levava consigo uma caixa grande e 
um cão pequeno. Os outros dois lugares eram destinados para Gilberto e para uma espécie de 
mordomo chamado Grange. 

Gilberto deu-se pressa em colocar-se por detrás de Chon para manter-se no seu lugar. O 
mordomo, sem fazer dificuldades, sem mesmo pensar em tal, sentou-se por sua vez por detrás da 
caixa e do cão. 

Como a Srª. Chon, semelhante pelo espírito e pelo coração a tudo quanto habitava 
Versalhes, se sentia alegre por sair do grande palácio e respirar o ar dos bosques e dos prados, 
tornou-se comunicativa; apenas saiu da povoação, voltou-se um pouco para Gilberto: 

- Então! - disse ela - como acha Versalhes, senhor filósofo? 
- Muito belo, minha senhora, mas já o deixamos? 
- Sim, desta vez vamos para nossa casa. 
- Quer dizer para sua casa, minha senhora – disse Gilberto no tom de um urso que se 

humanizava. 
- É o que eu queria dizer. Mostrá-lo-ei a minha irmã; faça por lhe agradar, é dela que 

actualmente dependem os mais nobres senhores da França. A propósito, Sr. Grange, mandará 
fazer um fato completo a este rapaz. 

Gilberto fez-se vermelho. 
- Que fato há-de ser, minha senhora? a libré pequena? - perguntou o mordomo. 
Gilberto deu um salto sobre o banco como se estivesse sentado sobre brasas. 
- A libré! - exclamou ele, deitando sobre o mordomo um olhar feroz. 
Chon riu. 
- Não, mandará fazer... eu lho direi depois; tenho uma idéia, que quero comunicar a 

minha irmã. Velará unicamente em que o tal fato esteja pronto ao mesmo tempo que o de 
Zamora. 

- Sim, minha senhora. 
- Conhece Zamora? - perguntou Chon a Gilberto, a quem todo este diálogo causava 

admiração. 
- Não, minha senhora - respondeu ele; - não tenho essa honra. 
- É um companheirozinho que há-de ter, e que vai ser governador do palácio de 

Luciennes. Trate de lhe ganhar a amizade, porque afinal Zamora é uma boa criatura, apesar da 
sua cor. 

Gilberto teve desejos de perguntar qual era a cor de Zamora, mas lembrou-se da prática 
que lhe fizera Chon a propósito de curiosidades, e receando uma segunda admoestação, conteve-
se. 

- Eu farei a diligência - respondeu ele com um sorriso cheio de dignidade. 
Chegaram a Luciennes. O filósofo tinha visto tudo: a entrada com as árvores ultimamente 

plantadas, os seus sombrios outeiros, o grande aqueduto que parece uma obra dos Romanos, os 
castanheiros com as suas belas folhas, e finalmente, esse magnífico ponto de vista de planícies e 
bosques que acompanham as duas margens do Sena na direcção de Maisons. 

- É aqui - disse consigo Gilberto - esse palácio que tanto dinheiro custou à França, 
segundo diz o Sr. Barão de Taverney! 

Alguns cães alegres e alguns criados que correram para cumprimentar Chon, 
interromperam Gilberto no meio das suas reflexões aristocrático-filosóficas. 

- Minha irmã chegou? - perguntou Chon. 
- Ainda não, minha senhora, mas estão à espera dela. 
- Quem? 
- O senhor chanceler, o senhor chefe da polícia e o Sr. Duque de Aiguillon. 
- Bem! vai depressa abrir o gabinete chinês, e quero ser a primeira a falar com minha 

irmã; dir-lhe-ás que estou ali, ouviste? Ah! Sílvia - prosseguiu Chon dirigindo-se a uma espécie de 



aia que acabava de pegar na caixa e no cãozinho - dá a caixa e Misapouf ao Sr. Grange e leva o 
meu pequeno filósofo para junto de Zamora. 

Sílvia olhou em torno de si, procurando certamente a espécie de animal de que Chon 
queria falar, e os seus olhos e os da sua ama, tendo-se fixado ao mesmo tempo sobre Gilberto, 
Chon fez sinal que era daquele rapaz que se tratava. 

- Venha - disse-lhe Sílvia. 
Gilberto, cada vez mais admirado, seguiu a aia, enquanto que Chon, ligeira como um 

pássaro, desaparecia por uma das portas laterais do palácio. 
Se não fosse o tom imperativo com o qual Chon lhe falou, Gilberto teria tomado Sílvia 

por uma grande fidalga da corte, mas nunca por uma criada. E efectivamente, pelo vestuário, 
parecia-se muito mais com Andreia do que com a criada Nicola. Sílvia levou Gilberto pela mão, 
dirigindo-lhe ao mesmo tempo um agradável sorriso, porque as palavras de Chon a respeito de 
Gilberto indicavam, senão afeição, pelo menos fantasia. 

Sílvia era uma bela rapariga, alta, olhos de um azul escuro, tez branca, com leves manchas 
de sardas, magníficos cabelos de um louro carregado. A boca delicada e fina, os dentes brancos, 
os braços gordos e bem feitos, produziram em Gilberto uma dessas impressões sensuais, às quais 
era tão acessível, e que lhe fizeram lembrar, por um doce estremecimento, essa lua-de-mel de que 
Nicola lhe falara algumas vezes. 

As mulheres dão logo por estas coisas; Sílvia conheceu-o e disse-lhe sorrindo-se: 
- Como se chama, senhor? 
- Gilberto, menina - respondeu o nosso mancebo com uma voz suave. 
- Pois bem, Sr. Gilberto, venha travar conhecimento com o Sr. Zamora. 
- Com o governador do palácio de Luciennes? 
- Com o governador. 
Gilberto puxou as mangas da casaca, escovou-se com as mãos, sacudiu-se com o lenço. 

No fundo da sua alma achava-se bastante intimidado para comparecer perante uma personagem 
tão importante, mas lembrava-se destas palavras: “Zamora é uma boa criatura”, e estas palavras 
tranquilizavam-no. 

Já era amigo de uma condessa, amigo de um visconde, e ia sê-lo de um governador. 
- Ora - pensou ele - também caluniaram a corte, onde é tão fácil ter amigos! Imagino que 

são boas pessoas e hospitaleiras. 
Sílvia abriu a porta de uma linda antecâmara que mais parecia um toucador; as portas 

eram de tartaruga com embutidos de cobre dourado. Dir-se-ia ser o átrio de Lúculo, com a 
diferença que no palácio deste romano, eram os embutidos todos de ouro fino. 

Ali, numa imensa poltrona, metido entre travesseiros e almofadas, de pernas cruzadas, 
roendo umas pastilhas de chocolate, achava-se o Sr. Zamora, que nós conhecemos, mas que 
Gilberto não conhecia ainda. 

Também o efeito que nele produziu a aparição do futuro governador de Luciennes, 
traduziu-se de um modo bem curioso no rosto do filósofo. 

- Oh! - exclamou ele contemplando tão estranha criatura, porque era a primeira vez que 
via um preto. - Oh! oh! o que é isto? 

Zamora nem sequer levantou a cabeça e continuou a roer as suas pastilhas, mexendo 
muito com o branco dos olhos. 

- Isto - redargüiu Sílvia - é o Sr. Zamora. 
- Este?!... - disse Gilberto, admirado. 
- Certamente - respondeu Sílvia, rindo do aspecto que a cena ia tomando. 
- O governador! - prosseguiu Gilberto; - pois este mono é o governador do palácio de 

Luciennes? Ora adeus, menina, está brincando. 
Ouvindo isto, Zamora endireitou-se na sua poltrona e mostrou os seus dentes brancos. 
- Eu sou governador - disse ele - não sou mono. 



Gilberto olhava, ora para Sílvia, ora para Zamora, com um olhar inquieto, e que se tornou 
furioso, quando viu que a rapariga soltou uma gargalhada, apesar dos esforços que fazia para se 
conter. 

Quanto a Zamora, sério e impassível como um ídolo negro, meteu a sua mão preta no 
saco de cetim que continha as pastilhas e continuou a roer algumas. 

Neste momento abriu-se a porta e entrou o Sr. Grange com um alfaiate. 
- Eis aqui - disse ele designando Gilberto - a pessoa para quem é o fato; tome a medida 

do modo como já lhe expliquei. 
Gilberto estendeu maquinalmente os braços e os ombros, enquanto Sílvia e o Sr. Grange 

conversavam no fundo da casa, do que resultava rir às gargalhadas a rapariga, a cada palavra que 
lhe dizia o mordomo. 

- Ah! Há-de ser lindo - disse Sílvia; - e terá ele o barrete agudo como Esganarelo? 
Gilberto não quis mesmo ouvir a resposta, repeliu asperamente o alfaiate, e de modo 

algum permitiu que lhe acabassem de tomar a medida. Ele não conhecia Esganarelo, mas o nome 
e mais que tudo as risadas de Sílvia indicavam-lhe que devia ser uma personagem eminentemente 
ridícula. 

- Está bom - disse o mordomo ao alfaiate - não o obrigue à força; sabe quanto basta, não 
é verdade? 

- Certamente - respondeu o alfaiate - e ainda que venha largo não importa, estes fatos 
quanto mais largos são, melhor ficam. 

Depois disto Sílvia, o mordomo e o alfaiate partiram, deixando Gilberto só com o 
pretinho, que continuava a roer as pastilhas e a mexer o branco dos olhos. 

Que de inimigos para o pobre provinciano! Que de receios, que de angústias 
principalmente para o filósofo que via ou julgava ver a sua dignidade de homem mais claramente 
comprometida em Luciennes do que o era em Taverney! 

Entretanto, quis falar com Zamora; ocorreu-lhe a idéia que seria talvez algum príncipe 
índio, como os conhecia pelos romances do Sr. Crébillon filho. 

Mas o príncipe índio, em vez de lhe responder, foi passear por diante dos espelhos para 
ver e admirar a sua farda, como faz uma noiva com o seu vestido do casamento; depois, foi 
escarranchar-se numa cadeira de rodas, a qual impeliu com os pés, dando assim algumas dez 
voltas em redor da casa com uma velocidade que provava evidentemente o estudo profundo que 
havia feito de semelhante exercício. 

De repente, ouviu-se tocar uma campainha, Zamora largou a sua cadeira, deixando-a no 
meio da casa, e saiu precipitadamente por uma das portas da sala seguindo a direcção do som. 

Esta prontidão em obedecer ao toque de uma campainha acabou de convencer Gilberto 
que Zamora não era um príncipe índio. 

Gilberto teve vontade de sair pela mesma porta por onde saíra Zamora, mas quando 
chegou ao fim do corredor, que dava para uma sala, viu tantos cordões azuis e vermelhos, e tudo 
tão vigiado por lacaios tão atrevidos, tão insolentes e tão bulhentos, que se sentiu estremecer, e 
voltou coberto de suor para a mesma casa em que tinha estado. 

Assim se passou uma hora. Zamora não voltava, Sílvia continuava a estar ausente, 
Gilberto desejava com toda a força da sua alma que lhe aparecesse algum rosto humano, ainda 
mesmo que fosse o do horrível alfaiate que ia confeccionar a mistificação desconhecida de que 
ele estava ameaçado. 

No fim desta hora, abriu-se a porta por onde ele tinha entrado, e apareceu um lacaio que 
lhe disse: 

- Venha! 
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Gilberto afligia-se muito por se ver na necessidade de obedecer a um lacaio, todavia, 
como provavelmente se tratava de alguma mudança no seu estado, e como lhe parecia que toda a 
mudança para ele devia ser vantajosa, apressou-se em seguir o criado. 

Chon, livre afinal de toda a negociação, tendo posto sua cunhada ao facto do que se havia 
passado com a senhora de Béarn, estava almoçando muito sossegadamente, num lindo trajo de 
manhã, sentada próximo de uma janela à altura da qual chegavam as acácias e os castanheiros do 
jardim. 

Comia com muito bom apetite, e Gilberto notou que esse apetite estava justificado com a 
presença de um guisado de faisão e de uma galantina de trufas. 

O filósofo Gilberto, conduzido para junto de Chon, procurou com a vista o lugar do seu 
talher na mesa: esperava um convite, mas Chon nem sequer o mandou sentar. 

Contentou-se em olhar para ele, depois, tendo bebido um copo de vinho cor de topázio, 
disse: 

- Vamos a saber, meu caro médico, como tem estado com Zamora? 
- Como tenho estado?! - perguntou Gilberto. 
- Certamente; espero que tenha travado amizade! 
- Como quer que se trave amizade com uma espécie de animal que não fala, e que quando 

lhe falam faz caretas e mostra os dentes! 
- Assusta-me - respondeu Chon sem interromper o seu almoço e sem que a expressão da 

sua fisionomia correspondesse por forma alguma às suas palavras; - o senhor é então muito 
intratável para travar amizade? 

- A amizade supõe igualdade, minha senhora. 
- Bela máxima! - disse Chon. - Então não se julga igual de Zamora? 
- Quero dizer - atalhou Gilberto - que o não considero meu igual. 
- Realmente - disse Chon como falando consigo mesma - é muito interessante! 
Depois, voltando-se para Gilberto, de quem notara o modo arrogante, acrescentou: 
- Diz portanto, caro doutor, que dificilmente dá o seu coração? 
- Muito dificilmente, minha senhora. 
- Então enganava-me eu quando pensava ser do número das pessoas a quem tem 

amizade? 
- Tenho muita inclinação para si pessoalmente, minha senhora - disse Gilberto com 

altivez - mas... 
- Ah! muito lhe agradeço esse esforço; enche-me de prazer, mas quanto tempo será 

preciso, meu belo desdenhoso, para obter a sua estima? 
- Muito tempo, minha senhora; e há mesmo pessoas, minha senhora, que façam o que 

fizerem nunca a poderão alcançar. 
- Ah! isso agora explica-me o motivo por que, tendo estado dezoito anos em casa do 

barão de Taverney, saiu dela rapidamente. Os Taverney não haviam conseguido a fortuna de 
alcançar a sua estima, não é assim? 

Gilberto corou. 
- Então, que responde? - continuou Chon. 
- Que lhe hei-de responder, minha senhora? Deve saber que para se alcançar amizade e 

confiança é preciso merecê-la. 
- Que tal! Parece-me então que a família Taverney não lhe merecia nem amizade nem 

confiança? 
- Toda, não, minha senhora. 
- E o que lhe fizeram aqueles que tiveram a infelicidade de lhe desagradar? 
- Eu não me queixo, minha senhora - disse Gilberto com altivez. 
- Ora vamos - disse Chon - veja que sou também excluída da sua confiança, Sr. Gilberto, 

e todavia não é porque me falte vontade de a conquistar, o que me falta talvez é saber os meios 
que se devem empregar. 

Gilberto mordeu os lábios. 



- Afinal, esses Taverney não lhe faziam tudo quanto desejava - acrescentou Chon com 
uma curiosidade cuja tendência Gilberto percebeu. - Diga-me em que se empregava em casa 
deles. 

Gilberto perturbou-se, porque realmente nem ele mesmo sabia em que se empregava em 
Taverney. 

- Minha senhora - disse ele - eu era... era homem de confiança. 
Estas palavras, pronunciadas com a fleuma filosófica de Gilberto, produziram em Chon 

uma tal vontade de rir que se recostou na poltrona soltando seguidas e estridentes gargalhadas. 
- Duvida? - perguntou Gilberto franzindo as sobrancelhas. 
- Deus me livre! Sabe que mais, meu rapaz, é de uma tal ferocidade que se lhe não pode 

dizer nada. Eu perguntava que pessoas eram esses Taverney; esta pergunta não era para o 
ofender, mas sim para o servir, vingando-o também. 

- Não me vingo, ou exerço eu mesmo as minhas vinganças, minha senhora. 
- Muito bem, mas nós mesmos fomos desfeiteados pelos Taverney. Como naturalmente 

também recebeu uma ou mais desfeitas, somos por natureza aliados. 
- Está enganada, minha senhora; o meu modo de me vingar não pode ter relação alguma 

com o seu, porque fala dos Taverney em geral, e eu admito várias diferenças nos diversos 
sentimentos que tenho por eles. 

- E o Sr. Filipe de Taverney, por exemplo, o seu sentimento por ele faz diferença a favor 
ou contra? 

- Nada tenho contra o Sr. Filipe, que nunca me fez bem nem mal; nem lhe tenho amizade 
nem ódio, e é-me absolutamente indiferente. 

- Nesse caso, não quererá depor diante de el-rei ou do senhor de Choiseul, contra o Sr. 
Filipe de Taverney? 

- A que propósito? 
- A propósito do seu duelo com meu irmão. 
- Se me chamassem para depor, minha senhora, diria o que sei. 
- Então o que sabe? 
- A verdade. 
- Vamos a saber a que chama a verdade, que é uma palavra bem elástica? 
- Nunca é elástica para aquele que sabe distinguir o bem do mal, o que é justo do que é 

injusto. 
- Entendo: o bem é o Sr. Filipe de Taverney, o mal é o Sr. Visconde du Barry. 
- Sim, minha senhora, pelo menos segundo a minha opinião e a minha consciência, assim 

é. 
- Eis o que apanhei no caminho! - disse Chon com azedume; - eis aí o modo por que me 

recompensa aquele que me deve a vida! 
- Quer dizer, minha senhora, aquele que lhe não deve a morte. 
- Vem a ser a mesma coisa. 
- Pelo contrário, é muito diverso. 
- Como? 
- Não lhe devo a vida, impediu que os seus cavalos ma tirassem, nada mais; e ainda assim, 

não foi a senhora, foi o postilhão. 
Chon olhou atentamente para o pequeno filósofo que tão pouco arriscava as palavras que 

proferia. 
- Teria esperado - disse ela adoçando a voz e o sorriso - um pouco mais de amabilidade 

da parte de um companheiro de jornada, que sabia tão bem achar, durante o caminho, o meu 
braço debaixo de uma almofada, e o meu pé sobre os joelhos. 

Chon era tão provocante com essa doçura e essa familiaridade, que Gilberto esqueceu 
Zamora, o alfaiate e o almoço para o qual lhe parecia que se haviam esquecido de o convidar. 

- Ora bem, bem, já estamos mais mansos – disse Chon pegando na barba de Gilberto. - 
Irá depor contra Filipe de Taverney, não é verdade? 



- Oh! Isso não - disse Gilberto - nunca! 
- Por que, senhor teimoso? 
- Porque o Sr. Visconde João teve a culpa de tudo. 
- Em que teve ele culpa, faz favor de dizer? 
- Em insultar a delfina, enquanto, pelo contrário, o Sr. Filipe de Taverney... 
- Que mais? 
- Tinha razão em defendê-la. 
- Ah! Pelo que vejo é do partido da delfina? 
- Não, sou do partido da justiça. 
- É um doido, Gilberto, cale-se, não fale assim neste palácio. 
- Nesse caso, dispense-me de responder às suas perguntas. 
- Então mudemos de conversa. 
Gilberto inclinou-se em sinal de consentimento. 
- Vamos a saber, rapazinho - perguntou Chon num tom de voz bastante áspero - o que 

tenciona aqui fazer? Não se tornar útil para alguma coisa? 
- Deverei ser perjuro para me tornar útil? 
- Mas onde diacho foi buscar todos esses palavrões? 
- No direito que tem todo o homem de se conservar fiel à sua consciência. 
- Ora! - disse Chon - quando se serve um amo, esse amo assume a si toda a 

responsabilidade. 
- Não tenho amo - resmungou Gilberto. 
- E com os modos que adopta, meu pateta, também não terá ama. Agora, repito a minha 

pergunta, e responda-me categoricamente: o que tenciona aqui fazer? 
- Não julgava que fosse necessário ser amável, uma vez que se pudesse ser útil. 
- Engana-se; gente útil há muita, e estamos até fartos dela. 
- Então retirar-me-ei. 
- Retirar-se-á? 
- Certamente, não pedi para vir, não é verdade? Portanto, estou livre. 
- Livre! - exclamou Chon, que começava a enfadar-se com essa resistência à qual não 

estava acostumada. 
- Oh! Não está tal! 
O rosto de Gilberto contraiu-se. 
- Vamos, vamos - disse Chon, que pelo franzir das sobrancelhas do seu interlocutor, 

conheceu que não renunciava facilmente à sua liberdade. - Vamos, façamos as pazes! É um 
mancebo muito virtuoso, e nisso será muito divertido, quando mais não seja, pelo contraste que 
fará com tudo quanto nos cerca. O que principalmente lhe recomendo e até peço 
encarecidamente é que conserve sempre esse amor que tem pela verdade. 

- Decerto que o conservarei - disse Gilberto. 
- Sim, mas entendemos isto de dois modos diversos. Quero dizer, conserve-o para si, e 

não vá celebrar o seu culto nos corredores do Trianon ou nas ante-salas de Versalhes. 
Gilberto murmurou algumas palavras em voz baixa. 
- É escusado fazer observações; não é tão sábio, meu pequeno filósofo, que uma mulher 

lhe não possa ensinar muita coisa; e para começar, ouça este axioma: calar não é mentir; lembre-
se sempre disto. 

- Mas se me interrogarem? 
- Quem? Está doido, meu amigo? Meu Deus! Quem pensa em si neste mundo, a não ser 

eu? Ainda não tem escola, segundo me parece, senhor filósofo. A espécie de que faz parte é ainda 
rara. É preciso andar pela estrada, e bater o mato para achar os seus semelhantes. Viverá junto de 
mim, e em menos de quatro dias há-de estar transformado num perfeito cortesão. 

- Duvido - respondeu imperiosamente Gilberto. 
Chon encolheu os ombros. 
Gilberto sorriu-se. 



- Mas acabemos com isto - atalhou Chon; - demais, não tem necessidade de agradar senão 
a três pessoas. 

- E quem são essas três pessoas? 
- El-rei, minha irmã e eu. 
- Que deverei fazer para isso? 
- Viu Zamora? - perguntou Chon, evitando de responder directamente à pergunta. 
- O preto? - perguntou Gilberto mostrando um profundo desprezo. 
- Sim, o preto. 
- Que posso eu ter de comum com ele? 
- Talvez que fosse a sua fortuna, meu amigo. Aquele preto já tem de renda anual duas mil 

libras pelo bolsinho real. Vai ser nomeado governador do palácio de Luciennes, e aqueles 
mesmos que riram dos seus grossos lábios e da sua cor hão-de ser os primeiros em lhe vir fazer a 
corte, e a tratarem-no por senhor e excelência. 

- Não hei-de ser eu, minha senhora - disse Gilberto. 
- Ora adeus! - disse Chon - eu julgava que um dos primeiros preceitos dos filósofos era 

que todos os homens são iguais. 
- É por esse mesmo motivo que não darei a Zamora o tratamento de excelência. 
Chon ficara batida com as suas próprias armas. E por sua vez mordeu os lábios também. 
- Então não é ambicioso? - perguntou ela. 
- Pelo contrário, sou-o! - bradou Gilberto com os olhos chamejantes. 
- E se bem me lembra, a sua ambição era de ser médico? 
- Considero como a mais bela de todas, a missão de poder socorrer o meu semelhante. 
- Pois bem, o seu sonho há-de realizar-se. 
- Como? 
- Será médico, e até médico de el-rei. 
- Eu! - exclamou Gilberto - eu, que nem mesmo tenho as primeiras noções de medicina!... 

Zomba de mim, minha senhora. 
- Ora! Zamora sabe porventura o que é uma ponte levadiça, o que são besteiras e seteiras, 

ou contra-escarpas? Não, por certo, nem se lhe importa sabê-lo, o que não impede que seja 
governador do palácio de Luciennes, com todos os privilégios inerentes ao título. 

- Ah! Sim, sim, já percebo - disse Gilberto amargamente - tem só um bobo, mas não 
basta; el-rei enfastia-se, precisa mais outro. 

- Bom - exclamou Chon - lá se enfada ele outra vez. Realmente torna-se feio a um ponto 
que causa prazer vê-lo. Guarde todas essas fisionomias fantásticas para quando tiver a cabeleira 
na cabeça e o chapéu agudo sobre ela; então, em vez de parecer feio, há-de ser cómico. 

Gilberto franziu pela segunda vez as sobrancelhas. 
- Vamos - disse Chon - pode muito bem aceitar o emprego de médico de el-rei, quando o 

Sr. Duque de Tresmes solicita o título de sagüi de minha irmã. 
Gilberto nada respondeu. Chon aplicou-lhe o provérbio: “Quem cala, consente”. 
- Para prova de que começa a ser bem visto – disse Chon - não comerá com a família. 
- Ah! Muito obrigado, minha senhora – respondeu Gilberto. 
- Já dei ordens a esse respeito. 
- Onde deverei então comer? 
- À mesa de Zamora. 
- Eu? 
- Certamente; o governador e o médico de el-rei podem muito bem comer à mesma 

mesa. Vá jantar com ele, se quiser. 
- Não tenho vontade - respondeu Gilberto asperamente. 
- Muito bem - disse Chon com sossego; - não tem agora vontade, mas tê-la-á esta noite. 
Gilberto abanou a cabeça. 
- Se não for esta noite, há-de ser amanhã ou depois de amanhã. Ah! Há-de amansar, 

senhor rebelde, e se for renitente, temos o senhor corrector dos pajens, que está às nossas ordens. 



Gilberto estremeceu e tornou-se pálido. 
- Procure o Sr. Zamora, vá para junto dele – disse Chon com severidade; - não se dará 

mal com isso, porque a cozinha é boa, e não seja ingrato porque nos obrigará a ensinar-lhe a ser 
agradecido. 

Gilberto abaixou a cabeça. 
Assim praticava todas as vezes que em lugar de responder, resolvia obrar. 
O lacaio que havia conduzido Gilberto esperava que saísse. Conduziu-o para uma 

pequena casa de jantar contígua àquela de onde saía. Zamora estava à mesa. 
Gilberto foi sentar-se junto dele, mas não o puderam obrigar a comer. 
Deram três horas; a senhora du Barry partiu para Paris. Chon, que devia ir ter com ela, 

deu as ordens para que lhe domesticassem o seu urso. Muitos pratos de doces se se portasse bem, 
muitas ameaças e uma hora de prisão, se continuasse a rebelar-se. 

Às quatro horas trouxeram ao quarto de Gilberto o fato completo do médico feito à pressa: 
barrete agudo, cabeleira, casaco preto, toga da mesma cor. Traziam-lhe também os bacalhaus, a 
varinha e o livro. 

O criado portador de todo este vestuário mostrava-lhe os objectos um por um; Gilberto 
não mostrou tenção alguma de resistir. 

O Sr. Grange entrou depois do criado e ensinou a Gilberto de que modo se vestiam as 
diversas peças de que se compunha o fato: este ouviu com paciência toda a demonstração do Sr. 
Grange. 

- Eu pensava - observou unicamente Gilberto – que os médicos antigamente traziam uma 
escrivaninha e um rolo de papel. 

- Na verdade, tem razão - disse o Sr. Grange; - vá buscar-lhe uma escrivaninha portátil 
que ele há-de pendurar na cintura. 

- E papel e penas - bradou Gilberto. - Quero que seja tudo completo. 
O criado saiu para executar a ordem dada. Foi ao mesmo tempo encarregado de dar parte 

à Srª. Chon da extraordinária boa vontade de Gilberto. 
A Srª. Chon ficou tão encantada, que deu ao mensageiro uma pequena bolsa com oito 

escudos, para ser atada, conjuntamente com o tinteiro, à cintura desse médico modelo. 
- Obrigado - disse Gilberto a quem trouxe tudo. Agora faça favor de me deixar só, para 

eu me poder vestir à minha vontade. 
- Nesse caso vista-se depressa - disse o Sr. Grange - a fim de que a senhora possa vê-lo 

antes de partir para Paris. 
- Estou pronto em meia hora - disse Gilberto – só peço meia hora. 
- Ou mesmo três quartos de hora se for preciso, senhor doutor - disse o mordomo 

fechando cuidadosamente a porta do quarto de Gilberto. 
Gilberto, que ficara só, aproximou-se da porta no bico dos pés; escutou para se assegurar 

de que os passos se afastavam, depois dirigiu-se para a janela que dava sobre uns terraços, os 
quais ficavam dezoito pés abaixo dela, e eram cobertos com uma areia fina e circundados de 
árvores, cuja folhagem fazia sombra às sacadas superiores. 

Gilberto rasgou a sua toga em três pedaços e acrescentou-os um ao outro, pôs sobre a 
mesa o chapéu, junto do chapéu a bolsa, e escreveu: 

“Minha senhora: 
O primeiro de todos os bens é a liberdade. O mais santo dever do homem é conservá-la. 

A senhora violenta-me, eu liberto-me. 
Gilberto.” 
Gilberto dobrou a carta, pôs-lhe o sobrescrito para a senhora Chon, prendeu a sua tira de 

sarja preta às grades da janela, por entre as quais passou como se fosse uma serpente, saltou ao 
terraço, mesmo arriscando a vida, porque a tira não tinha o preciso comprimento, e daí, ainda 
que um pouco estonteado com o salto que acabava de dar, correu para as árvores, agarrou-se aos 
ramos, meteu-se entre a folhagem como um esquilo, chegou ao chão e desapareceu a correr 
quanto podia na direcção dos bosques de Ville-d’Avray. 



Quando passada meia hora o vieram buscar, já estava longe de todo o alcance. 
 

XVI 
 

O ANCIÃO 
 
Gilberto não quis seguir pela estrada receando ser perseguido. De bosque em bosque, 

havia chegado a uma espécie de mata na qual afinal parou, tendo andado pouco mais ou menos 
légua e meia em três quartos de hora. 

O fugitivo olhou em torno de si, e viu que estava bem só. Essa solidão sossegou-o. 
Tentou aproximar-se da estrada que, segundo o seu cálculo, devia conduzir a Paris. 

Mas tendo visto uns criados com librés cor de laranja, que saíam da aldeia de 
Roquencourt, conduzindo uns cavalos, assustou-se de tal modo que ficou curado da tentativa de 
andar pela estrada real, e voltou a esconder-se no bosque. 

- É melhor ficar escondido entre estes castanheiros - disse Gilberto consigo mesmo; - se 
me procurarem por alguma parte, há-de ser na estrada real. Esta noite, de árvore em árvore, de 
bairro em bairro, irei até Paris. Dizem que Paris é grande, eu sou pequeno, por isso, facilmente 
me perderão de vista. 

A idéia pareceu-lhe tanto melhor porque o tempo estava óptimo, o bosque era sombrio, e 
o chão coberto de relva. Os raios de um sol áspero e intermitente, que começava a esconder-se 
por detrás dos outeiros de Marly, haviam secado as ervas e arrancado da terra esses agradáveis 
perfumes da Primavera que participam ao mesmo tempo da flor e da planta. 

Era naquela hora do dia em que o silêncio cai mais suave e profundo do céu que começa 
a escurecer, naquela hora, em que as flores, fechando-se, ocultam em si o insecto adormecido. As 
moscas azuis e douradas recolhem ao carvalho oco que lhes dá abrigo, as aves passam mudas por 
entre a folhagem das árvores, ouvindo-se apenas o seu rápido esvoaçar, e o único canto que ainda 
soa é o acentuado trinar do melro, e o tímido gorjeio do pintarroxo. 

Os bosques eram familiares a Gilberto, que lhes conhecia os rumores e os silêncios; por 
isso, sem reflectir mais tempo, sem se entregar a receios pueris, deitou-se sobre as urzes do 
bosque, cobertas em várias partes pelas folhas secas do Inverno. 

Ainda mais, em vez de estar em desassossego, sentia Gilberto um imenso prazer. 
Aspirava a grandes tragos o ar puro e livre; sentia que, desta vez ainda, havia triunfado, como 
homem estóico de todos os laços armados às fraquezas humanas. Que lhe importava não ter pão, 
nem dinheiro, nem asilo? Não tinha ele a sua cara liberdade, não dispunha de si plena e 
inteiramente? 

Estendeu-se aos pés de um gigantesco castanheiro, que lhe fazia uma cama entre os dois 
braços de raiz musgosa, e, olhando para o céu que lhe sorria, adormeceu. 

Acordou-o o cantar das aves; era apenas dia. Erguendo-se sobre os cotovelos magoados 
pelo contacto do pau das árvores, viu Gilberto o azulado crepúsculo da manhã, enquanto pelas 
sendas umedecidas pelo orvalho, passavam, de orelha baixa, as lebres velozes, e o gamo curioso 
corria sobre suas pernas de aço e parava de repente no caminho para contemplar aquele objecto 
desconhecido, que aconselhava a fugir. 

Assim que se levantou, conheceu Gilberto que tinha fome; não tinha querido, como já 
dissemos, jantar com Zamora na véspera, de modo que depois do seu almoço nas mansardas, em 
Versalhes, nada mais havia comido. Achando-se debaixo das abóbadas da floresta, ele, o 
intrépido passeador das grandes florestas da Lorraine e Champanha, julgou que estava ainda nos 
bosques de Taverney ou nas ruínas de Pierrefitte, sendo acordado pela aurora, depois de ter ali 
passado a noite, esperando alguma caça para levar a Andreia. 

Mas então sempre achava junto de si alguma perdiz, ou algum faisão, e desta vez só via ao 
seu alcance o seu chapéu, já muito maltratado pela jornada e inteiramente estragado pela umidade 
da manhã. 



Não era portanto um sonho, como o julgou ao acordar. Versalhes e Luciennes eram uma 
realidade, desde a sua entrada triunfal numa até à sua saída espavorida da outra. 

Depois, o que cada vez mais o chamou à realidade, foi uma fome cada vez mais 
crescente, e por conseqüência mais aguda. 

Então, maquinalmente, procurou em torno de si aquelas frutas silvestres, aquelas raízes 
tão saborosas com que se sustentam muitos homens do campo. 

Mas nem era a estação das frutas, nem havia daquelas raízes que Gilberto procurava; 
castanheiros, sobreiros e algum mato, foi tudo quanto achou. 

- Vamos - disse Gilberto - irei em direitura a Paris. Posso ter ainda que andar umas quatro 
léguas, é caminho para duas horas. Que importa padecer mais duas horas, quando se tem a 
certeza de não padecer mais? Em Paris a ninguém falta o pão, e vendo um mancebo honrado e 
laborioso, o primeiro homem que eu encontrar não recusará trocar um pedaço de pão por um 
pouco de trabalho. 

“Num dia, em Paris, ganha-se o sustento do dia seguinte, que mais preciso eu? Nada, 
contanto que cada dia que passar me engrandeça, me eleve e aproxime... do fim a que aspiro.” 

Gilberto apressou o passo; queria voltar para a estrada real, mas havia perdido todos os 
meios de se orientar. Em Taverney e em todas as florestas dos arredores conhecia ele o oriente e 
o ocidente; cada raio de sol, era para ele um indício de hora e caminho. De noite, cada estrela, 
por mais desconhecida que lhe fosse, com o seu nome de Vénus, Saturno ou Lúcifer, servia-lhe 
de guia. Mas neste mundo novo, não conhecia mais os homens que as coisas, e era mister achar, 
no meio de uns e outros, o caminho, apalpando ao acaso. 

- Felizmente - disse Gilberto consigo - vi postes em que estão indicadas as estradas. 
E avançou até à encruzilhada, onde tinha visto esses postes indicadores. 
Havia com efeito três, conduzindo a três diferentes partes, porém nenhuma dizia: Paris. 
Gilberto portanto ficou sabendo ainda menos que dantes; andou mais de três horas sem 

poder sair da floresta. 
Corria-lhe o suor pela fronte, e vinte vezes despira a sua véstia para trepar por algum 

Castanheiro colossal, mas chegado ao cume, só via Versalhes; Versalhes, ora da direita ora da 
esquerda; Versalhes, para onde parecia que uma fatalidade o impelia sempre. 

Meio doido de raiva, não se atrevendo a meter-se na estrada real, na convicção que 
Luciennes em peso corria atrás dele, Gilberto, conservando-se sempre no centro das florestas, 
acabou por passar além de Viroflay, depois Chaville e daí Sèvres. 

Davam cinco horas e meia no palácio de Meudon, quando ele chegou ao convento de 
monges, situado entre a manufactura e Bellevue; dali, trepando sobre uma cruz, mesmo com o 
risco de a quebrar, e de ser açoitado publicamente como Sirven, por decreto do Parlamento, viu o 
Sena, o burgo e o fumo das suas primeiras casas. 

Mas ao lado do Sena, pelo meio do burgo, diante do limiar daquelas casas passava a 
estrada real de Versalhes, da qual ele tinha tanto interesse em se afastar. 

Gilberto, por algum tempo perdeu a fome e a fadiga que o atormentavam. Via-se ao 
longe, no horizonte, uma grande quantidade de casas envoltas no vapor da manhã; julgou que 
seria Paris, dirigiu-se para esse lado e só parou quando lhe faltou o fôlego para continuar. 

Achava-se no centro do bosque de Meudon, entre Fleury e Plessis-Piquet. 
- Vamos, vamos - disse ele olhando em torno de si - nada de vergonha. Hei-de 

infalivelmente encontrar algum trabalhador, dos que vão para o trabalho, levando um grande 
pedaço de pão debaixo do braço.  Hei-de dizer-lhe: “Os homens são todos irmãos, e devem por 
isso auxiliar-se reciprocamente. Leva aí mais pão do que precisa, não só para almoçar mas até 
para todo o dia, enquanto que eu estou morrendo de fome”. E então ele me dará metade do seu 
pão. 

A fome tornou Gilberto ainda mais filósofo e continuava as suas reflexões mentais. 
- Com efeito - dizia ele - tudo quanto há sobre a terra, não é comum para todos? Deus, 

essa fonte eterna de todas as coisas, deu a este ou àquele o ar que fecunda a terra, ou a terra que 



fecunda a fruta? Nem só muitos têm usurpado, mas aos olhos de Deus como aos do filósofo, 
ninguém possui; aquele que tem, é porque Deus lho emprestou. 

E nisto não fazia Gilberto mais que resumir com uma inteligência natural, essas idéias 
vagas e indecisas naquela época, e que os homens sentiam flutuar no espaço e passar-lhes 
sobranceiros à cabeça, como essas nuvens que impelidas para um único ponto vão-se 
amontoando, e acabam por formar uma tempestade. 

- Alguns - continuava Gilberto, prosseguindo no seu caminho - alguns guardam por meio 
da força aquilo que a todos pertence. Pois bem, a esses pode-se também arrancar pela força o que 
eles não têm direito de partilhar. Se meu irmão, que tem muito pão para si, me recusa um pedaço 
do seu pão, pois bem!... arrancar-lho-ei à força, imitando nisso a lei animal, fonte de todo o bom-
senso e de toda a equidade, porque deriva de toda a necessidade natural. A menos, contudo, que 
meu irmão me não diga: “Esta parte que reclamas é a de minha mulher e de meus filhos”; ou 
então: “Eu sou mais forte que tu, e portanto, mesmo a teu despeito, este pão há-de ser para 
mim”. 

Gilberto estava nestas disposições de lobo esfaimado, quando chegou ao meio de um 
claro, cujo centro estava ocupado por um pântano de águas lodacentas, em torno do qual 
cresciam canas e plantas silvestres. 

Sobre o declive coberto de relva que descia até à água, na superfície da qual se moviam 
em todo o sentido uns insectos com pernas compridas, brilhavam, como uma sementeira de 
turquesas, numerosas moitas de miosótis. 

O fundo deste painel, isto é, o anel da circunferência, era formado por uma fileira de 
grandes faias, e a profusão de amieiros enchia com os seus ramos copados os intervalos que a 
natureza tinha posto entre os troncos prateados de seus dominadores. 

Seis ruas de arvoredo davam entrada para esta espécie de encruzilhada; duas delas 
pareciam chegar em altura até ao Sol, que dourava o cimo das árvores longínquas, enquanto que 
as outras quatro, divergentes como os raios de uma estrela, se entranhavam pela profundidade 
azulada da floresta. 

Esta espécie de sala de verdura parecia mais fresca e mais florescente do que qualquer 
outro sítio dos bosques. 

Gilberto tinha-se metido por uma das ruas mais sombrias. 
A primeira coisa que avistou, quando depois de ter corrido com os olhos o horizonte que 

acabámos de descrever, e lançou um olhar em volta de si, foi, na penumbra de um fosso 
profundo, o tronco de uma árvore caída sobre o qual estava sentado um homem de cabeleira 
ruça, com fisionomia agradável e fina, vestido com uma casaca de pano grosso cor de castanha, 
calção do mesmo, e um colete de acolchoado cinzento riscado; umas meias de algodão, também 
cinzentas, cobriam-lhe as pernas musculosas e sofrivelmente torneadas; os sapatos com fivelas, 
cheios de pó ainda em alguns sítios, tinham sido lavados no talão e no bico pelo orvalho da 
manhã. 

Ao pé deste homem estava colocada sobre a árvore caída uma caixa pintada de verde, 
inteiramente aberta, e recheada de plantas apanhadas recentemente. Segurava entre as pernas uma 
bengala de azevinho, cujo castão arredondado luzia na sombra, e que acabava em baixo por uma 
enxada pequena que teria duas polegadas de largura e três de comprimento. 

Gilberto, com um único relancear de olhos, percebeu tudo quanto acabamos de expor 
detalhadamente; mas o que desde logo lhe prendeu o sentido, foi um pedaço de pão, que o velho 
partia aos bocadinhos para comer, repartindo fraternalmente com os tentilhões e verdelhões, que 
de longe namoravam a presa tão desejada, saltando-lhe em cima apenas lhes era entregue, e 
fugindo depois rapidamente para o emaranhado dos bosques onde chilreavam alegremente. 

O velho, seguindo-os com o olhar meigo e penetrante ao mesmo tempo, metia de vez em 
quando a mão num lenço de xadrez de cor, e dele tirava uma cereja que saboreava juntamente 
com o pão. 

- Bem, eis aqui o que eu preciso - disse Gilberto apartando os ramos das árvores, e dando 
quatro passos em direcção ao solitário, o qual saiu finalmente da sua distracção. 



Mas ainda não tinha andado um terço do caminho, quando, ao notar a aparência de 
doçura e serenidade que o homem tinha, parou e tirou o chapéu. 

O velho, vendo que já não estava só, olhou rapidamente para o vestuário e para a caixa. 
Fechou-a e abotoou-se. 

 
XVII 

 
O BOTÂNICO 

 
Gilberto encheu-se de ânimo e aproximou-se de todo. 
Porém abriu a boca e tornou a fechá-la sem ter proferido uma única palavra. Ia-lhe 

faltando a resolução; parecia-lhe que era pedir esmola, e não reclamar um direito. 
O velho reparou neste acanhamento, e pareceu ficar ele mesmo mais desembaraçado. 
- Pretende falar-me, meu amigo? - disse ele com modo risonho e pondo o pão sobre uma 

árvore. 
- Sim, senhor - respondeu Gilberto. 
- Então o que deseja? 
- Noto, senhor, que está atirando com o seu pão aos pássaros, como se não se houvera 

dito que é Deus quem os sustenta. 
- Sustenta-os, não há dúvida, mancebo – respondeu o estranho; - porém a mão dos 

homens é um dos meios que Ele emprega para esse fim. Se é uma repreensão que quer dar-me, 
não tem razão, porque nunca é perdido o pão que se deixa cair, quer seja numa rua povoada, 
quer num bosque deserto. Acolá apanham-no os pobres, aqui levam-no os pássaros. 

- Pois bem, senhor - disse Gilberto, singularmente comovido pela voz meiga e persuasiva 
do velho - conquanto estejamos aqui num bosque, conheço eu um homem que de boamente 
disputaria aos passarinhos o pão que lhes dá. 

- Seria o meu amigo? - exclamou o velho - e por acaso terá fome? 
- Muita fome, senhor, juro-o, e se permite... 
O velho pegou logo no pão com visível compaixão; porém, reflectindo de repente, 

lançou a Gilberto um olhar vivo e penetrante. 
Gilberto, efectivamente, não tinha tanta aparência de esfaimado, que não fosse lícito 

reflectir; o seu vestuário era decente, apesar de estar nalguns sítios manchado pelo contacto com 
a terra. Trazia roupa lavada, porque na véspera, em Versalhes, tirara uma camisa da sua trouxa, 
mas a camisa estava amarrotada pela umidade, e era bem visível que Gilberto passara a noite no 
bosque. 

E além de tudo isso, tinha demais a mais umas mãos brancas e esguias, sinal de homem 
desocupado e que não se empregava em trabalhos materiais. 

Gilberto não era falto de tacto, entendeu a desconfiança e hesitação do estranho a seu 
respeito e apressou-se em destruir algumas das conjecturas que logo supôs não serem a seu favor. 

- Senhor - disse ele - todo aquele que não tem comido durante doze horas, tem fome, e já 
lá vão vinte e quatro sem que eu tenha tomado coisa alguma. 

A verdade das palavras do mancebo lia-se na comoção da fisionomia, no tremor da voz, e 
na palidez do rosto. 

O velho deixou pois de hesitar, ou para melhor dizer de recear. Apresentou-lhe ao 
mesmo tempo o pão e o lenço de que tirava as cerejas. 

- Agradeço-lhe, senhor - disse Gilberto repelindo brandamente o lenço - agradeço-lho, 
não quero senão pão, é quanto basta. 

E em seguida partiu o pedaço ao meio, ficando com uma metade e restituindo a outra; 
depois sentou-se sobre a relva em distância de três passos do velho, que para ele olhava com uma 
admiração que ia em aumento. 

A comida durou pouco tempo. O pão era pouco, e Gilberto tinha muita fome. O velho 
não o estorvou com palavra alguma; continuou a examiná-lo silenciosamente, e às furtadelas, 



prestando, na aparência pelo menos, a maior atenção às plantas e flores da caixa, as quais, 
levantando-se como para respirarem, mostravam as cabeças odoríferas acima da tampa de folha-
de-flandres. 

Entretanto, vendo que Gilberto se aproximava do charco, gritou com vivacidade: 
- Não beba dessa água, mancebo, porque está infeccionada pela podridão das plantas, que 

secaram durante o ano passado, e pelos ovos das rãs que lhe estão boiando na superfície. Coma 
antes umas cerejas, que lhe mitigarão a sede tão bem como a água. Convido-o a aceitá-las, pois 
vejo perfeitamente que não é um hóspede importuno. 

- É verdade, senhor, não é do meu génio ser importuno, e não há coisa que eu mais 
receie. Ainda há pouco o mostrei em Versalhes. 

- Ah! Vem então de Versalhes? - disse o estranho olhando para Gilberto. 
- Sim, senhor - respondeu o mancebo. 
- É uma cidade muito rica; é preciso ser muito pobre, ou muito soberbo, para lá morrer 

de fome. 
- Sou ambas as coisas, senhor. 
- Teve alguma desavença com seu amo? – perguntou timidamente o estranho, 

continuando a interrogar Gilberto com o olhar, ao passo que arranjava as plantas na caixa. 
- Eu não tenho amo, senhor. 
- Meu amigo - disse o estranho pondo o chapéu - eis aí uma resposta demasiadamente 

ambiciosa. 
- E contudo é exacta. 
- Não, mancebo, porque não há ninguém que não obedeça a um senhor neste mundo, e 

só por mal entendida soberba se pode dizer: “Eu não tenho senhor!” 
- Como? 
- Não há nada mais certo; sim, todos quantos existimos, velhos ou moços, estamos 

sujeitos à lei de um poder que nos domina. Uns são governados pelos homens, outros pelos 
princípios, e os senhores mais severos nem sempre são os que ordenam com a voz ou batem com 
a mão humana. 

- Seja assim - disse Gilberto; - então sou eu governado por princípios. Confesso-o. Os 
princípios são os únicos senhores que um espírito que pensa pode reconhecer sem pejo. 

- E quais são os seus princípios, vejamos? Parece-me muito moço, meu amigo, para ter já 
princípios determinados. 

- Eu sei que todos os homens são irmãos, e que todo o homem contrai ao nascer uma 
soma de obrigações relativas para com seus irmãos. Sei que Deus me deu um valor qualquer, por 
pequeno que seja, e que visto eu reconhecer o valor dos outros, tenho direito a exigir que os 
outros reconheçam o meu, se porventura não o exagerar. Tenho pois direito a um quinhão de 
estima, pela minha qualidade de homem, enquanto não praticar acções injustas ou que me 
desonrem. 

- Ah! Ah! - exclamou o estranho - parece-me que tem estudado? 
- Não, senhor, infelizmente; apenas li o Discurso Sobre a Desigualdade das Condições, e o 

Contrato Social. Desses dois livros é proveniente todo o meu saber, e talvez sejam a origem de 
todos os meus sonhos. 

A estas palavras do mancebo, um fogo brilhante animou os olhos do estranho. Fez um 
movimento involuntário que ia dando cabo de uma linda planta que parecia hesitar em se 
acomodar de encontro aos lados côncavos da caixa. 

- E são esses os princípios que professa? 
- Não serão talvez os seus - respondeu o mancebo - mas são os de João Jacques 

Rousseau. 
- Mas diga-me - perguntou o estranho mostrando uma desconfiança tão visível que não 

podia deixar de humilhar o amor-próprio de Gilberto - tem a certeza de os ter entendido bem? 
- Parece-me - disse Gilberto - que entendo o francês; especialmente quando a linguagem 

é pura e poética... 



- Bem vê que não há tal - disse o velho sorrindo-se - porque o que eu acabo de perguntar-
lhe neste instante, se bem que não é precisamente poético, é pelo menos claro. Desejava que me 
dissesse se os seus estudos filosóficos o tinham habilitado a compreender o fundo da economia 
do sistema de... 

O desconhecido parou e quase que ia corando. 
- De Rousseau - continuou o mancebo. - Oh! Eu não estudei filosofia em nenhum 

colégio, mas possuo um instinto que me fez descobrir, entre todos os livros que tenho lido, a 
excelência e utilidade do Contrato Social. 

- É matéria bem árida para um mancebo, contemplação bem estéril para sonhos na idade 
de vinte anos, flor amarga e pouco odorífera para uma imaginação que está na sua primavera - 
disse o velho desconhecido com tristeza. 

- A desgraça, senhor, torna o homem velho antes do tempo - disse Gilberto - e enquanto 
aos sonhos, se não se lhes tem mão, muitas vezes conduzem-nos ao mal. 

O desconhecido abriu os olhos que tinha meio fechados por um hábito que lhe era 
familiar nos momentos de sossego, e que lhe dava certa graça à fisionomia. 

- A quem alude? - perguntou ele corando. 
- A ninguém, senhor - disse Gilberto. 
- E a mim parece-me que sim... 
- Asseguro-lhe que a ninguém. 
- Parece ter estudado o filósofo de Genebra. Alude acaso à vida dele? 
- Não o conheço - respondeu Gilberto com singeleza. 
- Não o conhece? - O desconhecido suspirou. – Pois digo-lhe, mancebo, que é um ente 

bem infeliz. 
- Isso é impossível. João Jacques Rousseau infeliz! Seria preciso que já não houvesse 

justiça, nem na Terra, nem no Céu. Infeliz! Um homem que tem dedicado a sua vida à felicidade 
dos homens! 

- Vamos, vejo que efectivamente não o conhece; passemos agora a falar de si. 
- Prefiro antes continuar com o assunto que estamos tratando; que quer, senhor, que lhe 

diga de mim que nada sou? 
- E demais a mais não me conhecendo, receia decerto confiar-se num estranho. 
- Oh! Que posso eu, senhor, recear de pessoa alguma neste mundo, e quem poderá 

tornar-me mais desgraçado ainda do que sou? Lembre-se de que maneira apareci à sua vista: só, 
pobre e com fome. 

- Aonde ia? 
- A Paris. O senhor é parisiense? 
- Sim... ou para melhor dizer, não. 
- Então, em que fica? - perguntou Gilberto sorrindo-se. 
- Gosto pouco de mentir, e a cada instante conheço mais quanto é necessário reflectir 

antes de falar. Sou parisiense, se pela palavra parisiense se pode designar o homem que habita em 
Paris há muito tempo e que vive como os de Paris; porém não nasci naquela cidade. Por que me 
faz essa pergunta? 

- Era, no meu espírito, o seguimento da nossa conversa. Queria dizer que, já que habita 
em Paris, deve ter visto o Sr. Rousseau, de quem falávamos há pouco. 

- E com efeito, tenho-o visto algumas vezes. 
- Todos olham para ele quando passa, não é verdade? Todos o admiram, e o apontam 

como um benfeitor da humanidade? 
- Não; os rapazes perseguem-no, e, instigados pelos pais, apedrejam-no. 
- Ah! Deus meu! - exclamou Gilberto, dolorosamente estupefacto; - é ele rico, ao menos? 
- Muitas vezes, assim como ao senhor sucedeu esta manhã, pergunta ele a si próprio: 

onde almoçarei hoje? 
- Porém, assim mesmo pobre como é, goza de consideração, é poderoso e respeitado? 
- Nunca sabe, à noite, quando adormece, se não acordará no dia seguinte na Bastilha. 



- Oh! Que ódio não terá ele aos homens! 
- Nem os estima, nem lhes tem ódio; aborrece-os unicamente. 
- Não entendo que seja possível deixar de ter ódio a quem nos trata mal! - bradou 

Gilberto. 
- Rousseau sempre foi livre, senhor; Rousseau sempre teve bastante força para servir de 

esteio a si próprio; e a força e a liberdade tornam os homens pacíficos e bons; a escravidão e a 
fraqueza é que os obriga a ser malvados. 

- Eis aí o motivo por que eu quis conservar-me livre - disse orgulhosamente Gilberto; - 
era porque adivinhava o que acaba de me explicar. 

- Meu amigo - disse o desconhecido - mesmo dentro de uma prisão se pode ser livre; 
dado o caso de Rousseau ser encerrado amanhã na Bastilha, como não pode deixar de lhe 
suceder mais dia menos dia, nem por isso deixaria de pensar ou de escrever com tanta liberdade 
como se estivesse nas montanhas da Suíça. Eu, pelo que me diz respeito, nunca me persuadi de 
que a liberdade do homem consistisse em fazer tudo quanto quer, mas sim em não ser levado por 
poder algum humano a fazer aquilo que não tem na vontade. 

- Acaso escreveu Rousseau isso que está dizendo? 
- Penso que sim - respondeu o desconhecido. 
- Mas não no Contrato Social? 
- Não, foi numa nova publicação que tem por título Os Sonhos de Um Passeante Solitário. 
- Senhor - disse Gilberto acaloradamente - parece-me que há um ponto em que estamos 

concordes. 
- Qual é? 
- É que ambos nós estimamos e admiramos Rousseau. 
- Fale por si unicamente, mancebo, está ainda na idade das ilusões. 
- É possível avaliar erradamente as coisas, mas não os homens. 
- Pois conhecê-lo-á com o tempo, é especialmente na avaliação dos homens que pode 

haver engano. Rousseau é talvez um pouco mais justo do que os outros homens; porém, acredite-
me, tem defeitos e muito grandes. 

Gilberto abanou a cabeça com um modo que mostrava estar pouco convencido; mas, 
apesar de tão incivil demonstração, o desconhecido continuou a tratá-lo com o mesmo agrado. 

- Tornemos ao nosso ponto de partida - disse o desconhecido. - Sei que abandonou o seu 
amo em Versalhes. 

- E eu - disse Gilberto algum tanto mais acalmado - eu que já lhe respondi que não tinha 
amo, poderia ter acrescentado que só de mim dependeu ter um muito ilustre, e que recusei há 
pouco um lugar que a muitos teria feito inveja. 

- Um lugar? 
- Sim, era para servir de divertimento a fidalgos ociosos; porém lembrei-me que sendo 

moço, podendo estudar e procurar a minha vida, não devia perder o tempo precioso da mocidade 
nem comprometer na minha pessoa a dignidade de homem. 

- Muito bem - disse o desconhecido com gravidade - mas para procurar a sua vida já 
formou algum plano? 

- Eu, senhor, ambiciono ser médico. 
- É uma carreira bela e nobre, na qual poderá escolher ou a verdadeira ciência, modesta e 

mártir, ou o charlatanismo descarado, dourado e obeso. Se gosta da verdade, mancebo, seja 
médico. 

- Porém é preciso muito dinheiro para estudar, não é assim, senhor? 
- É preciso dinheiro, certamente, mas não tanto como imagina. 
- O caso é - replicou Gilberto - que João Jacques Rousseau, que tudo sabe, estudou sem 

despesa. 
- Sem despesa! Oh! mancebo - disse o velho sorrindo-se com tristeza - tem em conta de 

nada as dádivas mais preciosas que Deus fez aos homens: a candura, a saúde, e o sono; foi quanto 
custou ao filósofo genebrês o pouco que conseguiu aprender. 



- O pouco! - disse Gilberto quase enfadado. 
- Sem dúvida; tire inquirições a respeito dele, e verá as respostas. 
- Em primeiro lugar, é um grande músico. 
- Oh! porque el-rei Luís XV cantou apaixonadamente Perdi o meu servo, não há motivo para 

dizer que o Adivinho de aldeia seja uma boa ópera. 
- É um grande botânico. E senão veja as cartas dele, de que só tenho podido alcançar 

algumas páginas desirmanadas; o senhor que apanha plantas nos bosques deve tê-las lido? 
- Oh! Há indivíduos que pensam saber botânica, e muitas vezes não passam de... 
- Acabe. 
- De ervanários... e ainda... 
- E o senhor o que é?... Ervanário ou botânico? 
- Oh! sou apenas um ervanário muito ignorante, na presença destas maravilhas de Deus a 

que chamamos plantas e flores. 
- Ele sabe latim? 
- Muito mal. 
- Contudo, li numa gazeta que ele traduzira as obras de um autor antigo, chamado Tácito. 
- É porque no seu orgulho - e infelizmente todo o homem tem intervalos de orgulho - 

porque no seu orgulho quis empreender tudo; mas ele mesmo diz na introdução do primeiro 
livro, único que traduziu, que não entende bem o latim, e em breve se enfastiou de Tácito, que é 
um adversário escabroso. Não, não, meu rico, apesar da sua admiração, acredite que não há 
homem algum que seja universal, e quase sempre se perde em profundidade o que se adquire em 
superfície. Não há rio, por pequeno que seja, que não se espraie em ocasião de temporal, e então 
assemelha-se a um lago; mas se quiser, navegá-lo, em breve achará o fundo. 

- E na sua opinião, Rousseau é um desses homens superficiais? 
- Sim; talvez ele apresente uma superfície um pouco mais extensa que a dos outros 

homens - disse o desconhecido - e nada mais. 
- Muitos homens, creio eu, se julgariam felizes de chegar a semelhante superfície. 
- Alude a mim? - perguntou o estranho com um modo que sossegou imediatamente 

Gilberto. 
- Ah! Deus me livre! - exclamou este último – sinto demasiado prazer em conversar 

consigo, para querer assim causar-lhe algum desgosto. 
- E em que pode agradar-lhe a minha conversa, diga? Não creio que me queira adular por 

um pedaço de pão e algumas cerejas que lhe dei? 
- Tem razão. Eu não adularia nem que me dessem o império do mundo; mas, creia-me, é 

a primeira pessoa que me fala de bom modo, com afabilidade, como se fala a um mancebo e não 
como se fala com uma criança. Ainda que não estivéssemos de acordo a respeito de Rousseau, há 
na brandura do seu espírito alguma coisa de elevado que atrai o meu. Quando falo consigo, 
parece-me que estou numa rica sala, em que as janelas estão fechadas, mas cuja riqueza adivinho 
apesar da escuridão. Dependeria de si deixar cair na sua conversa um raio de luz, e eu ficaria 
deslumbrado. 

- Mas o senhor também, fala com certos termos que indicam uma educação superior à 
que confessa ter tido. 

- É a primeira vez, senhor, e eu mesmo admiro-me dos termos em que falo; alguns há de 
que eu apenas conhecia a significação, e de que me sirvo por tê-los ouvido uma vez. Havia-os 
encontrado nos livros que tenho lido, mas não os tinha entendido. 

- Tem lido muito? 
- De mais, mas hei-de tornar a ler. 
O ancião olhou admirado para Gilberto. 
- Sim, li tudo quanto me caiu debaixo das mãos, livros bons e maus tudo devorei, por 

assim dizer. Oh! se alguém me houvesse guiado nas minhas leituras, para me dizer o que eu devia 
esquecer e o que me devia ficar na memória!... Mas perdão, senhor, esqueço que se a sua 



conversa me é preciosa, não lhe há-de acontecer o mesmo com a minha: está ervorizando, e eu 
talvez o estorve. 

Gilberto fez um movimento como querendo retirar-se, mas com o vivo prazer de querer 
ser detido. O ancião, cujos olhos pardos estavam fitos nele, parecia ler no fundo do seu coração. 

- Não - lhe disse ele - a minha caixa está quase cheia, e já não preciso senão de alguns 
musgos; disseram-me que havia aqui boas avencas. 

- Parece-me ter visto, ainda há pouco num rochedo, a planta que procura. 
- Longe daqui? 
- Não, apenas cinqüenta passos. 
- Mas como sabe que as plantas que viu são avencas? 
- Nasci no meio dos bosques, senhor; além disso, a filha daquele em cuja casa fui criado 

tratava muito de botânica; tinha um ervário, cada planta tinha o nome ao lado, escrito pela 
própria mão de Andreia. Muitas vezes olhei para essas plantas e para os letreiros, e parece-me ter 
visto uns musgos, que eu só conhecia com o nome de musgo de tocha, designados com o de 
avencas. 

- E gosta de botânica? 
- Ah! senhor, quando eu ouvia Nicola dizer – Nicola era aia da Srª. Andreia - quando eu 

lhe ouvia dizer que sua ama procurava inutilmente alguma planta nos arredores de Taverney, eu 
pedia a Nicola que visse se sabia o feitio dessa planta.  Então, muitas vezes, sem saber que era eu 
quem tinha feito esse pedido, Andreia desenhava-a com quatro traços de lápis, Nicola pegava no 
desenho e dava-mo. Depois corria eu pelos campos, prados e bosques até achar essa planta, e 
logo que a encontrava, arrancava-a cuidadosamente e de noite levava-a para o ervário; de modo 
que em alguma das seguintes manhãs, quando Andreia passeava, soltava um grito de prazer, 
dizendo: “Ah! Meu Deus! Como é singular, esta planta, que eu tanto procurei, estava aqui tão 
perto de mim!” 

O ancião olhou para Gilberto com mais atenção; e se este, pensando no que acabava de 
dizer, não tivesse baixado os olhos, corando, poderia ter visto que essa atenção era acompanhada 
de um interesse cheio de ternura. 

- Pois então! - disse ele - continue a estudar a botânica, mancebo; a botânica o conduzirá 
à medicina pelo caminho mais curto. Deus nada criou que seja inútil, acredite no que lhe digo, e 
cada planta terá um dia a sua significação no livro da ciência. Aprenda primeiro a conhecer os 
simples, e depois aprenderá quais são as suas propriedades. 

- Há escolas em Paris, não é verdade? 
- E mesmo gratuitas; a escola de cirurgia, por exemplo, é um dos bons actos do reinado 

actual. 
- Poderei lá seguir os estudos? 
- Nada há mais fácil, porque presumo que os seus parentes conhecendo as suas 

disposições, lhe darão uma pensão alimentar. 
- Não tenho parentes; mas, com o meu trabalho, poderei sustentar-me. 
- Certamente, e já que leu as obras de Rousseau, deve ter visto que todo o homem, seja 

ele filho de príncipe, deve aprender um ofício qualquer. 
- Não li o Emílio. Parece-me que é no Emílio que se acha essa recomendação, não é 

verdade? 
- Sim. 
- Mas ouvi o senhor de Taverney motejar dessa máxima, e dizer que tinha pena de não ter 

feito do seu filho marceneiro. 
- E o senhor de Taverney o que fez dele? – perguntou o desconhecido. 
- Um oficial - respondeu Gilberto. 
O ancião sorriu. 
- Sim, todos eles são assim, os nobres: em vez de ensinarem aos filhos a arte que faz 

viver, ensinam-lhes a que faz morrer. Também, se vier uma revolução, que em seguida os obrigue 



ao exílio, ver-se-ão obrigados a mendigar em terra estranha ou a vender a espada, o que ainda é 
pior; mas o senhor, como não é filho de nobre, deve saber um ofício, presumo eu? 

- Senhor, eu já lhe disse que nada sei; e demais, confesso-o, repugna-me qualquer trabalho 
que imprima ao corpo movimentos ásperos e brutais. 

- Ah! - disse o ancião - é preguiçoso? 
- Oh! Não, não sou preguiçoso; porque, em vez de me fazer trabalhar em alguma coisa de 

força, dê-me livros e um gabinete com pouca luz, e verá se os meus dias e as minhas noites se 
não gastam no género de trabalho que eu houver escolhido. 

O desconhecido olhou para as mãos brancas e delgadas do mancebo. 
- É uma predisposição - disse ele - um instinto. Essas repugnâncias chegam algumas 

vezes a bons resultados, mas precisam ser bem dirigidas. Enfim, - prosseguiu ele - se não esteve 
em nenhum colégio foi decerto à escola? 

Gilberto abanou a cabeça. 
- Sabe ler, escrever... 
- Minha mãe, antes de morrer, teve tempo de me ensinar a ler, nobre mãe! porque vendo 

o meu corpo fraco, dizia sempre: “Nunca poderás ser um bom trabalhador, é preciso fazer de ti 
um padre ou um sábio”. Quando eu mostrava repugnância em ouvir as suas lições, dizia-me ela: 
“Aprende a ler, Gilberto, e não terás que rachar lenha, não terás que andar com os bois e a 
charrua, não te farão quebrar pedra”, e eu então aprendia. Desgraçadamente, sabia apenas ler 
quando minha mãe morreu. 

- E quem lhe ensinou a escrever? 
- Eu mesmo. 
- O senhor? 
- Sim, com um pauzinho que eu aguçava e uma pouca de areia que peneirava para ser 

mais fina. Durante dois anos escrevi como se imprime, copiando de um livro, e ignorando que 
houvesse outros caracteres além daqueles que eu havia conseguido imitar. Enfim, um dia, há-de 
haver pouco mais ou menos três anos, Andreia havia partido para o convento; desde alguns dias 
não havia notícias dela, quando um dia o correio me deu uma carta dela para seu pai. Vi então 
que existiam outros caracteres diferentes daqueles com que se imprimia. O senhor de Taverney 
abriu a carta, deitou fora o sobrescrito, apanhei-o cautelosamente, e guardei-o; depois, a primeira 
vez que o correio voltou, fiz com que ele mo lesse; dizia assim: 

“Ao senhor barão de Taverney Casa Vermelha, no seu palácio, por Pierrefitte.” 
“Sobre cada uma destas letras pus a que lhe correspondia em caracteres impressos, e vi 

que exceptuando três, todas as letras do alfabeto estavam contidas nessas duas linhas. Depois 
imitei as letras escritas pela Srª. Andreia. Ao cabo de oito dias havia eu reproduzido esse 
sobrescrito talvez mais de dez mil vezes e sabia escrever. Escrevo portanto sofrivelmente e antes 
bem que mal; vê portanto, senhor, que as minhas esperanças não são exageradas, pois que sei ler 
e escrever, que tenho lido tudo quanto tenho apanhado, e que tenho tentado fazer reflexões 
sobre tudo quanto tenho lido. Por que não acharei um homem que precise da minha pena, um 
cego que precise de meus olhos, ou um mudo que precise da minha língua?” 

- Esquece que terá então um amo, o senhor que não o quer ter. Um secretário e um leitor 
são criados de segunda ordem e nada mais. 

- É verdade - murmurou Gilberto empalidecendo; - mas não importa, é preciso que eu 
chegue ao meu fim. Trabalharei nas calçadas de Paris, acarretarei água, se preciso for, mas hei-de 
alcançar o que desejo ou hei-de morrer no caminho, e neste caso terei alcançado do mesmo 
modo. 

- Ora, vamos! -disse o estranho - parece ter muita vontade e muito ânimo. 
- Mas o senhor mesmo - disse Gilberto - que tão bom se mostra para comigo, não exerce 

profissão nenhuma? Traja como um homem que tem dinheiro. 
O ancião sorriu-se com o seu sorriso doce e melancólico. 
- Tenho uma profissão - disse ele; - sim, é verdade, porque todo o homem deve ter uma, 

mas é absolutamente alheia a coisas de dinheiro; senão viria eu aqui ervorizar? 



- Ervoriza por ofício? 
- Quase. 
- Então é pobre? 
- Sim. 
- Os pobres é que dão, porque a pobreza tornou-os sábios, e um bom conselho vale mais 

que um luís de ouro. Dê-me portanto um conselho. 
- Talvez faça mais. 
Gilberto sorriu. 
- Eu desconfiava disso - bradou ele. 
- Quanto julga que será necessário para viver? 
- Oh! bem pouco! 
- Talvez não conheça Paris? 
- Vi ontem a cidade pela primeira vez, das alturas de Luciennes. 
- Então ignora que é caro viver na cidade? 
- Quanto, pouco mais ou menos?... Estabeleça-me uma proporção. 
- De boa vontade. Olhe, por exemplo, o que na província custa um soldo, pode custar-lhe 

três em Paris. 
- Pois bem! - disse Gilberto - supondo que tenha um abrigo qualquer onde possa 

descansar depois do trabalho, preciso pouco mais ou menos seis soldos para a vida material. 
- Bem, meu amigo - exclamou o desconhecido - bem! Assim gosto eu do homem. Venha 

a Paris comigo e achar-lhe-ei uma profissão independente, com o auxílio da qual viverá. 
- Ah! Senhor! - exclamou Gilberto cheio de prazer. 
Depois, emendando-se, disse: 
- Está sabido que hei-de realmente trabalhar e que não é isso uma esmola que me quer 

fazer? 
- Oh! Não; descanse, meu menino. Não sou rico bastante para dar esmolas, nem tão 

louco que as desse assim ao acaso. 
- Ainda bem - redargüiu Gilberto, a quem este ditomisantrópico punha à vontade, em vez 

de o desgostar. 
- Gosto dessa linguagem. Aceito o seu oferecimento e agradeço-lho. 
- Está portanto decidido que vem a Paris comigo? 
- Sim, senhor, se dá licença. 
- Decerto que dou, pois que ofereci. 
- A que estarei obrigado para consigo? 
- A nada... senão a trabalhar; e ainda assim, o senhor mesmo regulará o trabalho; terá o 

direito de ser moço, de ser feliz, de ser livre e mesmo de ser ocioso, quando tiver ganho para essa 
ociosidade - disse o desconhecido sorrindo como contra vontade. Depois, erguendo os olhos ao 
céu, acrescentou suspirando: - Ó juventude! Ó vigor! Ó liberdade! 

E a estas palavras, uma melancolia de uma poesia inexplicável se manifestou nas suas 
feições finas e puras. Depois ergueu-se, firmando-se na bengala. 

- E agora - disse ele mais alegremente - agora que tem um emprego, vamos encher uma 
segunda caixa de plantas? Tenho aqui umas folhas de papel pardo sobre as quais classificaremos a 
primeira colheita. Mas a propósito, tem ainda fome? Conservo um pedaço de pão. 

- Guardemo-lo para de tarde, senhor, se lhe aprouver. 
- Ao menos, coma as cerejas, porque nos incomodam. 
- De bom grado; mas permita que eu leve a sua caixa, andará assim mais à vontade. 
- Mas, espere, o seu encontro trouxe-me fortuna; parece-me ver acolá o vicris hieracioides, 

que desde pela manhã procuro inutilmente; e aí, debaixo dos seus pés, ah! não o pise! O cerastium 
aquaticum. Espere, espere! Não arranque! Oh! Meu amigo, ainda está longe de ser botânico; uma 
destas ervas acha-se ainda muito úmida para ser colhida, e a outra ainda não está formada. 
Quando às três horas por aqui voltarmos, colheremos então o vicris hieracioides, e quanto ao 
cerastium só de hoje a oito dias estará em estado de se apanhar. Demais, quero mostrá-lo, ainda na 



terra, a um amigo meu muito instruído, de quem tenciono implorar a protecção em seu favor. 
Agora leve-me ao sítio de que há pouco me falou, e onde viu avencas tão belas. 

Gilberto começou a andar adiante do seu novo conhecido; o velho seguiu logo atrás dele, 
e em breve se sumiram ambos pela floresta. 
 

XVIII 
 

O SENHOR JACQUES 
 
Gilberto, maravilhado da sua fortuna, a qual nos momentos críticos, lhe deparava sempre 

um protector, Gilberto, como dissemos, caminhava na frente, voltando-se de quando em quando 
para o homem singular, que, com tão poucas palavras, o tornara tão brando e dócil. 

Assim o foi guiando até às ervas que designara, e que eram na verdade soberbas avencas. 
E logo que o velho completou a colecção delas, puseram-se a caminho em busca de novas 
plantas. Gilberto era mais entendido em botânica do que ele próprio se julgava. Nascido entre os 
bosques, conhecia como amigas da infância as plantas silvestres, posto que só lhes soubesse dar o 
seu nome vulgar. 

Ao passo que ele assim as designava, o seu companheiro indicava-lhe o nome científico, 
que Gilberto tentava repetir, quando encontrava outra planta da mesma família. 

Nas duas ou três primeiras vezes estropiava o nome grego ou latino, o desconhecido 
então, decompondo-lho, mostrava-lhe a relação que tinha a planta com cada uma das palavras de 
que o seu nome se compunha, e deste modo aprendia Gilberto não só o nome da planta, como 
também o sentido da palavra grega ou latina, com que Plínio, Lineu, ou Jussieu a tinham 
baptizado. 

Algumas vezes exclamava ele: 
- Que pena não poder ganhar uns seis soldos passando o dia inteiro na sua companhia 

entregue à botânica! Juro-lhe que não descansaria um momento; nem seriam necessários seis 
soldos: um pedaço de pão como o que tinha esta manhã, seria suficiente para o meu sustento 
diário. Bebi há pouco num regato, cujas águas não eram inferiores às de Taverney, e debaixo das 
árvores, onde esta noite me deitei, dormi melhor do que se estivesse sob os tectos de algum 
palácio. 

A isto sorria o desconhecido. 
- Meu caro - lhe dizia este - chegará o Inverno, murcharão as plantas, o regato ficará 

gelado, e em vez da brisa suave, que brandamente agita as folhas, o vento norte soprará com 
força por entre as árvores desfolhadas. Então ser-lhe-á necessário um abrigo, fato e lume, e dos 
seis soldos diários não lhe sobejaria para ter um quarto, lenha e roupa. 

Gilberto suspirava, colhia novas plantas, e fazia novas perguntas. 
Assim percorreram durante uma boa parte do dia as florestas de Aulnay, de Plessis-Piquet 

e de Clamart-sous-Meudon. 
Gilberto, segundo o seu costume, tinha tomado com o seu companheiro um tom familiar. 

O velho, pela sua parte, fazia as perguntas com notável astúcia, Gilberto contudo, desconfiado, 
circunspecto e receoso, descobria o seu pensamento o menos que podia. 

Em Châtillon, o desconhecido comprou pão e leite, de que sem custo obteve do seu 
companheiro que aceitasse metade; tomaram depois ambos o caminho de Paris, para que 
Gilberto pudesse aí entrar ainda de dia. 

Pulava o coração do mancebo só com a idéia de se achar em breve em Paris, nem ocultou 
esta sensação, quando, chegando ao alto de Vanves, avistou Saint-Geneviève, os Inválidos, 
Notre-Dame, e esse imenso mar de casas, cujas ondas vão como impelidas pela maré, bater de 
encontro aos flancos de Montmartre, Belle-Ville e Ménilmontant. 

- Ó Paris, Paris! - dizia ele a meia voz. 



- Sim, Paris, um monte de casas, um pego de males - dizia o velho. - De cada uma dessas 
pedras que daqui vemos, brotaria uma lágrima, ou tingi-la-ia uma nódoa de sangue, se os pesares, 
que esses muros encobrem, pudessem ver-se exteriormente. 

Gilberto conteve o seu entusiasmo. Nem lhe foi difícil, este acabou por si mesmo. 
Entraram pela barreira d’Enfer. O bairro era sujo e infecto; viam-se passar os doentes, 

que em macas eram conduzidos para o hospital; crianças seminuas metidas na lama com os cães, 
vacas e porcos. Gilberto ia-se tornando carrancudo. 

- Acha isto hediondo, não é verdade? - disse-lhe o velho. - Pois em breve nem isto 
mesmo verá. Uma vaca, um porco, são ao menos uma riqueza, uma criança é uma alegria. O lodo 
encontrá-lo-á sempre, por toda a parte. 

Gilberto, disposto como estava para ver Paris sob uma atmosfera sombria, não achou 
exagerada a pintura que lhe fazia o seu companheiro. 

Este, que tão prolixo se mostrara a princípio nos seus discursos, tinha-se insensivelmente, 
e ao passo que se aproximava do centro da cidade, tornado silencioso e mudo. Parecia tão 
preocupado que Gilberto se não atreveu a perguntar-lhe que jardim era o que ele via através da 
grade, que o fechava, nem que ponte era essa, sobre a qual passavam o Sena. Era o Luxemburgo 
e o Pont-Neuf. 

Como, porém, fossem sempre caminhando e o desconhecido fosse tão pensativo, que 
mais parecia inquieto, aventurou-se Gilberto a perguntar-lhe: 

- Ainda mora muito longe? 
- Estamos quase chegando - respondeu o desconhecido, a quem esta pergunta parece que 

tornou ainda mais melancólico. 
Pela Rua do Four costearam o sumptuoso palácio de Soissons, o qual tinha a frente e a 

entrada principal por esta rua, posto que os jardins grandiosos se estendessem pelas de Crenelle e 
dos Deux-Écus. 

Gilberto passou pela frente de uma igreja, que se lhe figurou ser bonita. 
- Belo edifício - disse ele. 
- É Saint-Eustache - respondeu o velho. 
Depois, levantando a cabeça: 
- São oito horas! - exclamou ele - oh! Meu Deus! Meu Deus! Venha depressa, mancebo, 

venha! 
O desconhecido começou a apressar o passo; Gilberto foi-o seguindo. 
- A propósito - disse o desconhecido depois de alguns momentos de um silêncio tão 

profundo que começava a inquietar Gilberto - esqueceu-me dizer-lhe que sou casado. 
- Ah! - disse Gilberto. 
- É verdade, e que minha mulher, como verdadeira parisiense, vai talvez ralhar comigo 

por entrar em casa tão tarde. E além disso, devo preveni-lo de que é muito desconfiada com as 
pessoas que não conhece. 

- Se quer que me vá embora... - disse Gilberto, a quem estas palavras fizeram cessar 
repentinamente toda a sua expansão. 

- Por modo nenhum, meu amigo; convidei-o a que viesse para minha casa, há-de vir. 
- Segui-lo-ei - disse Gilberto. 
- À direita, por aqui, somos chegados. 
Gilberto levantou os olhos, e à luz incerta do crepúsculo da tarde leu na esquina da praça, 

por cima de uma loja, as seguintes palavras: 
Rua Plastrière. 
O desconhecido continuou a apressar o passo, porém, quanto mais se aproximava da 

casa, mais aumentava nele a agitação febril que já lhe notámos. Gilberto, que não queria perdê-lo 
de vista, tropeçava a cada passo, já com quem passava, já nos fardos dos homens que iam 
carregados, já nas lanças das carruagens, ou nos varais das carroças. 

O seu guia parecia tê-lo esquecido inteiramente, corria a passo apressado, visivelmente 
preocupado por alguma idéia que o incomodava. 



Parou por fim defronte da porta de um corredor, cuja bandeira era de grade. 
Via-se na porta um cordel, que saía por um buraco; o velho puxou por ele e abriu a porta. 
Voltou-se então, e vendo Gilberto indeciso no limiar da porta, disse-lhe: 
- Entre depressa. 
E fechou depois a porta sobre si. Tendo dado alguns passos em completa escuridão, 

Gilberto encontrou o primeiro degrau de uma escada íngreme e negra. O velho, conhecedor do 
sítio, tinha já subido uns poucos de degraus. 

Gilberto em breve o alcançou, subiu enquanto o sentiu subir, e parou quando ele também 
parou. 

Achavam-se sobre um capacho gasto pelo uso, e num patamar, onde havia duas portas. O 
desconhecido puxou por uma argola suspensa num cordão, e uma pequena campainha fez ouvir 
o seu fraco som no interior da casa. Ouviram-se então dentro os passos arrastados de uma pessoa 
em chinelos; depois abriu-se a porta e uma mulher, entre os cinqüenta ou cinqüenta e cinco anos, 
apareceu no limiar. 

Duas vozes se confundiram então, uma a do desconhecido, outra a da mulher, que lhes 
tinha aberto a porta. 

Uma delas dizia em tom tímido: 
- É já muito tarde, minha boa Teresa? 
A outra resmungava: 
- Não tem dúvida, fazes com que ceemos a uma bonita hora, Jacques! 
- Tudo se vai remediar - respondeu o desconhecido com modo afectuoso, fechando ao 

mesmo tempo a porta e tomando das mãos de Gilberto a caixa de folha. 
- Bravo! De criado! - exclamou a velha - era o que lhe faltava. Com que então já não pode 

trazer os seus molhos de ervas! O Sr. Jacques de criado! Essa é boa! O Sr. Jacques está um 
fidalgo! 

- Ora vamos lá - respondeu aquele que tão rudemente era interpelado pelo nome de 
Jacques, colocando com toda a pachorra as plantas sobre o fogão; - vamos lá, mais sossego, 
Teresa. 

- Pois então pague-lhe e mande-o embora; escusamos de espiões. 
Gilberto tornou-se pálido como a morte, e correu para a porta; Jacques agarrou-o. 
- Este senhor - disse ele - não é um criado, e muito menos um espião, é um hóspede que 

trago comigo. 
A velha deixou pender os braços que até ali tivera cruzados. 
- Um hóspede! - exclamou ela - só me faltava ver mais esta! 
- Ora vamos lá, Teresa - replicou o desconhecido num tom de voz, em que, se ainda era 

afectuoso, já transluzia cada vez mais os vislumbres da vontade; - acende uma luz, estou com 
calor, e temos sede. 

A velha resmungou então por entre dentes, ao princípio com muita força, mas 
diminuindo pouco a pouco. 

Pegou então num fuzil, e começou com ele a ferir lume sobre uma caixa, que tinha cheia 
de isca; em breve saltaram algumas faíscas, que incendiaram a isca. 

Enquanto durava este diálogo, bem como durante os murmúrios e o silêncio que se lhe 
seguiu, Gilberto tinha-se conservado imóvel, mudo, e como que pregado ao chão, a dois passos 
dessa porta, que ele agora sentia bem ter transposto. 

Jacques compreendeu o que ele deveria sofrer, e disse-lhe: 
- Aproxime-se, Sr. Gilberto, peço-lho eu. 
A velha voltou então o rosto descorado e encarquilhado para ver quem era esse, a quem 

seu marido falava com aquela política estudada; foi então que Gilberto a contemplou à luz incerta 
de uma vela delgada, metida num castiçal de cobre. 

Aquele rosto enrugado, desigual, e como que embebido de fel em alguns sítios, aqueles 
olhos tão vivos, ou antes lascivos que pareciam sair das suas órbitas, a afabilidade patente nas 



suas feições vulgares, e que o tom e a recepção que a velha lhe fizera desmentiam inteiramente, 
despertaram desde o primeiro momento em Gilberto a maior antipatia para com ela. 

A velha, pela sua parte, estava longe de lhe ter agradado o rosto pálido e delicado, o 
silêncio circunspecto e o modo seco do mancebo. 

- Creio bem que devem sentir calor e estar sequiosos - lhes disse ela. - Na realidade, quem 
passa o dia à sombra dos arvoredos, deve estar cansado; demais, abaixar-se de quando em 
quando para colher uma erva, é trabalhar! Pois pelo que vejo, este senhor também apanha ervas 
provavelmente; é a ocupação daqueles que não têm nenhuma. 

- Este senhor - redargüiu Jacques com um tom de voz cada vez mais firme - é um bom e 
digno mancebo, que todo o dia me honrou com a sua companhia, e que estou certo, a minha boa 
Teresa vai receber como um amigo. 

- Eu contei com dois, e não com três - disse Teresa. 
- Sou sóbrio e ele também - disse Jacques. 
- Sim, sim, está bom, conheço de sobejo a sua sobriedade, mas juro-lhe que não tenho em 

casa pão que chegue para satisfazer a sua dúplice parcimónia, e que não sou eu que desço agora 
três andares para ir comprar mais. Além de que, a estas horas, está a padaria fechada. 

- Então serei eu quem descerei para ir buscá-lo - disse Jacques franzindo as sobrancelhas. 
- Abre-me a porta, Teresa. 

- Porém... 
- Mando eu! 
- Está bom, está bom! - disse a velha resmungando, mas cedendo contudo ao tom 

imperioso que a sua contrariedade tinha gradualmente forçado Jacques a tomar. 
- Não estou eu sempre pronta para satisfazer os seus caprichos?... Veremos, farei com 

que chegue para todos. Vamos cear. 
- Sente-se aqui junto de mim - disse Jacques a Gilberto, conduzindo-o a uma mesa 

pequena, colocada no quarto imediato, e na qual estavam marcados os lugares de cada um dos 
donos da casa por dois guardanapos, que junto dos talheres se achavam enrolados e atados, um 
com um cordão vermelho, e o outro com um branco. 

Este quarto, pequeno e quadrado, era forrado de papel azul desmaiado com flores 
brancas. Pendiam da parede dois grandes mapas geográficos. Completavam a mobília desta casa 
seis cadeiras de pau de cerejeira com assentos de palhinha, a mesa de que falámos e um cesto, 
cheio de meias consertadas. 

Gilberto sentou-se, a velha pôs diante dele um prato, um talher usado, e terminou 
trazendo-lhe um copo de estanho muito bem polido. 

- Então, não vais lá abaixo? - perguntou Jacques à mulher. 
- Já não é necessário - respondeu ela com um modo irritado que mostrava o rancor que 

conservava a Jacques pela vitória que sobre ela alcançara; - não é já necessário, achei no armário 
mais meio pão. Isto faz libra e meia de pão, que se há-de fazer que chegue. 

Enquanto dizia estas palavras, tinha posto a sopa na mesa. 
Jacques foi servido primeiro, depois Gilberto, e a velha comeu na terrina. 
Todos três tinham grande apetite; Gilberto, porém, lembrado da discussão de economia 

doméstica de que ele tinha sido causa, reprimia o seu quanto podia; não obstante, foi o primeiro 
que acabou de comer. 

A velha lançou sobre aquele prato, que tão depressa se despejara, um olhar irritado. 
- Quem veio hoje por cá? - perguntou Jacques a ver se distraía Teresa da idéia fixa, a que 

estava entregue. 
- Ora! Todos os do costume - disse ela. - Tinhas prometido à senhora de Boúfflers os 

quatro cadernos, à senhora de Escars as duas árias e um quarteto com acompanhamento à 
senhora de Penthièvre. Umas vieram, e outras mandaram os seus criados. Mas qual! O senhor 
andava a apanhar ervas, e como ninguém pode divertir-se e trabalhar ao mesmo tempo, tiveram 
aquelas senhoras que passar sem a sua música. 



Jacques não respondeu palavra, do que Gilberto, que esperava vê-lo irritar-se muito, se 
admirou. Como, porém, agora o caso era só com ele, não se importou. 

À sopa seguiu-se um pequeno pedaço de carne cozida, servido num prato de louça todo 
riscado do corte das facas. 

Jacques serviu Gilberto com toda a parcimónia, porque era vigiado por Teresa; cortou 
para si um bocado igual ao que dera a Gilberto, e depois passou o prato a Teresa. 

Esta pegou no pão e cortou um pedaço para Gilberto, mas tão pequeno, que subiu a cor 
ao rosto de Jacques; esperou que Teresa o servisse a ele, e a si própria, e tomando-lhe o pão das 
mãos, disse a Gilberto: 

- Cortará o senhor mesmo o pão que quiser, e peço-lhe que corte segundo a vontade que 
tiver, porque o pão só se dá por medida a quem o desperdiça. 

Pouco depois vieram à mesa feijões verdes temperados com manteiga. 
- Vê como estão verdes? - disse Jacques - são das nossas conservas; temo-los comido 

excelentes. 
Dizendo isto, passou o prato a Gilberto. 
- Obrigado, senhor - respondeu este; - jantei bem, não tenho agora vontade. 
- Esse senhor não é da tua opinião a respeito das minhas conservas - disse Teresa com 

azedume; - estou certa que gostaria mais que eles fossem frescos, mas isso são iguarias que os 
nossos teres não comportam. 

- Pelo contrário, senhora - replicou Gilberto - acho-os assim muito melhores, e estimaria 
muito poder prová-los, se não estivesse no costume de não comer mais de uma coisa. 

- E não bebe senão água? - disse Jacques, estendendo a garrafa. 
- Sempre. 
Jacques vazou para si um copo de vinho. 
- Ora agora, minha mulher - disse Jacques pondo a garrafa na mesa - peço-te que trates de 

arranjar uma cama para este mancebo, que deve estar cansado. 
Teresa deixou cair o garfo que tinha na mão, e, fitando em seu marido os olhos 

espantados, exclamou: 
- Uma cama! Está doido? Pois traz quem venha cá dormir? Tenciona talvez deitá-lo na 

sua cama? Na verdade perdeu a cabeça. Então vai agora estabelecer colégio? Nesse caso, procure 
quem lhe cozinhe e o sirva; bem me bastava ser sua criada, quanto mais sê-la dos outros. 

- Teresa - redargüiu Jacques num tom forte e firme - Teresa, peço-te que me atendas, é só 
por esta noite. Este mancebo nunca veio a Paris, fui eu que o trouxe aqui. Não quero que durma 
numa estalagem, de modo nenhum o quero, quando mesmo ele devesse dormir na minha cama, 
como há pouco o disseste. 

Depois desta segunda manifestação da sua vontade, o velho esperou o resultado dela. 
Teresa, que tinha estado a observá-lo atentamente, e que, enquanto ele falara, lhe estudara 

os músculos do rosto, viu claramente que não era esta ocasião azada de lutar vantajosamente com 
ele, e por isso mudou repentinamente de táctica. 

Nada teria alcançado continuando a fazer oposição a Gilberto, começou pois a combater 
em seu favor; só esperava ocasião propícia para o atraiçoar. 

- Na verdade, este mancebo, visto ter vindo contigo - disse ela - é sinal de que o 
conheces, e por isso deve ficar em nossa casa. Verás como lhe arranjo uma cama no teu gabinete, 
junto àqueles maços de papéis. 

- Por modo nenhum - atalhou Jacques vivamente; - um gabinete não é lugar onde se 
durma. Pode pegar fogo nesses papéis. 

- Forte desgraça! - disse Teresa a meia voz, e continuou alto: - Então na antecâmara, 
junto ao tremo. 

- Também não. 
- Pois então já vejo que, apesar da boa vontade que temos ambos, não há aonde ele fique, 

a não ser no teu quarto ou no meu... 
- Parece-me, Teresa, que te não lembram todas as casas. 



- A mim? 
- Sim, a ti. Pois não temos nós a água-furtada? 
- Diz antes o vão do telhado. 
- Não é um eirado, é um quarto que posto seja tosco, é sadio, e tem vista para uns jardins 

lindos, o que é bem raro em Paris. 
- E que importa que seja um vão de telhado? – disse Gilberto - juro-lhe que ficarei 

satisfeitíssimo. 
- Aí não - disse Teresa - é aonde eu estendo a roupa. 
- Não importa, Teresa, este mancebo não a tirará de onde ela está. Não é verdade, meu 

amigo, que terá todo o cuidado em que nada suceda à roupa desta boa dona de casa? Somos 
pobres, e qualquer perda nos faria grande prejuízo. 

- Fique descansado, senhor. 
Jacques levantou-se e chegando-se a Teresa, disse-lhe em voz baixa: 
- Eu não quero, minha querida amiga, que este mancebo se perca, ouviste? Paris é um 

sítio perigoso, e aqui ao menos poderemos vigiá-lo. 
- Pelo que vejo, estás encarregado da sua educação. Então o teu discípulo há-de pagar-te? 
- Não, e asseguro-te que nos não custará nada. De amanhã em diante, é ele mesmo quem 

provê à sua subsistência. Quanto a domicílio, como quase não precisamos do quarto em que ele 
fica, podemos fazer-lhe a esmola de lho ceder. 

- Os preguiçosos lá se entendem uns com os outros - disse Teresa a meia voz, 
encolhendo os ombros. 

- Senhor - disse Gilberto, mais enfastiado ainda do que o seu companheiro pelo combate, 
que ele sustentava a pé firme, por causa de uma hospitalidade que tanto o humilhava - nunca 
incomodei ninguém, e por certo não começarei pelo senhor, que tão bom se mostra para comigo. 
Permita pois que me vá embora. Vi da banda da ponte por que passámos alguns bancos debaixo 
das árvores.  Asseguro-lhe que dormiria perfeitamente deitado sobre um desses bancos. 

- Para o prenderem como vadio. 
- Que é realmente - disse Teresa em voz baixa, levantando a mesa. 
- Venha, mancebo - disse Jacques - tenho lá em cima, se bem me lembro, um colchão de 

palha; sempre é melhor do que um banco de pedra, e como lhe bastava um banco... 
- É de mais até, senhor, nunca dormi senão sobre palha. 
Depois, querendo encobrir esta verdade que lhe escapara, por meio de uma mentira, 

acrescentou: 
- A lã faz-me muito calor. 
- A palha na verdade é mais fresca - disse Jacques sorrindo-se; - traga a vela que está 

sobre a mesa, e siga-me. 
Teresa nem sequer olhou para onde estava Jacques. Soltou um suspiro, porque estava 

vencida. 
Gilberto levantou-se com gravidade e seguiu o seu protector. 
Quando passavam pela antecâmara, viu uma pequena fonte na parede. 
- É cara a água em Paris? - perguntou ele. 
- Não, meu amigo, mas ainda que o fosse, o pão e a água são duas coisas que o homem 

não pode negar a quem lhas pede. 
- É que em Taverney a água nada custa, e o luxo do pobre é o asseio. 
- Aí tem, meu amigo - disse Jacques indicando-lhe uma bacia de louça - leve. 
E continuou a andar adiante do mancebo, admirado de encontrar numa criança daquela 

idade a firmeza do povo junto aos instintos da aristocracia. 
 

XIX 
 

A AGUA-FURTADA DO SENHOR JACQUES 
 



Se a escada já era estreita e íngreme no fim do corredor, isto no sítio em que Gilberto 
encontrara o primeiro degrau, mais estreita e íngreme se ia tornando do terceiro andar em diante, 
onde morava o Sr. Jacques. 

Foi pois com custo que este e o seu protegido chegaram a um verdadeiro vão de telhado. 
Desta vez era Teresa que tinha razão; era um verdadeiro vão de telhado dividido em quatro 
quartos, três dos quais estavam desabitados. 

Verdade é que todos eles, mesmo o destinado a Gilberto, eram inabitáveis. 
O telhado, pela inclinação que tinha, formava com o sobrado um perfeito ângulo agudo. 

No centro do telhado, havia uma fresta com um caixilho velho, e já sem vidros, que dava luz e ar 
à casa. A claridade entrava frouxamente, o vento, porém, em quantidade, sobretudo no Inverno, 
quando ele fosse forte. 

Por felicidade começava o Verão, e apesar da proximidade da estação calmosa, a luz que 
Jacques trazia, quase se apagou quando entraram. 

O colchão, de que Jacques falara a Gilberto tão lisonjeiramente, aí se achava na verdade, e 
tanto mais saliente se tornava quanto era o principal móvel daquele quarto. 

Por uma e outra parte estavam espalhados maços de papéis velhos impressos, amarelos 
nas margens, de envolta com um montão de livros, já meio roídos dos ratos. 

Em duas cordas colocadas transversalmente, e na primeira das quais Gilberto por pouco 
se não esganou, soavam, quando movidos pelo vento, sacos de papel contendo feijões secos na 
casca, ervas aromáticas, roupa, e algum fato velho de mulher. 

- Não é lá muito bom - disse Jacques - mas o sono e a escuridão tornam iguais aos mais 
sumptuosos palácios as choupanas mais miseráveis. Durma, como costuma suceder na sua idade, 
e não lhe custará amanhã a crer que dormiu no Louvre. Sobretudo, tome cuidado com a luz! 

- Sim, senhor - respondeu Gilberto um pouco aturdido com o que acabava de ver e ouvir. 
Jacques saiu sorrindo-se para ele; mas voltando outra vez atrás, disse-lhe: 
- Falaremos amanhã. Espero que não porá dúvida em trabalhar, não é assim? 
- Bem sabe, senhor, que pelo contrário, os meus desejos são de encontrar trabalho. 
- Parece-me isso muito bem. 
E Jacques encaminhou-se de novo para a porta. 
- Trabalho honesto - acrescentou Gilberto. 
- Não conheço outro, meu amigo. Adeus, até amanhã. 
- Boas noites, senhor, de novo lhe agradeço – disse Gilberto. 
Jacques saiu, fechou a porta por fora e Gilberto ficou só no sótão. 
A princípio estava admirado, depois espantado de se achar em Paris, e perguntava a si 

mesmo se seria realmente Paris, essa cidade onde havia quartos como aquele em que se 
encontrava. 

Mas, por fim, pensou que o quarto em que estava lhe era dado como esmola por Jacques, 
e como tinha visto fazer esmolas em Taverney, não só não estranhou, mas até a sua estranheza 
foi em breve substituída pela gratidão. 

Pegou então na luz, e começou com todas as precauções recomendadas por Jacques a 
percorrer os cantos do sótão; importando-se tão pouco com o fato de Teresa, que nem sequer 
tirou um vestido para com ele se cobrir. 

Passou junto aos maços de papéis, que eram o que mais que tudo despertava a sua 
curiosidade. 

Como estivessem porém amarrados, não lhes tocou. 
Com o pescoço estendido e os olhos arregalados, passou dos maços de papéis a examinar 

minuciosamente os sacos dos feijões. 
Os sacos dos feijões eram feitos de papel branco impresso e muito encorpado, e estavam 

pregados com alfinetes. 
Num movimento repentino que fez, Gilberto tocou com a cabeça na corda e fez cair um 

dos sacos. 



Mais pálido e atónito do que ficaria se tivesse arrombado a fechadura de uma burra, 
Gilberto apressou-se a apanhar os feijões, que se tinham espalhado pelo chão e a metê-los no 
saco. 

Quando estava entregue a esta operação, olhou casualmente para o papel, e foi também 
maquinalmente, que leu algumas palavras, que lhe prenderam a atenção. Atirou fora os feijões e 
sentando-se sobre o colchão, começou a ler o papel. As palavras que aí encontrou estavam de tal 
modo em harmonia com o seu pensamento, e mormente com o seu carácter, que pareciam não 
só expressamente escritas para ele, mas por ele mesmo. 

Eram as seguintes: 
“Demais, nunca me agradaram costureiras, criadas, ou modistas, mas somente as donzelas 

de uma classe mais elevada. Cada um tem a sua fantasia, esta foi sempre a minha. Neste ponto 
sou da opinião de Horácio. Não é, todavia, a vaidade do estado e da posição que me atraem, o 
que me atrai é sim um rosto mais delicado, umas mãos finas, um trajo mais gracioso, certo ar de 
delicadeza e dignidade em toda a sua pessoa, certa escolha de vestuário e no falar, um vestido 
mais rico, um sapato mais fino, finalmente, os laços, as rendas, o cabelo mais bem penteado. 
Preferirei sempre uma mulher, em que isto se encontre, ainda que seja menos bela. Concordo em 
que é ridícula esta preferência, mas nem por isso o meu coração deixa de a dar a meu pesar.” 

Gilberto estremeceu, um suor frio lhe inundava o rosto; era impossível expressar melhor 
os seus pensamentos, definir melhor os seus instintos, analisar melhor os seus gostos. Só 
encontrava uma diferença; Andreia não era a mulher menos bela com todas essas qualidades, Andreia 
tinha-as todas, e era além disso a mais bela. 

Gilberto continuou pois a ler com atenção e avidez o que se seguia. 
Às linhas que citámos, seguia-se uma interessante aventura de um mancebo com duas 

donzelas; era a história de um passeio a cavalo com todos os incidentes, com os sustos e gritos, 
que tornam as mulheres tanto mais interessantes quando traem a sua fraqueza; seguia-se-lhe a de 
uma jornada, em que ele levava uma delas na garupa do seu próprio cavalo, e a de uma volta 
nocturna ainda mais encantadora e deliciosa. 

Viu qual era a numeração das páginas, e começou a procurar as que se lhe seguiam. 
Não achou as páginas imediatas, encontrou porém sete ou oito sacos, cuja paginação era 

seguida. Tirou-lhes os alfinetes, vazou os feijões no chão, reuniu as folhas e começou a ler. 
Desta vez o assunto era diferente. As novas folhas continham os amores de um mancebo 

pobre e desconhecido com uma senhora nobre. Essa mulher tinha descido até ele, ou antes era 
ele que tinha subido até ela, a qual o recebera como se fosse seu igual, e fazendo dele o seu 
amante, havia-o iniciado em todos os mistérios do coração e nesses sonhos dourados da infância, 
que têm tão curta duração, e que chegados a outro termo da vida só nos aparecem como esses 
meteoros brilhantes e fugitivos, que nas noites de Outono vemos deslizar no céu estrelado. O 
nome do mancebo não era mencionado em nenhuma daquelas folhas. A dama era ali designada 
com o nome de Warens, nome mui doce e de pronúncia agradável. 

Gilberto já pensava na felicidade que ia gozar, passando a noite toda a ler, felicidade que 
lhe era assegurada pela longa enfiada de sacos de papel, que ele tinha para ir desembrulhando a 
pouco e pouco, quando ouviu crepitar a luz; era o castiçal de cobre que, pela proximidade da 
chama, tinha o bocal em brasa; o resto da vela de sebo derreteu-se e tornou-se líquida, espalhou-
se no sótão o cheiro infecto do morrão, o pavio apagou-se e Gilberto ficou em completa 
escuridão. 

Tudo isto tinha ocorrido tão rapidamente que Gilberto não teve tempo de o remediar. 
Interrompido no meio da sua leitura, quase que chorou de raiva. Deixou cair as folhas de papel, 
que tinha na mão, sobre os feijões, que estavam amontoados ao pé da cama, estendeu-se sobre o 
colchão, e a despeito de todo o seu pesar, adormeceu profundamente. 

Dormiu como dorme quem tem dezoito anos, e só acordou ao ruído do ferrugento 
cadeado, com que Jacques lhe tinha na véspera fechado a porta. 

O dia tinha já começado há muito, e Gilberto, abrindo os olhos, viu o seu protector, que 
entrava no quarto nos bicos dos pés. 



A vista de Gilberto dirigiu-se imediatamente para os feijões, que estavam espalhados, mas 
a de Jacques já tinha tomado a mesma direcção. 

Gilberto sentiu subir-lhe o rubor às faces, e sem atinar com o que dizia, murmurou: 
- Bons dias, senhor. 
- Bons dias, meu amigo - lhe respondeu Jacques – dormiu bem? 
- Perfeitamente. 
- Será porventura sonâmbulo? 
Gilberto ignorava o que era ser sonâmbulo, mas logo viu que a pergunta tinha por fim 

pedir uma explicação da saída dos feijões para fora dos seus sacos, bem como do estado em que 
estes se achavam. 

- Ah! Senhor - disse Gilberto - bem vejo por que pergunta isso; sim, eu é que sou o autor 
desta desordem toda, e humildemente me acuso; creio, porém, que a poderei remediar. 

- Não há dúvida, mas como se gastou a vela até ao fim? 
- Porque estive acordado até muito tarde – respondeu Gilberto no maior enleio. 
- E o que esteve a fazer todo esse tempo? – perguntou Jacques desconfiado. 
- Estive lendo. 
Jacques percorreu então com um olhar ainda mais desconfiado todos os cantos da casa, 

onde estavam os maços de papéis. 
- Interessou-me de tal sorte esta primeira folha – disse Gilberto designando o primeiro 

saco que ele tinha despregado e lido - na qual casualmente lancei os olhos... Mas o senhor, que é 
tão instruído, deve saber a que livro ela pertence? 

Jacques lançou os olhos maquinalmente sobre ela, e respondeu: 
- Não sei. 
- Naturalmente é algum romance - disse Gilberto e romance bem lindo. 
- Julga pois que é romance? 
- Parece-me que sim; fala-se aqui de amor como nos romances; mas neste muito melhor 

do que em qualquer outro. 
- Todavia - replicou Jacques - como vejo no fim da página a palavra Confissões, creio... 
- O quê? 
- Que é talvez uma história. 
- Oh! Por certo que não; o homem que assim fala, sem dúvida não fala de si mesmo. Há 

tanta franqueza nas suas palavras, tanta imparcialidade nos seus juízos... 
- Pois eu creio que se engana - atalhou prontamente o velho. - O autor, bem 

dissemelhante dos outros, quis dar este exemplo de sinceridade ao mundo, mostrando-se o 
homem tal qual Deus o formara. 

- Conhece o autor? 
- O autor é João Jacques Rousseau. 
- Rousseau! - exclamou o mancebo. 
- Sim, aqui estão separadas e perdidas algumas folhas do seu último livro. 
- Com que então esse mancebo pobre, desconhecido e obscuro, mendigando quase pelas 

estradas, que percorria a pé, era Rousseau, o homem que um dia devia compor o Emílio, e 
escrever o Contrato Social? 

- Era o mesmo, ou para melhor dizer não o é – disse o velho com um tal sentimento de 
tristeza, que é impossível reproduzi-lo. - Não, não era ele: o autor do Contrato Social e do Emílio, é 
o homem descrido do mundo, da vida, da glória e quase de Deus; o outro... O outro Rousseau... 
O da senhora de Warens, é o mancebo entrado na vida pela mesma porta por onde entra a aurora 
no mundo; é o mancebo com as suas alegrias e as suas esperanças. Há entre os dois Rousseau um 
abismo, que impedirá que jamais se encontrem... São trinta anos de desgraças! 

E acabando de dizer isto o velho abanou tristemente a cabeça, deixou pender os braços, e 
ficou entregue a uma meditação profunda. 

Gilberto, esse, ficara como deslumbrado. 



- É pois verdadeira esta aventura com a menina de Galley e a menina de Graffenried? É 
pois verdade que ele sentiu pela senhora de Warens o amor que pinta? Não é pois uma mentira a 
posse dessa mulher, que ele amava, posse que o encheu de tristeza, em vez de o transportar ao 
Céu, como ele esperava? 

- Mancebo - disse o velho - Rousseau nunca mentiu. Lembre-se da sua divisa: Vitam 
impendere vero. 

- Já a sabia, mas como não entendo o latim, ignorava o que significasse. 
- Quer dizer: “Dar a sua vida pela verdade”. 
- É pois possível - continuou Gilberto - que um homem, partindo do ponto de onde 

partiu Rousseau, conseguisse ser amado por uma senhora bela e nobre?! Oh! Meu Deus! Sabe o 
senhor que isto é para fazer conceber as mais loucas esperanças aos que, colocados tão baixo, 
como ele, ousaram elevar demasiado as suas vistas? 

- Ama - disse Jacques - e acha a situação de Rousseau análoga à sua? 
Gilberto tornou-se vermelho, mas não respondeu nada. 
- Mas nem todas as mulheres são como a senhora de Warens - disse ele; - se as há como 

ela é, também as há soberbas, orgulhosas, inacessíveis, e essas... é loucura amá-las. 
- E todavia, meu amigo - redargüiu o velho – mais de uma vez se apresentaram a 

Rousseau ocasiões idênticas. 
- Ah! Sim - exclamou Gilberto - mas era Rousseau. Por certo que se sentisse dentro em 

meu peito uma só faísca desse fogo, que lhe queimava o coração, e lhe incendiava o génio... 
- O que sucederia? 
- O quê? Diria que não haveria mulher, por mais alto que o seu nascimento a tivesse 

colocado, que pudesse contar comigo, enquanto que, como nada sou, como não tenho a certeza 
de um futuro, quando elevo os olhos acima de mim, fico assombrado. Oh! Quem me dera poder 
falar com Rousseau! 

- Para quê? 
- Para lhe perguntar se porventura a senhora de Warens não tivesse descido até ele, ele se 

teria elevado até ela; para lhe dizer: “Essa posse que o enche de tristeza, se fosse recusada, não a 
teria conquistado mesmo por...?” 

E o mancebo parou. 
- Por quê?... - perguntou o velho. 
- Por um crime. 
Jacques estremeceu. 
- Minha mulher já deve ter acordado - disse ele, cortando assim o fio à conversa - 

desçamos. E demais, previno-o de que o dia de um trabalhador nunca começa tão tarde; venha. 
- É verdade - disse Gilberto - desculpe-me; mas há conversas que me encantam, livros 

que me exaltam, pensamentos que quase me tornam louco. 
- Vamos, vamos - disse o velho - já vejo que está enamorado. 
Gilberto não respondeu, começou a apanhar os feijões e a metê-los nos sacos de papel, 

pregando-os com os alfinetes. Jacques ficou parado, vendo o que ele fazia. 
- Não tem um quarto sumptuoso, é certo - disse o velho - mas aqui tem o necessário, e se 

fosse mais madrugador, teria aspirado por esta janela a fragrância das plantas, que não deixam de 
ter todo o mérito no meio dos cheiros nauseabundos, que infeccionam esta grande cidade. São aí 
os jardins da Rua Jussienne, e estamos no tempo em que a tília e o ébano se cobrem de flor, e 
aspirar-lhes o aroma é por certo para um pobre cativo, acumular felicidade para um dia inteiro. 

- Eu também gosto disso tudo, mas o hábito de o ver a miúdo, faz com que lhe não 
preste muita atenção. 

- Diga antes, que não há ainda muito tempo que deixou o campo, por isso não tem 
saudades. Mas como já dormiu, vamos agora ao nosso trabalho. 

E mostrando a Gilberto o caminho, Jacques esperou que ele saísse, e fechou depois o 
cadeado. 



Jacques conduziu então o seu companheiro em direitura ao lugar, a que Teresa tinha na 
véspera dado o nome de gabinete. 

Compunham a mobília deste quarto, colecções de borboletas, metidas em redomas de 
vidro, ervas e minerais postos em caixilhos de madeira preta, uma biblioteca de nogueira cheia de 
livros, uma mesa estreita e comprida coberta com um pano de lã verde e preta, já gasto pelo uso, 
e sobre a qual estavam colocados com toda a ordem maços de manuscritos, quatro cadeiras de 
braços feitas de cerejeira, lavradas e com estofo de crina; isto tudo tão arrumado e limpo, que o 
homem mais escrupuloso não lhe notaria uma falta de ordem ou de asseio; o seu aspecto, 
contudo, entristecia a vista e o coração, tão frouxa era a claridade que umas cortinas de cassa 
deixavam penetrar, tão longe pareciam estar o luxo e a felicidade das cinzas frias que se viam no 
negro fogão. 

Um cravo de madeira clara sustentado em quatro pés direitos e simples, e um relógio 
pequeno, que estava sobre o fogão, e em cujo mostrador se lia “Dolt ao Arsenal”, eram os únicos 
objectos, que, um pela vibração das cordas movidas pelo ruído das carruagens que passavam, o 
outro pelo movimento da pêndula, faziam lembrar que vivia alguém naquela espécie de túmulo. 

Gilberto entrou respeitosamente no gabinete que acabamos de descrever; achou a mobília 
quase sumptuosa, porque era pouco mais ou menos igual à do castelo de Taverney; o que mais o 
admirou foi o sobrado que era encerado. 

- Sente-se - disse Jacques designando-lhe uma mesa, colocada no vão da janela; - vou 
mostrar-lhe qual é a ocupação que lhe destino. 

Gilberto obedeceu prontamente. 
- Conhece o que é isto? - perguntou-lhe o velho. 
E designou a Gilberto uma folha de papel pautado em distâncias iguais. 
- Por certo - respondeu este; - é papel de música. 
- Pois bem, quando uma destas folhas está cheia de pontos pretos, quero dizer, quando 

tenho copiado tanta música quanta ela pode conter, tenho ganho dez soldos; foi este o preço que 
eu mesmo estabeleci. Parece-lhe que poderá aprender a copiar música? 

- Estou convencido que sim. 
- Mas não lhe fazem confusão estes borrões pretos sobre estas linhas iguais, unidos aos 

dois, e aos três? 
- É verdade, senhor. À primeira vista não percebo nada; mas aplicando-me, distingo as 

notas umas das outras; por exemplo, aqui está um fa. 
- Aonde? 
- Aqui, na última linha. 
- E que nota é esta no primeiro intervalo? 
- Também é um fa. 
- E esta que está sobre a outra, que ocupa a segunda linha? 
- É um sol. 
- Então, pelo que vejo, sabe música? 
- Sei os nomes das notas, mas não lhes conheço o valor. 
- E sabe também distinguir as notas brancas das pretas, as colcheias, semicolcheias, 

fusas?... 
- Conheço isso tudo. 
- E este sinal? 
- Também; é uma pausa. 
- E este? 
- Um sustenido. 
- E este? 
- Um bemol. 
- Muito bem. Então - disse Jacques com o olhar de desconfiança que lhe era habitual - já 

vejo que, apesar da ignorância que afecta, fala da música como falou da botânica, de que também 
se dizia ignorante, e como esteve esta manhã quase falando de amor. 



- Oh! Não zombe comigo, senhor - disse Gilberto tornando-se vermelho. 
- Pelo contrário, meu filho, eu não zombo, admiro. A música é uma arte, a que só nos 

entregamos depois dos outros estudos, e como me disse que não tinha recebido educação 
alguma, que não tinha aprendido nada... 

- E é verdade, senhor. 
- Não foi todavia por si só que soube que este ponto preto na última linha era um fa, 

creio eu. 
- Senhor - disse Gilberto abaixando a cabeça e a voz ao mesmo tempo - na casa em que 

eu vivia, havia uma... Uma menina, que tocava piano. 
- Ah! Já sei - disse Jacques - provavelmente a mesma que estudava botânica. 
- Exactamente, senhor, e tocava muito bem. 
- Sim? 
- É verdade, e eu gosto muito de música. 
- Isso contudo não é razão suficiente para se lhe conhecerem as notas. 
- Senhor, Rousseau diz que é imperfeito o homem que goza do efeito sem lhe indagar a 

causa. 
- Sim, mas também ele diz que o homem que se quer aperfeiçoar por essa indagação, 

perde a sua alegria e instinto natural. 
- E isso o que importa - disse Gilberto - se encontra no estudo prazeres iguais aos que 

por ele perde? 
Jacques voltou-se admirado e exclamou: 
- Bravo! Não só é botânico e músico, como também é lógico. 
- Ah! Senhor - disse ele - desgraçadamente, nem botânico, nem músico, nem lógico sou; 

distingo uma nota ou outra, um ou outro sinal, eis o que sei de música. 
- Mas solfeja? 
- Nada absolutamente. 
- Pois não importa, quer sempre experimentar se pode copiar a música? Aqui tem papel 

pautado, não o desperdice que custa muito caro. Ou então é melhor isto, aqui tem papel branco, 
paute-o e faça nele a experiência. 

- Farei como me recomenda, senhor; mas permita-me que lhe diga que não vejo nisto um 
modo de vida que abrace para sempre; pois copiar música, materialmente sem a entender, melhor 
me fora então fazer-me escrevente. 

- Mancebo, mancebo, fala irreflectidamente, tome conta com isso. 
- Eu? 
- O senhor, sim. Porventura é de noite que o escrevente ou empregado público ganham a 

sua vida? 
- Não, por certo. 
- Pois bem! então ouça o que lhe digo: um homem hábil pode em duas ou três horas de 

noite copiar cinco folhas destas e até seis, quando à força de exercício faz as notas perfeitas de 
uma penada, tem um traço puro, e contraiu um hábito de ler a música, que lhe dispensa o olhar a 
miúdo para a que está copiando. Seis páginas valem três francos, pode se viver com esta quantia; 
espero que não duvidará disto, o senhor, que só lhe bastavam seis soldos. Com duas horas pois 
de trabalho nocturno, pode um homem seguir o curso de cirurgia, medicina, ou botânica. 

- Ah! - exclamou Gilberto - percebo agora e de todo o coração lhe agradeço. 
E atirou-se imediatamente à folha de papel, que o velho lhe apresentava. 

 
XX 
 

QUEM ERA O SENHOR JACQUES 
 
Trabalhava Gilberto com todo o ardor, e o papel ia-se cobrindo com os ensaios, que ele 

atentamente fazia, quando o velho, depois de por algum tempo contemplar a sua obra, se foi por 



sua vez sentar na outra mesa, e começou a emendar umas folhas de papel impresso, iguais às que 
formavam os sacos dos feijões existentes no quarto de Gilberto. 

Assim se passaram três horas, e acabavam de soar as nove horas no relógio, quando 
Teresa entrou precipitadamente no quarto. 

Jacques levantou a cabeça. 
- Depressa, depressa! - disse ela - vai para a sala quanto antes. Aí temos agora outro 

príncipe. Oh! Meu Deus! Quando acabará esta procissão de altezas? Se este ao menos se não 
lembrar de almoçar connosco, como fez o outro dia o duque de Chartres, bom será! 

- E que príncipe é? - perguntou Jacques em voz baixa. 
- O príncipe de Conti. 
Gilberto, ao ouvir este nome, deixou cair sobre o papel um sol, a que Bridoison, se então 

vivesse, teria chamado antes um borrão do que uma nota... 
- Um príncipe, uma alteza! - disse ele em voz baixa. 
Jacques saiu, sorrindo-se, atrás de Teresa, que fechou logo a porta. 
Gilberto olhou então em roda de si, e vendo que estava só, levantou a cabeça 

desorientado, e exclamou: 
- Mas onde estou eu? Príncipes e altezas em casa do Sr. Jacques! O duque de Chartres, o 

príncipe de Conti em casa de um copista! 
Chegou-se à porta para escutar; o coração batia-lhe com força. 
O príncipe e Jacques já tinham feito os primeiros cumprimentos; era o príncipe quem 

estava falando. 
- Queria levá-lo comigo - dizia ele. 
- E com que fim, meu príncipe? - perguntou Jacques. 
- Para o apresentar à delfina. É uma nova era para a filosofia, meu caro filósofo. 
- Agradeço-lhe a boa vontade, senhor, mas actualmente é-me impossível acompanhá-lo. 
- Todavia, há-de haver seis anos, não teve dúvida em acompanhar a senhora de 

Pompadour a Fontainebleau. 
- Então tinha de menos seis anos de idade; hoje as minhas doenças não me permitem que 

me afaste da minha poltrona. 
- Diga também a sua misantropia. 
- Suponhamos que assim é. Por minha fé, não é por isso; o mundo não é uma coisa tão 

curiosa que valha a pena incomodar-se alguém por sua causa. 
- Pois bem, pactuemos; dispenso-o da ida a Saint-Denis e do grande cerimonial, mas há-

de vir comigo à Muette, onde depois de amanhã pernoitará Sua Alteza Real. 
- Pois Sua Alteza Real chega depois de amanhã a Saint-Denis? 
- Com todo o seu séquito. Ora vamos, duas léguas num instante se andam, e não é coisa 

que cause grave incómodo. A princesa tem fama de ser exímia na música, foi discípula de Gluck. 
Gilberto nada mais ouviu. Quando disseram: “Depois de amanhã a delfina chega com 

todo o seu séquito a Saint-Denis”, só pensou numa coisa, e foi que, dentro em dois dias, se 
acharia a duas léguas de Andreia. 

Esta idéia ofuscou-lhe a vista, como se os seus olhos tivessem encontrado um espelho 
ardente. 

O mais forte dos dois sentimentos fez calar o outro. O amor fez cessar a curiosidade; por 
alguns momentos pareceu a Gilberto que não havia no quarto ar bastante para respirar, por isso 
correu à janela com tenção de a abrir, mas a janela estava fechada por dentro com um cadeado, 
provavelmente para nunca se ver do quarto fronteiro ao de Jacques o que neste se passava. 

Caiu então sobre a cadeira em que estivera sentado. 
- Oh! Nunca mais escutarei às portas - disse ele; - não quero penetrar os segredos desse 

homem, meu protector, desse copista, a quem um príncipe dá o nome de amigo, e quer 
apresentar à futura rainha de França, à filha de imperadores, àquela a quem a menina Andreia 
falara quase de joelhos. E contudo, talvez soubesse alguma coisa da menina Andreia, se 



continuasse a escutar... Mas não, não, porque deste modo assemelhar-me-ia a um lacaio. La Brie 
também escutava às portas. 

E fazendo um esforço sobre si mesmo retirou-se de junto da fechadura, da qual se tinha 
aproximado; tremiam-lhe as mãos e as pernas, e parecia-lhe que um véu lhe turvava a vista. 

Sentiu então a necessidade de alguma distracção forte; a cópia tê-lo-ia ocupado muito 
pouco, e por isso pegou ao acaso num livro, que estava sobre a mesa de Jacques. 

- As Confissões - leu ele com surpresa misturada de alegria - as Confissões, de que com tanto 
prazer li algumas páginas. 

“Edição ornada com o retrato do autor”, continuou ele a ler. 
- Oh! Eu que nunca vi o retrato de Rousseau! – exclamou ele. - Vejamos. 
E dizendo isto levantou rapidamente o papel de seda que cobria a estampa, e soltou um 

grito. 
Neste momento abria-se a porta e entrava Jacques. 
Gilberto confrontou o rosto de Jacques com o retrato que tinha na mão, e com os braços 

estendidos e o corpo todo trémulo, deixou cair o livro no chão, exclamando ao mesmo tempo: 
- Estou em casa de João Jacques Rousseau! 
- Vejamos que tal copiou a música, meu filho – respondeu este sorrindo, mais feliz no 

fundo do seu coração com aquela ovação imprevista do que o fora com os mil triunfos que 
obtivera durante a sua vida gloriosa. 

E passando por diante de Gilberto, que estava todo trémulo, aproximou-se da mesa e 
lançou os olhos sobre o papel de música. 

- Não tem má cópia - disse ele; - mas deixa margens muito grandes, além disso, não junta 
com o mesmo traço as notas ligadas. Falta-lhe um sustenido neste compasso, e as linhas com que 
separa os compassos não estão direitas. As notas brancas deve fazê-las com dois semicírculos. 
Não importa que não fiquem bem unidas. A nota, inteiramente redonda, é desengraçada e mal 
lhe fica o traço que se lhe junta. Pois é verdade, meu amigo, está em casa de João Jacques 
Rousseau. 

- Oh! Então, senhor, perdoe-me as loucuras que tenho proferido - disse Gilberto 
juntando as mãos, e quase que prostrando-se diante dele. 

- Foi pois necessário que viesse um príncipe a minha casa para conhecer o perseguido, o 
desgraçado filósofo de Genebra? Pobre mancebo, ou antes feliz mancebo, que ignora ainda o que 
é perseguição! 

- Oh! Sim, eu sou feliz, bem feliz, mas é porque o vejo, porque o conheço e porque me 
acho junto de si. 

- Obrigado, meu filho, obrigado; mas não basta ser feliz, é necessário também trabalhar. 
Agora que já fez os seus ensaios, aqui tem este rondo, e faça por copiá-lo em papel de música; é 
pequeno e pouco difícil, sobretudo faça diligência para que fique obra asseada. Mas como foi que 
me conheceu? 

Gilberto, com o coração cheio de prazer, pegou no volume das Confissões e mostrou o 
retrato a João Jacques. 

- Ah! Sim, já percebo, é o meu retrato, queimado em estátua na primeira página do Emílio, 
mas que importa! A chama sempre alumia, quer ela venha do Sol, quer de um auto-de-fé! 

- Ah! Senhor, se soubesse que foram sempre os meus sonhos de felicidade o viver 
consigo! Se soubesse que a isto se limitavam as minhas ambições!... 

- Não viverá comigo, meu amigo, porque eu não faço prosélitos. Para o ter como 
hóspede, bem vê que não sou rico bastante para os receber, e muito menos para os conservar em 
casa. 

Gilberto estremeceu. João Jacques pegou-lhe na mão. 
- Todavia - lhe disse ele - não desespere. Desde que o encontrei que o estudo, meu filho, 

e se em si há alguma coisa de mau, também há alguma coisa de bom; lute com a sua vontade 
contra os seus instintos; desconfie do orgulho, esse verme roedor da filosofia, e copie música, 
esperando melhor sorte. 



- Oh! Meu Deus, meu Deus! - disse Gilberto – eu enlouqueço com o que me acontece! 
- E contudo, nada é mais natural e simples do que isto que acaba de lhe suceder; verdade 

é, que as coisas simples são as que mais comovem os corações profundos e os espíritos 
inteligentes. Fugia não sei de onde, não lhe perguntei qual era o seu segredo, fugia pelos bosques, 
onde encontrou um homem que apanhava ervas, o qual tinha um pedaço de pão, e como o 
senhor não o tinha dividiu-o consigo; como não soubesse para onde havia de ir, esse mesmo 
homem ofereceu-lhe um asilo em sua casa; esse homem devia necessariamente ser alguém, ter um 
nome qualquer, esse homem chama-se Rousseau, nada mais simples, e diz-lhe: 

“O primeiro preceito da filosofia é o seguinte: Homem, provê às tuas precisões.” 
- E por conseguinte, meu amigo, quando tiver copiado o rondo, terá o seu sustento de 

hoje. Copie pois o rondo. 
- Oh! Como é bom, senhor! 
- Quanto à habitação, tem-na livre de despesas; só lhe recomendo que nada de leituras 

nocturnas, ou se quer ter luz será à sua custa, aliás teremos que ouvir Teresa ralhar. Tem já 
vontade de comer? 

- Oh! Não, senhor - disse Gilberto sufocado. 
- Resta-nos da ceia de ontem alguma coisa para almoçarmos hoje; não faça cerimónia! 

Será a última vez que comerá à minha mesa, salvo o caso de o convidar alguma vez, se ficarmos 
sempre amigos. 

Gilberto começou um gesto que Rousseau interrompeu com um sinal de cabeça. 
- Há na Rua Plâtrière uma pequena casa de pasto para os operários, dar-lhe-ão aí de 

comer por uma bagatela, porque o recomendarei ao dono dela. No entretanto, vamos almoçar. 
Gilberto seguiu Rousseau, sem responder. Pela primeira vez na sua vida tinha sido 

subjugado; verdade é, que o fora por um homem superior aos outros. 
Tendo apenas comido alguma coisa, levantou-se da mesa e voltou para o seu trabalho. 

Ele tinha dito a verdade, o seu estômago ressentido ainda do abalo que sofrera, não suportava 
nenhum alimento. Durante o dia inteiro não levantou cabeça da obra que estava fazendo, e pelas 
oito horas da noite, depois de ter inutilizado três folhas, tinha conseguido copiar inteligivelmente 
e com asseio um rondo de quatro páginas. 

- Não quero lisonjeá-lo - lhe disse Rousseau – ainda está mau, mas já está inteligível; isto 
vale dez soldos, aqui os tem. 

Gilberto pegou neles inclinando-se. 
- Sr. Gilberto, ainda aí temos pão no armário – disse Teresa, em quem tinham produzido 

bom efeito a discrição, candura e aplicação do mancebo. 
- Obrigado, minha senhora - respondeu ele; - fique certa de que jamais esquecerei a sua 

bondade para comigo. 
- Aqui tem - disse Teresa, apresentando-lhe o pão. 
Gilberto ia recusar, mas olhou para João Jacques e viu, naquele sobrolho que se arqueava, 

por cima daquele olho tão penetrante, naquela boca fina, que se contraía, que a sua recusa feriria 
o melindre do seu protector. 

- Aceito - disse ele. 
Depois retirou-se para o seu quarto levando na mão a moeda de prata de seis soldos, e a 

de cobre de quatro, que João Jacques lhe acabava de dar. 
- Finalmente - disse ele entrando no quarto – estou senhor de mim; mas não, ainda não, 

ainda aqui tenho o pão que por esmola me deram. 
E apesar de estar com fome, pôs sobre o parapeito da fresta o pão que lhe tinham dado, e 

no qual nem sequer tocara. 
Depois, lembrando-se de que lhe passaria a fome dormindo, apagou a luz e deitou-se no 

colchão. 
No dia seguinte, Gilberto, que pouco dormira durante a noite, viu nascer o dia. Lembrou-

se então do que Rousseau lhe tinha dito a respeito dos jardins sobre os quais dava a fresta do 



telhado. Deitou a cabeça fora da fresta e viu com efeito as árvores de um lindo jardim, e por 
entre elas o palácio a que o jardim pertencia, cuja entrada era pela Rua Jussienne. 

A um canto do jardim, cercado de lindos arbustos e flores, estava situada uma pequena 
casinha de vidraças toda fechada. 

Gilberto cuidou a princípio que as vidraças estavam fechadas por causa da hora que era, e 
que os que ali moravam ainda não estavam levantados, mas reparando depois que os arbustos se 
tinham entrelaçado nas vidraças e pegado a elas, viu que aquela casa era desabitada, pelo menos 
no Inverno. 

Voltou então a admirar os lindos bosques de tílias, que encobriam a parte principal do 
edifício. 

Duas ou três vezes tinha a fome obrigado Gilberto a lançar os olhos sobre o pedaço de 
pão, que na véspera lhe tinha dado Teresa, mas sempre senhor de si mesmo, não lhe tocara, 
posto que mais de uma vez o cobiçasse. 

Entretanto deram cinco horas, julgou por isso que já deveria estar aberta a porta da rua, e 
depois de se ter lavado, escovado e penteado, Gilberto, que graças ao cuidado de João Jacques 
tinha encontrado no seu quarto com que fazer tudo isto, lavado pois, escovado e penteado, como 
dizíamos, pegou no pedaço de pão e desceu. Rousseau, que neste dia o não fora acordar, e que 
talvez por excessiva desconfiança, e para melhor saber quais eram os hábitos do seu hóspede, 
tinha deixado a porta do seu quarto aberta, vendo-o descer, pôs-se a espreitá-lo. 

Viu sair Gilberto com o pão debaixo do braço. 
Chegou-se a ele um pobre; viu Gilberto dar-lhe o pão que tinha, e depois entrar num 

padeiro que acabava de abrir a loja, onde comprou pão. 
- Vai naturalmente a alguma casa de pasto – pensou Rousseau - e gasta todos os dez 

soldos. 
Rousseau enganava-se. Gilberto, continuando a andar, comia parte do pão que levava, e 

chegando a uma fonte, que estava no canto da rua, parou, bebeu água, comeu o resto do pão, 
tornou a beber, enxugou a boca, lavou as mãos e voltou. 

- Na verdade - disse Rousseau - creio que sou mais feliz do que Diógenes, porque 
encontrei um homem. 

E sentindo-o subir a escada, apressou-se a ir-lhe abrir a porta. 
Passou o dia todo a trabalhar sem interrupção; Gilberto tinha aplicado toda a sua 

actividade, penetração e assiduidade obstinada, no enfadonho trabalho de copista. O que não 
percebia, adivinhava-o; e a sua mão, escrava da sua vontade de ferro, traçava os caracteres sem 
hesitar, ou errar. Deste modo, quando anoiteceu, tinha copiado sete folhas, e se a cópia não era 
elegante, era ao menos limpa e sem erros. 

Rousseau contemplou esse trabalho como juiz e como filósofo ao mesmo tempo. Como 
juiz censurou o feitio das notas, achou as linhas que as ligavam muito finas, os sustenidos muito 
largos, conveio em que Gilberto tinha desde a véspera feito progressos notáveis, e deu-lhe vinte e 
cinco soldos. 

Como filósofo, admirou a força da vontade humana, que pode fazer curvar debaixo do 
trabalho, durante doze horas seguidas, um mancebo de dezoito anos, de corpo fino e delicado, de 
temperamento apaixonado, pois Rousseau facilmente conheceu a paixão de fogo que queimava o 
coração do mancebo; só lhe restava saber se esta paixão era ambição ou amor. 

Gilberto olhou para o dinheiro, que acabava de receber: era uma moeda de vinte e quatro 
soldos, e um soldo. Meteu o soldo na algibeira do colete, provavelmente com os outros, que da 
véspera lhe sobejaram, e apertando com ardente satisfação na mão direita a moeda de vinte e 
quatro soldos, disse: 

- Senhor, é meu amo; pois foi em sua casa que eu achei trabalho, e mesmo dá-me casa de 
graça. Creio pois que faria de mim um mau conceito se obrasse sem lhe dar parte das minhas 
acções. 

- Por quê? - disse ele - que vai fazer? Tem por acaso tenção de fazer outra coisa qualquer 
que não seja trabalhar? 



- É verdade, senhor, amanhã, se mo permitir, quereria estar livre. 
- E para quê? - perguntou Jacques Rousseau – unicamente para vadiar? 
- Não, senhor - respondeu Gilberto - queria ir a Saint-Denis. 
- A Saint-Denis? 
- É verdade; porque chega amanhã a delfina a Saint-Denis. 
- Ah! Tem razão, é amanhã que são as festas de Saint-Denis pela recepção da senhora 

delfina. 
- Exactamente - disse Gilberto. 
- Julguei que fosse menos frívolo, meu rico - disse-lhe Rousseau - e tinha imaginado que 

desprezava as pompas do poder absoluto. 
- Senhor... 
- Ponha os olhos em mim, a quem o senhor algumas vezes toma por modelo. Ontem 

veio um príncipe a minha casa suplicar-me que fosse à corte, não como o senhor, pobre rapaz, 
pôr-se nos bicos dos pés para por cima do ombro de algum soldado francês ver passar a 
carruagem do rei, a quem apresentarão as armas, como fazem ao Santíssimo; mas sim para ir 
aparecer diante dos príncipes, e ir ver o sorriso das princesas. Pois ainda assim, meu caro, eu, o 
cidadão obscuro, recusei o convite dos príncipes. 

Gilberto manifestou a sua aprovação por um sinal de cabeça. 
- E por que recusaria eu? - prosseguiu Rousseau com veemência - foi porque o homem 

não pode ter duas caras, foi porque a mão que escreveu que a realeza era um abuso, não pode 
estender-se a um rei para dele mendigar uma graça; foi porque eu, que sei quê estas festas roubam 
ao povo uma parte do seu bem-estar, de que apenas lhe resta quanto basta para que se não 
revolte, protesto com a minha ausência contra essas festas. 

- Acredite, Sr. Jacques Rousseau - disse Gilberto - que compreendo bem tudo quanto há 
de sublime na sua filosofia. 

- Acredito; todavia como não a põe em prática, permita-me que lhe diga que... 
- Senhor - disse Gilberto interrompendo-o - eu não sou filósofo. 
- Mas diga-me, ao menos, o que vai fazer a Saint-Denis. 
- Sou discreto, senhor. 
Estas palavras foram para Rousseau um raio de luz; viu logo que havia algum mistério 

oculto naquela obstinação pertinaz, e olhou para o mancebo com aquela admiração, que 
ordinariamente inspira semelhante firmeza de carácter. 

- Agora compreendo - disse ele - tem um motivo qualquer; antes seja isso. 
- Assim é, senhor, tenho um motivo, e um motivo que nada se parece com a curiosidade 

que excita qualquer espectáculo. 
- Ainda bem, ou talvez dissesse melhor, ainda mal, porque o seu olhar é bastante 

profundo, mancebo, e debalde busco encontrar nele a candura e tranqüilidade inerentes à 
juventude. 

- Já lhe disse, senhor - replicou Gilberto tristemente - que tenho sido desgraçado, e que os 
desgraçados não têm mocidade. Deixa-me pois livre o dia de amanhã? 

- Certamente. 
- Obrigado, senhor. 
- E amanhã, enquanto o senhor estiver vendo todas as pompas - disse Rousseau - estarei 

eu vendo as minhas plantas, e admirando as belezas da natureza. 
- Senhor - disse Gilberto - não teria acaso abandonado todas as plantas da terra no dia em 

que fosse ver a menina de Galley, depois de lhe ter atirado ao colo com um ramo de cerejas? 
- Belo mancebo - disse Rousseau - é verdade! É ainda moço, vá a Saint-Denis, meu filho. 
E quando Gilberto saiu pulando de contente e fechando a porta sobre si, acrescentou: 
- Não é ambição, é amor. 

 
XXI 
 



A MULHER DO FEITICEIRO 
 
À mesma hora em que Gilberto, depois de um dia tão bem empregado, comia no vão do 

telhado o seu bocado de pão molhado em água e respirava com toda a força dos pulmões o ar 
dos jardins que o rodeavam, a essas horas, como íamos dizendo, uma mulher vestida com 
elegância pouco vulgar, coberta com um comprido véu, depois de ter seguido, galopando num 
soberbo cavalo árabe, o caminho então deserto de Saint-Denis, mas que em breve no dia seguinte 
devia apinhar-se de povo, apeava-se em frente do convento das Carmelitas de Saint-Denis, e 
batia com a mão delicada na grade da roda do convento, enquanto que o cavalo, cujas rédeas 
tinha passadas por baixo do braço, batia com as ferraduras nas pedras como sinal de impaciência. 

Alguns homens que iam passando paravam por curiosidade e rodeavam a desconhecida. 
Excitou-lhes a curiosidade já o seu trajo, já a sua insistência em bater naquela porta. 

- Que é que quer, senhora? - perguntou-lhe um deles. 
- Bem vê - respondeu ela com um acento italiano - quero entrar. 
- Então, por aí não vai bem; essa porta só se abre uma vez por dia aos pobres, e já passou 

a hora a que isso costuma ter lugar. 
- Então onde hei-de bater para falar com a senhora abadessa? - perguntou ela. 
- Naquela porta pequena, que está ali no fim do muro, ou então tocando a sineta, que está 

no portão grande. 
Nisto chegou-se a ela outro homem e disse-lhe: 
- Mas sabe porventura, minha senhora, que a actual abadessa é Sua Alteza Real a Senhora 

Luísa de França? 
- Já o sabia; muito obrigada. 
- Com a fortuna! Que lindo cavalo! - exclamou um dragão da rainha, olhando para aquele 

em que a desconhecida viera montada. - Talvez não saiba que é tão verdade valer ele quinhentos 
luíses, se por acaso tem a idade, como é verdade que o meu não vale quinhentos francos. 

Estas palavras produziram um grande efeito na multidão. 
Neste momento um frade, que em contraposição ao dragão só vira a cavaleira sem se 

importar com o cavalo, abriu caminho até junto dela, e por meio de um segredo, que conhecia, 
abriu a porta da roda. 

- Entre, minha senhora - disse ele - e leve consigo o seu cavalo. 
A desconhecida, ansiosa por escapar às vistas curiosas da multidão, vistas que pareciam 

tornarem-se-lhe pesadas e assustá-la, apressou-se em seguir o conselho que lhe davam, e 
desapareceu com o cavalo pela porta que acabava de se abrir. Logo que ela se achou só num 
pátio espaçoso, atirou com as rédeas para cima do pescoço do cavalo. Este, apenas se achou à 
vontade, sacudiu os arreios com tal força e bateu tão rijamente com as ferraduras no chão, que a 
irmã rodeira, que por alguns momentos abandonara a sua casinha junto à porta, veio correndo de 
dentro do convento. 

- O que quer, senhora? - exclamou ela - e como entrou aqui? 
- Foi um bom religioso quem me abriu a porta – respondeu ela; - quanto ao que quero, 

desejava, se fosse possível, falar com a senhora abadessa. 
- Ela não recebe ninguém esta noite. 
- Todavia, tinham-me dito que era dever das abadessas dos conventos receber as suas 

irmãs do mundo, que viessem pedir-lhe socorro, qualquer que fosse a hora do dia ou da noite a 
que se apresentassem... 

- É possível, nas circunstâncias ordinárias, mas Sua Alteza, que ainda anteontem chegou, 
está apenas instalada, e reuniu hoje o capítulo. 

- Ah! Senhora - replicou a desconhecida - venho de tão longe! Venho de Roma. Acabo de 
andar sessenta léguas a cavalo, e vão-me faltando as forças. 

- Que quer que lhe faça? A ordem da abadessa é positiva. 
- Minha irmã, tenho a revelar à sua abadessa coisas da mais alta importância. 
- Pois venha amanhã. 



- É impossível... Apenas me demorei um dia em Paris, e assim mesmo durante esse dia... 
demais, não posso ir ficar a uma hospedaria. 

- E por quê? 
- Porque não tenho dinheiro. 
A irmã rodeira percorreu com um olhar admirado aquela mulher coberta de jóias, 

possuidora de um cavalo de tanto preço, e que dizia não ter dinheiro para pagar um quarto por 
uma noite. 

- Oh! Não repare nas minhas palavras, e muito menos no meu trajo - disse a 
desconhecida; - não, eu não falei com exactidão, quando disse que não tinha dinheiro, porque 
estou certa que em qualquer hospedaria me abonariam a despesa que fizesse. Oh! Não, não é um 
abrigo que eu aqui busco, é um refúgio. 

- Senhora, este convento não é o único que há em Saint-Denis, e cada um deles tem uma 
abadessa. 

- Sim, bem sei, mas não é a qualquer abadessa que poderei dirigir-me, minha irmã. 
- Parece-me que se engana na sua insistência; Luísa de França já não trata das coisas deste 

mundo. 
- E que lhe importa isso? Vá sempre anunciar-lhe que preciso falar-lhe. 
- Já lhe disse que estava presidindo ao capítulo. 
- Pois então espero até acabar. 
- Ainda agora ele começou. 
- Entrarei na igreja, e irei orando enquanto espero. 
- Faz-me perder a paciência, senhora! 
- Por quê? 
- Porque não pode ficar aqui à espera. 
- Não posso ficar aqui esperando?! 
- Não. 
- Ah! Então estava eu enganada? Então não estou eu na casa do Senhor? - disse a 

desconhecida com tal energia no olhar e na voz que a rodeira, receando tomar sobre si a 
responsabilidade de uma resistência maior, replicou: 

- Visto que assim o quer, irei fazer a diligência. 
- Oh! - acrescentou a desconhecida - explique bem a Sua Alteza, que acabo de chegar de 

Roma; que, à excepção de duas paragens que fiz, uma em Mayença e outra em Estrasburgo, só 
deixei de andar o tempo necessário para dormir, e que, principalmente nestes últimos quatro dias, 
só tomei o descanso preciso para ter força de me suster a cavalo, e para dar a este força de poder 
comigo. 

- Dir-lhe-ei isso tudo, minha irmã - disse a rodeira retirando-se. 
Poucos momentos depois apareceu uma irmã conversa. A rodeira vinha atrás dela. 
- Então? - perguntou a desconhecida para antecipar a resposta, tão impaciente estava ela 

de saber qual era. 
- Minha senhora - respondeu a irmã conversa – Sua Alteza Real manda dizer que esta 

noite é-lhe absolutamente impossível dar-lhe audiência, mas que nem por isso deixará de 
encontrar hospitalidade neste convento, visto ter mostrado uma necessidade tão urgente de 
encontrar um asilo. Pode pois entrar, minha irmã, e se porventura fez uma jornada tão grande, se 
vem tão fatigada como disse, nada melhor tem a fazer senão meter-se na cama. 

- Mas o meu cavalo? 
- Fique descansada, minha irmã, que hão-de ter cuidado nele. 
- É manso como um cordeiro. Chama-se Djérid, e dá por este nome quando o chamam; é 

um animal singular. 
- Será tratado como o são os do rei. 
- Muito agradecida. 
- Agora - disse a irmã conversa à rodeira – conduza esta senhora ao seu quarto. 
- Ao meu quarto, não, à igreja. Não preciso dormir, preciso orar. 



- A capela está aberta, minha irmã - disse a religiosa, designando com o dedo uma 
pequena porta lateral, que dava para a igreja. 

- E poderei depois ver a abadessa? - perguntou a desconhecida. 
- Vê-la-á amanhã. 
- De manhã? 
- Oh! Amanhã de manhã é ainda impossível. 
- E por quê? 
- Porque amanhã tem também uma grande recepção. 
- Oh! E quem pode ela receber que esteja mais apressada, e seja mais desgraçada do que 

eu? 
- A senhora delfina faz-nos a honra de se demorar duas horas neste convento, quando 

amanhã por aqui passar. É um grande favor para o nosso convento, uma solenidade muito 
grande para as nossas pobres irmãs, de sorte que bem vê... 

- Ah!... 
- A senhora abadessa quer que tudo aqui seja digno dos reais hóspedes que recebemos. 
- E daqui até lá - disse a desconhecida olhando em torno de si com um estremecimento 

involuntário - enquanto eu não lhe falar, estarei aqui em segurança? 
- Por certo, minha irmã, por certo, se a nossa casa é asilo inviolável até para os 

criminosos, muito mais será para... 
- Os fugitivos - disse a desconhecida; - muito bem. Não pode pois entrar aqui ninguém? 
- Sem ordem, ninguém. 
- Oh! E se ele alcançasse essa ordem, meu Deus! Meu Deus! E ele então que é tão 

poderoso que chega às vezes a assustar-me o seu poder! 
- Quem é ele? 
- Ninguém, ninguém... 
- Ah! Coitada! É uma pobre louca - disse a religiosa a meia voz. 
- À igreja, à igreja! - prosseguiu a desconhecida como para justificar a opinião, que tinham 

formado a seu respeito. 
- Venha, minha irmã, eu conduzo-a lá. 
- É que me perseguem, não vê? Depressa, depressa, vamos para a igreja. 
- Não tenha receio - disse a irmã conversa com um sorriso de compaixão - os muros de 

Saint-Denis são fortes, tome o meu conselho; está muito fatigada, vá antes descansar numa boa 
cama, em vez de mortificar os joelhos nas lajes da capela. 

- Não, não, quero orar a Deus; quero pedir que afaste para longe de mim os que me 
perseguem – disse a donzela desaparecendo pela porta, que a religiosa lhe indicara, e que fechou 
quando saiu. 

A irmã, curiosa como o são as freiras, foi dar a volta pela porta principal da igreja, e 
entrando muito devagar, viu junto do altar a desconhecida que, com o rosto no chão, orava e 
soluçava. 
 

XXII 
 

O POVO PARISIENSE 
 
O capítulo tinha-se efectivamente reunido, conforme as religiosas o haviam dito à 

desconhecida, a fim de combinar o melhor meio de se fazer uma recepção brilhante à filha dos 
Césares. 

Era com este acto que Sua Alteza Real a Princesa Luísa inaugurava a sua suprema 
jurisdição em Saint-Denis. 

O cofre da fábrica estava bastante desfalcado; a antiga abadessa, resignando os seus 
poderes, tinha levado consigo a maior parte das rendas, que lhe eram próprias, bem como os 



relicários e custódias, que emprestavam aos conventos aquelas abadessas, escolhidas todas das 
melhores famílias, e que se dedicavam ao serviço do Senhor com as condições as mais mundanas. 

Luísa, sabendo que a delfina pararia em Saint-Denis, tinha mandado um expresso a 
Versalhes, e nessa mesma noite havia chegado um carro cheio de tapeçarias, rendas e alfaias para 
o convento. 

Continha o carro seguramente o valor de seiscentas mil libras. Assim, quando se espalhou 
a notícia do esplendor real daquela solenidade, aumentou a curiosidade dos parisienses, que, 
como dizia Mercier, podem fazer rir, quando formam um pequeno grupo, mas que fazem sempre 
pensar e chorar, quando estão juntos. 

Assim desde o romper de alva, em conseqüência de se ter publicado o itinerário da 
delfina, viam-se chegar aos grupos de dez, de cem, de mil, os parisienses, saídos dos seus covis. 

Os guardas franceses, os suíços, os regimentos de guarnição em Saint-Denis estavam 
todos em armas e dispostos em alas para conter as ondas movediças daquele mar, que já formava 
terríveis oscilações em torno dos pórticos da igreja, e subia depois pelos lavores das esculturas 
das portas do convento. Por toda a parte se viam cabeças, as das crianças nas bandeiras das 
portas, as dos homens e mulheres nas janelas, finalmente milhares de curiosos, chegados tarde, 
ou preferindo, como Gilberto, a sua liberdade às exigências que impõe um lugar guardado ou 
conquistado num apertão, milhares de curiosos, como dizíamos, semelhantes às formigas 
laboriosas, trepavam pelos troncos e espalhavam-se pelos ramos das árvores, que formavam de 
Saint-Denis a Muette uma alameda, pela qual havia de passar a delfina. 

A corte, rica ainda e com numerosos trens, tinha contudo diminuído muito desde 
Compienha. A não serem os grandes senhores, não era possível seguir el-rei dobrando e mesmo 
triplicando o número ordinário de cavalos, tantas eram as mudas, que se faziam no caminho. 
Assim pois os de menos fortuna, uns, tinham ficado em Compienha, e outros tinham voltado a 
Paris pela posta para deixarem descansar os seus cavalos. 

Mas depois de terem descansado um dia em sua casa, amos e criados, tudo se punha de 
novo a caminho, e corria a Saint-Denis, tanto para ver a concorrência, como para tornarem a ver 
a delfina, que eles já tinham visto. 

Demais, não havia para ver além da corte mil carruagens diferentes? Não havia o 
parlamento, os conselheiros da fazenda, os negociantes, as mulheres da moda e da ópera? Não 
havia também os cavalos e carruagens de aluguer e os carroções, que conduziam empilhados a 
Saint-Denis vinte e cinco parisienses de ambos os sexos, os quais iam pelo caminho abafando a 
passo vagaroso, e chegavam lá mais tarde do que lhe sucederia se fossem a pé? 

Já se pode, pois, fazer facilmente uma idéia da grande multidão que, na manhã do dia em 
que os jornais e posturas anunciaram que a delfina devia chegar a Saint-Denis, aí afluiu, que se foi 
aglomerar em frente do convento das carmelitas, e que, quando absolutamente já não cabia 
naquele lugar privilegiado, se estendeu por todo o caminho por onde deviam passar a delfina e o 
seu séquito. 

Imagine-se agora como no meio dessa multidão, que tornava tontos os próprios 
parisienses, estaria Gilberto, ele, tão pequeno, só, indeciso, ele que ignorava os lugares, mas era 
tão orgulhoso, que jamais se abaixaria a fazer pergunta alguma, pois desde que estava em Paris 
queria passar por um verdadeiro parisiense, ele finalmente que nunca tinha visto mais de cem 
pessoas reunidas. 

No princípio do caminho os concorrentes estavam muito espalhados, em La Chapelle 
começavam a ser mais juntos, até que por fim em Saint-Denis parecia que brotavam de baixo do 
chão, e eram tão bastos que pareciam as espigas de trigo de uma vasta sementeira. 

Gilberto havia muito tempo que nada via; perdido entre a multidão, ia sem saber para 
onde ela o levava, e todavia era-lhe necessário orientar-se. Viu alguns rapazes trepados numas 
árvores, e bem desejava ele fazer outro tanto, mas para isso era-lhe preciso pôr-se em mangas de 
camisa, e como não quis fazê-lo, foi sempre chegando-se ao tronco de uma delas. 



Algumas pessoas, igualmente desorientadas, apesar de caminharem sobre os pés de 
outros, tiveram a feliz idéia de interrogar os rapazes que tinham subido às árvores, e souberam 
por um deles que havia ainda um grande espaço vazio entre o convento e os soldados. 

Gilberto, animado por esta primeira pergunta, perguntou também se já se avistavam as 
carruagens. 

Ainda se não avistavam, mas via-se já uma nuvem de poeira a um quarto de légua de 
Saint-Denis. Era o que ele queria saber. As carruagens ainda não tinham chegado, só lhe restava 
saber agora exactamente por que sítio elas chegariam. 

Para atravessar em Paris uma grande multidão, sem entabular conversa com alguém, é 
necessário ser inglês, surdo ou mudo. 

Assim que Gilberto rompeu para trás para se ver livre daquela multidão, deu com uma 
família completa da classe baixa que estava almoçando, metida numa cova que ali havia. 

Estavam reunidos: a filha, menina alta e loura, com olhos azuis e com ar modesto e 
tímido. 

A mãe, mulher gorda, baixa e risonha, com os dentes muito brancos, e a pele ainda bem 
conservada. 

O pai, enterrado num casacão de barregana, que só saía aos domingos de dentro do 
guarda-roupa, e de onde ele o tinha tirado para aquela solenidade, casacão que lhe dava então 
mais cuidados do que sua mulher e filha, certo como estava de que elas cuidariam em si. 

Uma tia alta, magra, com um modo seco e frenético. 
Finalmente, uma criada, que estava sempre a rir-se. 
Esta última tinha trazido, num enorme guardanapo, um almoço completo, cujo peso não 

tinha impedido que ela risse e cantasse todo o caminho, animada pelo exemplo de seu amo, que 
algumas vezes lhe levava a carga para ela descansar. 

Um criado, então, formava parte da família; havia grande analogia entre ele e o cão da 
casa; batiam-lhe às vezes, mas nunca era excluído. 

Gilberto olhou de revés para aquela cena inteiramente nova para ele. Vivendo, desde que 
nasceu, no castelo de Taverney, conhecia os tipos de senhor e de criado, mas ignorava 
inteiramente o de homem do povo. 

Viu naquela gente, no uso material das necessidades da vida, o emprego de uma filosofia, 
que sem provir de Sócrates ou Platão, participava alguma coisa da de Bias, in extenso. 

Tinham trazido consigo o mais que era possível, e tiravam disso o maior proveito que 
podiam. 

O pai trinchava um pedaço de vitela assada, tanto do apreço das pessoas da sua classe. A 
apetitosa vianda, já devorada por todas as vistas, estava colocada, bela e gorda, numa frigideira de 
barro vidrado, onde tinha sido depositada na véspera, entre cenouras, cebolas e talhadas de 
toucinho pela dona da casa, providenciando deste modo para o dia seguinte. A criada levara 
depois a frigideira ao padeiro, que na fornada do pão tinha dado asilo dentro do forno a vinte 
pratos semelhantes àquele, destinados a serem todos assados e corados de sociedade, ao calor 
póstumo do pinho. 

Gilberto escolheu um lugar junto a um ermo, onde com o seu lenço de quadrados 
sacudiu o pó às ervas. 

Depois desta operação tirou o chapéu, estendeu o lenço no chão, e sentou-se em cima 
dele. 

Não prestou atenção alguma aos seus vizinhos, o que fez com que estes naturalmente 
dessem por ele. 

- Ora eis ali um rapaz poupado - disse a mãe. 
A rapariga corou. 
A rapariga corava todas as vezes que diante dela se falava em rapazes. Isto fazia extasiar 

de alegria os autores de seus dias. 
- Eis ali um rapaz poupado - tinha pois dito a mãe. 



E na verdade, as parisienses da sua classe, a primeira observação que fazem é para 
notarem sempre algum defeito ou boa qualidade moral do indivíduo. 

O pai voltou-se a estas palavras, e disse: 
- É um bonito rapaz. 
A vermelhidão da rapariga aumentou consideravelmente. 
- Parece que está cansado - disse a criada - e contudo, não vi que trouxesse nada consigo. 
- É um preguiçoso - disse a tia. 
- Ó meu senhor - disse a mãe dirigindo-se a Gilberto com aquela familiaridade em 

perguntar, que só nos parisienses se encontra: - saberá porventura dizer-me se ainda vêm muito 
longe as carruagens do rei? 

Gilberto voltou-se, e vendo que era a ele que se dirigia a pergunta, levantou-se e fez uma 
cortesia. 

- Que rapaz tão delicado! - disse a mãe. 
A rapariga tornou-se como um pimentão. 
- Não sei dizer-lho com exactidão, minha senhora – respondeu Gilberto; - ouvi apenas 

dizer que se via a poeira, que as carruagens levantam na sua passagem, a distância de um quarto 
de légua, pouco mais ou menos. 

- Aproxime-se, senhor - disse o marido - e se é servido... 
Gilberto chegou-se. Estava em jejum: o cheiro dos guisados era provocador. Sentiu na 

algibeira os vinte e seis soldos, e lembrando-se que, com metade daquela quantia, teria um 
almoço quase tão bom como o que lhe acabavam de oferecer, nada quis aceitar de pessoas que 
via pela primeira vez. 

- Obrigado, senhor, muito obrigado, mas eu já almocei. 
- Já vejo - disse a mulher - que é um homem que tudo previne; mas desse lado onde está 

decerto não poderá ver nada. 
- Então também a senhora não verá nada - disse Gilberto sorrindo-se - porque também 

está onde eu estou. 
- Nós cá é outra coisa - disse ela - temos o nosso sobrinho, que é sargento das guardas 

francesas. 
A rapariga tornou-se ainda mais vermelha. 
- Formam esta manhã em frente do Pavão Azul. 
- Se não receasse parecer indiscreto - disse Gilberto - perguntar-lhe-ia onde é o Pavão 

Azul? 
- É mesmo em frente do convento das carmelitas – replicou a mãe; - prometeu-nos que 

nos havia de colocar na retaguarda do seu pelotão; temos lá um banco, e veremos perfeitamente 
quem se apear das carruagens. 

Desta vez fora a Gilberto que subiu a cor ao rosto; não se atrevia a sentar-se à mesa com 
aquela gente e morria ao mesmo tempo por acompanhá-la. 

Contudo a sua filosofia, ou antes aquele orgulho, contra o qual Rousseau tanto lhe 
recomendara se precavesse, dizia-lhe ao ouvido: 

- As mulheres é que precisam dos outros, mas eu, que sou homem, não tenho porventura 
braços e costas? 

- E quem não estiver ali - continuou a mulher, como se tivesse adivinhado o pensamento 
de Gilberto e quisesse responder-lhe - não vê senão as carruagens sem ninguém dentro, e na 
verdade, assim em qualquer ocasião se vêem, e não valia a pena vir para isso a Saint-Denis. 

- Mas, minha senhora - disse Gilberto - muita gente há-de ter tido a mesma idéia que a 
senhora teve. 

- É verdade, mas nem todos têm um sobrinho para os deixar passar. 
- Ah! É verdade - disse Gilberto. E pronunciando aquele é verdade o seu rosto exprimiu 

uma desanimação, que não escapou à perspicácia parisiense. 
- Mas - acrescentou o marido que logo adivinhou o que a mulher desejava - este senhor 

pode muito bem vir connosco se quiser. 



- Mas, senhor - disse Gilberto - eu não quero incomodar... 
- Ora, pelo contrário - acrescentou a mulher - ajudar-nos-á a chegarmos ao nosso destino. 

Só tínhamos um homem que nos desse o braço, e agora teremos dois. 
Nenhum outro argumento seria tão eficaz para determinar Gilberto a aceitar. A idéia de 

que podia ser útil, e pagar com isso o favor que lhe ofereciam, punha a salvo a sua consciência e 
tirava-lhe todo o escrúpulo. 

Aceitou pois. 
- Veremos a quem ele logo oferece o braço – disse a ladina da tia. 
Para Gilberto este socorro vinha realmente do céu. 
Na verdade, como poderia ele transpor o insuperável obstáculo que lhe opunha uma 

barreira de trinta mil pessoas, todas mais recomendáveis do que ele pela sua posição, força, e 
sobretudo pelo hábito de ir a festas, onde cada um toma o espaço maior que pode? 

Seria isto, contudo, para o nosso filósofo, se ele fosse menos teórico e mais prático, um 
admirável estudo dinâmico da sociedade. 

As carruagens a quatro passavam pelo meio da multidão com a velocidade da bala da 
artilharia, e todos abriam caminho aos cavaleiros de chapéu de plumas, corpete matizado de cores 
vivas e grosso bastão, alguns dos quais se faziam preceder de dois cães irresistíveis. 

As carruagens de dois cavalos tinham que dar uma espécie de senha ao ouvido de um 
guarda, e iam tomar lugar num espaço contíguo ao convento. 

Os cavaleiros que iam a passo, mas que sobressaíam acima da multidão, chegavam mui 
lentamente ao seu destino depois de milhares de encontrões, empuxões, e de terem ouvido um 
sem-número de exclamações mais ou menos desagradáveis. 

Finalmente, o que vai a pé é pisado, empurrado, moído, flutua como uma onda impelida 
por milhares de outras; sente faltar-lhe o terreno debaixo dos pés, é levantado ao ar pelos que 
estão junto dele; forceja, qual outro Anteu, para tornar a encontrar essa mãe comum, a que 
chamam a Terra, procuram um caminho pelo qual possa sair para fora do apertão, acha-o por 
fim, e vai puxando atrás de si pela família, composta ordinariamente de um rancho de mulheres 
que o parisiense, o único de todos os povos da Terra, sabe e ousa levar sempre a toda a parte, e 
fazer respeitar, sem fazer de valentão. 

Acima de tudo isto, ou para melhor nos explicarmos, acima de todos estes, caminha o 
homem da ínfima plebe, com a barba hirsuta, levando na cabeça os fragmentos de um boné, com 
os braços nus, com as calças seguras por um cordel em guisa de suspensório, incansável, 
impetuoso, movendo a um tempo os cotovelos, os ombros e os pés, rindo com aquele seu riso 
acompanhado de rangido de dentes, abrindo um caminho por entre a multidão, que está a pé 
com a mesma facilidade com que Gulliver atravessava pelo meio das searas de Lilipute. 

Gilberto, que não era nem um grande cortesão de carruagens a quatro, nem membro do 
Parlamento em pequeno trem, nem militar a cavalo, nem parisiense, nem homem da plebe, teria 
impreterivelmente sido pisado, moído, esmagado no meio daquela multidão. Logo, porém, que se 
achou associado à família parisiense, sentiu nascerem-lhe novas forças. 

Encheu-se de resolução e ofereceu o braço à mãe de família. 
- Importuno! - disse a tia. 
Puseram-se então todos a caminho. O pai ia entre sua irmã e sua filha; atrás vinha a criada 

com a trouxa enfiada no braço. 
- Meus senhores, dêem-me licença, façam favor – dizia a companheira de Gilberto com o 

seu ar franco - têm a bondade de me deixar passar... 
E todos se iam arredando, deixavam-na passar a ela e a Gilberto, e pelo caminho que eles 

iam abrindo, seguia o resto do rancho. 
A passo vagaroso, conquistavam palmo a palmo as quinhentas toezas de terreno que 

separavam o lugar onde tinham almoçado do largo do convento, e assim chegaram até às alas dos 
temíveis guardas franceses, em que aquela santa família tinha concentrado todas as suas 
esperanças. 

A rapariga tinha pouco a pouco voltado à sua cor natural. 



Chegados àquele ponto, o chefe da família trepou às costas de Gilberto, e avistou a vinte 
passos de si o sobrinho de sua mulher, o qual estava distraidamente retorcendo os bigodes. 

O nosso parisiense fez com o chapéu sinais tão esquisitos que o sobrinho por fim deu 
por eles; apareceu onde ele estava e pediu aos camaradas que se chegassem uns para os outros, 
abrindo desta sorte um pequeno intervalo na ala. 

Logo se meteram por aquela abertura Gilberto e a sua companheira, o marido desta com 
a irmã e a filha, e por fim a criada, que durante a passagem soltou alguns gritos fortes e lançou 
olhares furibundos, mas a quem seus amos nem sequer se lembraram de perguntar a causa de tais 
gritos. 

Logo que se achou naquele lugar viu Gilberto que tinha finalmente chegado. Agradeceu 
ao pai de família, este agradeceu-lhe também, a mãe tentou ver se ele ficava, a tia não se opôs 
para que se retirasse, e separaram-se para naturalmente se não tornarem a encontrar. 

No lugar em que Gilberto se achava só estavam os privilegiados; chegou pois facilmente a 
uma frondosa tília, trepou a uma pedra, encostou-se a um tronco e esperou. 

Meia hora, pouco mais ou menos, depois que assim se instalara, ouviu-se o rufo dos 
tambores, sentiram-se as salvas da artilharia, e o majestoso sino da catedral fez soar pelos ares a 
primeira badalada. 
 

XXIII 
 

AS CARRUAGENS DO REI 
 
Um ruído confuso enquanto era longínquo, mas mais distinto e forte à proporção que se 

aproximava, concentrou a atenção toda de Gilberto, a quem um tremor frio percorreu o corpo 
todo. 

Gritavam de toda a parte: viva el-rei! 
Estava isto então ainda em uso. Os cavalos em tropel, rinchando, cobertos de ouro e 

púrpura, entravam então na rua: eram os mosqueteiros, os gendarmes e os suíços de cavalaria. 
Seguiu-se-lhe uma carruagem imensa e sumptuosa. 
Gilberto viu um cordão azul, uma cabeça coberta e majestosa. Viu o brilho fino e 

penetrante dos olhos do rei, ante os quais todas as cabeças se inclinavam e se descobriam. 
Fascinado, imóvel, alucinado, respirando a custo, esqueceu-lhe tirar o chapéu. 
Uma forte pancada tirou-o do seu êxtase; era o chapéu que acabava de lhe ser lançado 

por terra. 
Deu um salto, apanhou o chapéu, levantou a cabeça, e deu com o sobrinho do seu amigo 

parisiense, que olhava para ele com aquele sorriso escarnecedor, que é particular aos militares. 
- Então - disse-lhe ele - não se tira o chapéu ao rei? 
Gilberto tornou-se pálido, olhou para o chapéu coberto de poeira, e respondeu: 
- É verdade; mas é a primeira vez que vejo o rei, senhor, esqueceu-me tirar o chapéu, e 

também por não saber que... 
- Ah! Não sabia? - disse o sargento franzindo as sobrancelhas. 
Gilberto teve receio de que o pusessem fora daquele lugar, onde estava tão bem colocado 

para ver Andreia; o amor que lhe ardia no peito fez nele calar o orgulho. 
- Desculpe-me, sou provinciano. 
- E veio então educar-se a Paris, meu rapaz, não é assim? 
- É verdade, senhor - respondeu Gilberto, devorando a sua raiva. 
- Então, como está aprendendo - disse o sargento pegando na mão a Gilberto, que se 

dispunha a tornar a pôr o chapéu na cabeça - saiba mais que se tira o chapéu à delfina como se 
tira ao rei, aos príncipes como à delfina; finalmente, cortejam-se todas as carruagens, em que 
estiverem pintadas flores-de-lis. Conhece as flores-de-lis, ou é necessário que lhas mostre? 

- É escusado, bem as conheço. 
- Bom é isso - disse o sargento por entre os dentes. 



Iam passando as carruagens reais. 
Continuava a longa fileira delas; Gilberto olhava com uns olhos tão espantados, que 

parecia estar fora de si. As carruagens, à medida que iam chegando em frente da porta da abadia 
paravam, e apeavam-se delas as pessoas que conduziam, operação que fazia com que de cinco em 
cinco minutos parasse toda a fila de carruagens. 

Numa destas paradas Gilberto sentiu como que um ferro em brasa atravessar-lhe o 
coração. Ficou deslumbrado, os objectos desapareceram-lhe diante dos olhos, e sentiu em todo o 
corpo um tremor tão grande que teve que se agarrar aos ramos da árvore, a que estava encostado, 
para não cair. 

Era porque em frente dele, cerca de dez passos, numa daquelas carruagens, com flores-
de-lis, a que o sargento lhe tinha recomendado tirasse o chapéu, acabava ele de ver a brilhante, a 
luminosa figura de Andreia, vestida de branco como um anjo, ou antes como um fantasma. 

Soltou um pequeno grito, mas depois, fazendo calar todas as comoções que a um tempo 
sentia, mandou ao seu coração que cessasse de bater, aos seus olhos que se fixassem no Sol. 

E tão grande era o poder que o mancebo tinha sobre si mesmo que o conseguiu. 
Ao mesmo tempo Andreia, que queria ver por que motivo tinham parado as carruagens, 

deitou a cabeça fora da portinhola, e relanceando os seus lindos olhos azuis, viu Gilberto e 
conheceu-o. 

Gilberto estava bem certo que, se Andreia o visse, se havia de admirar, voltar-se e falar a 
seu pai, que ia sentado a seu lado na carruagem. 

Não se enganava. Andreia admirou-se, voltou-se, e chamou sobre Gilberto a atenção do 
barão de Taverney, que, com a grã-cruz, ia majestosamente sentado na carruagem real. 

- Gilberto! - exclamou o barão, como acordando sobressaltado - Gilberto aqui! E quem 
terá então lá cuidado de Mahon? 

Gilberto ouviu perfeitamente estas palavras. Tirou o chapéu e cortejou o barão e Andreia 
com uma veneração estudada. 

Foram-lhe necessárias todas as suas forças para fazer aquela cortesia. 
- É ele! - continuou o barão - é o maroto em pessoa! 
Estava tão longe de encontrar Gilberto em Paris, que não quis acreditar no que lhe disse 

sua filha, e até lhe custava a crer nos seus próprios olhos. 
O rosto de Andreia, que Gilberto observava com uma atenção fixa, só exprimia uma 

perfeita tranqüilidade, depois de ter mostrado alguns sinais de admiração. 
O barão inclinou-se fora da portinhola da carruagem, e fez com a cabeça sinal a Gilberto 

para que este se aproximasse. 
Gilberto quis ir, mas o sargento agarrou-o pelo braço e não o deixou passar. 
- Bem vê que me chamam - disse Gilberto. 
- Aonde? 
- Daquela carruagem. 
Os olhos do sargento seguiram a direcção que Gilberto lhe indicava com o dedo, e 

fixaram-se na carruagem de Taverney. 
- Dê licença que passe, sargento - disse o barão - quero falar a esse rapaz... é só para lhe 

dar duas palavras. 
- Essa é boa!... quatro até, senhor!... quatro... – disse o sargento; - demais, tem tempo de 

sobejo; começa agora a ler-se no pórtico um discurso, o que levará uma boa meia hora. Passe, 
meu rapaz. 

- Anda cá, tratante - disse o barão a Gilberto, que fingia andar no seu passo ordinário; - 
anda cá; diz-me lá por que acaso te venho eu encontrar em Saint-Denis, quando devias estar em 
Taverney? 

Gilberto fez segunda cortesia ao barão e a Andreia, e respondeu: 
- Não foi o acaso, senhor, quem aqui me trouxe; foi um acto espontâneo da minha 

vontade. 
- O quê?! Da tua vontade, tratante! Tens tu porventura vontade própria? 



- E por que não a terei? Todo o homem livre tem direito para isso. 
- Todo o homem livre! Com que tu já pensas que és livre, desgraçado!? 
- Certamente, visto que a ninguém fiz cedência da minha liberdade. 
- Ora aqui está o que se chama um maroto engraçado! - exclamou o senhor de Taverney, 

admirado da gravidade com que respondia Gilberto. - Estás pois em Paris! E como vieste, 
pergunta a minha curiosidade, e com que meios? Explica-me isso. 

- A pé - respondeu Gilberto laconicamente. 
- A pé! - repetiu Andreia com certa expressão de dó. 
- E, pergunto eu, que vens tu fazer a Paris? – replicou o barão. 
- Em primeiro lugar tratar da minha educação, depois, da minha fortuna. 
- A tua educação? 
- Tenho-a certa. 
- A tua fortuna? 
- Espero adquiri-la. 
- E de que vives, então, enquanto a não tens? Mendigas? 
- Mendigar! - exclamou Gilberto com o mais arrogante desprezo. 
- Então roubas? 
- Senhor - disse Gilberto, com um tom de firmeza arrogante e selvagem, que por um 

momento atraiu sobre o singular mancebo a atenção de Andreia de Taverney - já lhe roubei 
alguma coisa? 

- Então em que empregas as tuas mãos de vadio, o que fazes? 
- O mesmo que faz um homem de génio sublime, a quem me quero assemelhar, ainda 

que não seja senão na minha perseverança - respondeu Gilberto. – Copio música. 
Estas palavras fizeram com que Andreia voltasse a cara para aquele lado. 
- Ah! Copias música? - disse ela admirada. 
- É verdade, menina. 
- Então é por que a sabes? - acrescentou ela com o mesmo tom com que diria: “mentes”. 
- Conheço as notas, e é quanto basta para ser copista - respondeu Gilberto. 
- E onde aprendeste tu a conhecer as notas, grande tratante? 
- É verdade - disse Andreia sorrindo-se. 
- Senhor Barão, amo excessivamente a música, e como a senhora sua filha passava todos 

os dias uma ou duas horas sentada ao piano, escondia-me para a ouvir tocar. 
- Preguiçoso! 
- A princípio ficavam-me de cor as músicas que ouvia, mas depois, como elas estavam 

escritas no seu método, a pouco e pouco e à força de trabalho, aprendi a conhecer a música nele. 
- No meu método! - disse Andreia com a maior indignação - atrevia-se a tocar no meu 

método? 
- Não, minha senhora, nunca teria tal atrevimento - disse Gilberto; - mas ele ficava aberto 

em cima do seu piano, já numa, já noutra parte. Não lhe tocava, apenas lia nele, e os meus olhos 
não podiam manchar-lhe as páginas. 

- Queres tu ver - disse o barão a sua filha - que este patife vai agora dizer-nos que toca 
piano como Haydn. 

- Sabê-lo-ia tocar, provavelmente - disse Gilberto se tivesse tido o atrevimento de pôr os 
dedos nas teclas do seu piano. 

E Andreia lançou, a seu pesar, um segundo olhar sobre aquele rosto, animado por um 
sentimento, de que nada pode dar uma idéia, a não ser o fanatismo ardente do mártir. 

Mas o barão, que não tinha no espírito a mesma tranqüilidade e lúcida inteligência da 
filha, sentiu aumentar a sua cólera, quando pensou que o mancebo tinha razão, e que tinha 
obrado com a maior desumanidade deixando-o em Taverney só com Mahon. 

Ora, dificilmente se perdoa a um inferior o convencer-nos de que fomos injustos para 
com ele; o barão, portanto, irritando-se cada vez mais, à proporção que a filha se ia 
compadecendo dele, exclamou: 



- Ah! Desavergonhado! Foges, andas vadiando, e quando te pedimos contas do teu 
comportamento, pões-te a dizer-nos tolices, como as que acabamos de ouvir. Pois deixa estar! 
Como não quero que por minha culpa as ruas se encham de ladrões e aventureiros... 

Andreia fez um movimento para acalmar o pai; ela tinha conhecido que a exageração 
excluía a superioridade. 

Mas o barão afastou a mão protectora de sua filha, e prosseguiu: 
- Recomendar-te-ei ao senhor de Sartines, e irás fazer uma jornada até Bicêtre, escória dos 

filósofos! 
Gilberto recuou um passo, meteu o chapéu debaixo do braço e disse-lhe, pálido de cólera: 
- Saiba, senhor Barão, que depois que estou em Paris, tenho protectores que fazem 

esperar na sua antecâmara a esse senhor de Sartines. 
- Ah! Sim! - disse o barão - pois bem, se te livras de Bicêtre, não te livrarás de uma surra 

de chicote. Andreia, Andreia, chama teu irmão, que está aqui perto de nós. 
Andreia debruçou-se e disse imperiosamente a Gilberto: 
- Vamos, senhor, retire-se! 
- Filipe, Filipe! - bradou o velho. 
- Retire-se - repetiu Andreia ao mancebo, que ficara mudo e imóvel, como numa 

contemplação e num êxtase. 
Neste momento um cavaleiro, atraído pelas palavras do barão, correu à portinhola da 

carruagem: era Filipe de Taverney, com o uniforme de capitão. O mancebo vinha alegre e 
ricamente vestido. 

- Ah! Gilberto! - disse ele com afabilidade reconhecendo-o - Gilberto por aqui! Como 
estás tu, Gilberto?... Que me quer, meu pai? 

- Bons dias, senhor Filipe - respondeu o mancebo. 
- O que quero! - disse o barão pálido de furor – é que pegues na bainha da tua espada e 

que castigues com ela este patife. 
- Mas que fez ele? - perguntou Filipe olhando alternadamente e com uma admiração, que 

crescia de momento a momento, para o furor do barão e para a terrível impassibilidade de 
Gilberto. 

- Não te importe o que ele fez! - exclamou o barão; - bate-lhe, Filipe, bate-lhe como se 
bate num cão. 

Taverney voltou-se para sua irmã. 
- Que fez ele pois, diz-me, Andreia? Insultar-te-ia? 
- Eu? - exclamou Gilberto. 
- Não, Filipe, nada - respondeu Andreia - ele nada fez; meu pai alucinou-se, o Sr. Gilberto 

já não está ao nosso serviço, tem portanto direito de estar aonde bem lhe aprouver. Meu pai não 
quer entendê-lo assim, e como aqui o veio encontrar, encolerizou-se contra ele. 

- E foi isso só? - perguntou Filipe. 
- Só, meu irmão, nada mais, e não posso explicar a cólera do senhor de Taverney, 

sobretudo pelo motivo que é e quando o objecto e a pessoa de que se trata não valem sequer um 
olhar. Vê tu, Filipe, se as carruagens já continuam a andar. 

O barão calou-se domado pela tranqüilidade imperturbável de sua filha. 
Gilberto abaixou a cabeça, esmagado por aquele desprezo e sentiu de repente no peito 

uma sensação que lhe pareceu ódio. Preferiria mil vezes antes um golpe mortal da espada de 
Filipe, ou uma chicotada que lhe ferisse o rosto. 

Por pouco não desmaiou. 
Felizmente, tinha naquele momento acabado o discurso, e as carruagens seguiram. 
A do barão foi-se afastando a pouco e pouco, seguiram-se-lhe as outras, e Andreia 

desaparecia como num sonho. 
Gilberto ficou só, quase chorando, quase envergonhado de si próprio, incapaz, segundo 

lhe parecia, de suportar o peso da sua desgraça. 
Sentiu então tocarem-lhe no ombro. 



Voltou-se e viu Filipe, que tendo-se apeado e dado o cavalo a segurar a um soldado do 
seu regimento, vinha para ele sorrindo-se. 

- Vamos a saber, que te aconteceu, meu pobre Gilberto? Como te achas tu em Paris? 
Aquele tom franco e amigável tocou Gilberto. 
- Ah! Senhor - disse ele com um suspiro arrancado ao seu estoicismo selvagem - o que 

fazia eu em Taverney, faça favor de mo dizer? Teria lá morrido de desespero, de ignorância e de 
fome. 

Filipe estremeceu, porque o seu espírito imparcial comovera-se, como tinha sucedido ao 
de Andreia, com o triste abandono em que tinham deixado o mancebo. 

- E cuidas tu que hás-de fazer alguma coisa em Paris, pobre criança, sem dinheiro, sem 
protecção, sem recurso algum? 

- Estou persuadido disso, senhor; o homem que quer trabalhar é raro morrer de fome, 
numa cidade onde há tantos que nada querem fazer. 

Filipe estremeceu com esta resposta. Até ali só tinha visto em Gilberto um criado sem 
importância. 

- Tens tu ao menos que comer? - perguntou ele. 
- Ganho o meu pão, Sr. Filipe, e nada mais precisa quem só tem a lançar em rosto, a si 

próprio, o ter comido aquele que não ganhava. 
- Espero que não digas isso pelo que te davam em Taverney, meu filho. Teu pai e tua mãe 

eram dois bons criados do castelo, e tu próprio, frequentemente te tornavas útil. 
- Só fazia o meu dever, senhor. 
- Ora escuta-me, Gilberto - prosseguiu o mancebo - bem sabes que sempre te estimei 

muito; sempre te vi com outros olhos que te viam os mais. Teria eu razão para isso? O tempo o 
mostrará. O que aos mais parecia brutalidade achava eu delicadeza; o que eles julgavam ser 
rudeza, chamo-lhe eu dignidade. 

- Ah! Senhor - disse Gilberto respirando. 
- Já vês, pois, que te quero muito, Gilberto. 
- Obrigado, senhor. 
- Eu era rapaz como tu, e na minha posição era como tu desgraçado; foi talvez este o 

motivo por que te compreendi. Um dia, porém, sorriu-me finalmente a fortuna; ora pois bem!... 
deixa-me que eu te ajude, Gilberto, até que a fortuna por sua vez também te sorria. 

- Oh! Obrigado, senhor. 
- Ora vamos a saber, que queres tu fazer? Tens bastante altivez para que te sujeites a ir 

servir. 
Gilberto abanou a cabeça com um sorriso de desprezo, e disse: 
- Quero estudar. 
-Mas para estudar precisas de mestres, e para pagar aos mestres é necessário dinheiro. 
- Eu ganho dinheiro, senhor. 
- Ganhas! - disse Filipe sorrindo-se - e quanto ganhas tu, vamos a saber? 
- Ganho vinte e cinco soldos por dia, e poderei ganhar trinta, e mesmo quarenta. 
- Mas é precisamente o que necessitas para comer. 
Gilberto sorriu-se. 
- Ora vamos a ver, parece que andei mal no modo de te oferecer os meus serviços, 

porque te envergonhas de os aceitar. 
Gilberto não respondeu. 
- Os homens estão neste mundo para se ajudarem uns aos outros - prosseguiu Casa 

Vermelha - não são eles porventura irmãos? 
Gilberto levantou a cabeça e fixou o seu olhar inteligente sobre a nobre figura do 

mancebo. 
- Admira-te o meu modo de falar? - disse ele. 
- Não, senhor - respondeu Gilberto - é a linguagem da filosofia; só não estou acostumado 

a ouvi-la nas pessoas da sua classe. 



- Tens razão, e contudo esta é a linguagem do nosso século, o delfim também professa 
estes princípios. Ora vamos, não te faças soberbo comigo - continuou Filipe; - tu me pagarás 
depois o que agora te emprestar. Quem sabe se virás um dia a ser um Colbert, um Vauban? 

- Ou um Tronchin - disse Gilberto. 
- Pois sim. Aqui está a minha bolsa, dividamos ao meio. 
- Obrigado, senhor - disse o indomável mancebo, tocado, sem o querer dar a conhecer, 

da admirável grandeza da alma de Filipe; - obrigado; de nada preciso, somente... quero que 
acredite que lhe fico tão agradecido, mais ainda se é possível, do que se tivesse aceitado o que me 
ofereceu; creia no que lhe digo. 

E dizendo isto, fez uma cortesia a Filipe, que ficara estupefacto, alcançou num momento 
a multidão, e sumiu-se por entre ela. 

O jovem capitão esperou uns poucos de segundos, não querendo acreditar no que viu e 
ouviu; mas vendo que Gilberto não tornava a aparecer, montou outra vez a cavalo e foi colocar-
se no seu posto. 
 

XXIV 
 

A POSSESSA 
 
Todo aquele ruído de carruagens esplêndidas, a bulha dos sinos, que repicavam com 

força, o rufo alegre dos tambores, toda aquela pompa, reflexo das magnificências do mundo, 
perdidas de todo para ela, ecoaram na alma de Luísa, e vieram expirar como a onda perdida, 
junto aos muros da sua cela. 

Logo que el-rei se retirou, depois de ter inutilmente tentado chamar sua filha ao mundo, 
já como pai, já como soberano, isto é, com um sorriso, a que se sucederam súplicas, que mais 
pareciam ordens; logo que a delfina, que, desde o primeiro relancear de olhos, ficara tocada da 
verdadeira grandeza de alma de sua tia, havia desaparecido com os seus cortesãos, a abadessa das 
Carmelitas mandou tirar as armações, levar as flores, e despregar as rendas. 

De entre a comunidade, que ainda toda se conservava comovida, só ela não mostrou no 
rosto alteração alguma, quando as grossas portas do convento, abertas por um momento ao 
mundo, rodaram pesadamente, e se fecharam com ruído entre o mundo e a solidão. 

Então mandou chamar a tesoureira, e perguntou-lhe: 
- Os pobres têm recebido as esmolas do costume durante estes dois dias de confusão e 

desordem? 
- Sim, minha senhora. 
- Já mandaram embora os soldados depois de lhes darem de comer? 
- Todos receberam o pão e vinho, que a senhora lhes mandou dar. 
- Portanto, ninguém sofre necessidade nesta casa? 
- Ninguém, minha senhora. 
Luísa chegou-se à janela e respirou com prazer a brisa embalsamada, que subia do jardim, 

com a frescura das horas próximas da noite. 
A tesoureira esperava respeitosamente que a augusta abadessa lhe desse alguma ordem ou 

a despedisse. 
Luísa, e Deus sabe em que pensava naquele momento a pobre e real reclusa, Luísa 

desfolhava maquinalmente as rosas que chegavam à sua janela, e os jasmins que cobriam os 
muros do convento. 

De repente ouviu-se uma patada de cavalo, tão rija que abalou as portas das celas, e fez 
estremecer a abadessa. 

- Qual dos senhores da corte ficou em Saint-Denis? - perguntou Luísa. 
- Sua Eminência o Cardeal de Rohan, minha senhora - respondeu a tesoureira. 
- Estão aqui os seus cavalos? 
- Não, minha senhora, estão no capítulo da abadia, onde ficaram esta noite. 



- Então que bulha é esta? 
- Minha senhora, é um cavalo que faz este barulho, e que pertence à estrangeira. 
- Mas que estrangeira? -perguntou Luísa, procurando reunir as idéias para ver se se 

lembrava. 
- Aquela italiana, que veio ontem à noite pedir hospitalidade a Vossa Alteza. 
- Ah! É verdade. Onde está ela? 
- No seu quarto ou na igreja. 
- Que tem ela feito desde ontem? 
- Desde ontem que recusa qualquer alimento, excepto pão, e toda a noite esteve rezando 

na capela. 
- Grande pecadora, talvez! - disse a abadessa arqueando as sobrancelhas. 
- Ignoro-o, minha senhora, não falou a ninguém desde que chegou. 
- Que qualidade de mulher é ela? 
- É bela, tem uma fisionomia agradável e altiva ao mesmo tempo. 
- Onde esteve ela esta manhã durante todo o tempo da cerimónia? 
- No seu quarto junto à janela; aí se conservou por detrás das cortinas, lançando sobre 

cada pessoa que entrava um olhar cheio de ansiedade, como se em cada uma dessas pessoas 
receasse encontrar um inimigo. 

- É alguma mulher desse pobre mundo, em que eu vivi, em que eu reinei. Mande-a entrar. 
A tesoureira deu um passo para se retirar. 
- Espere. Sabe o seu nome? - perguntou a princesa. 
- Lorenza Feliciani. 
- Não conheço ninguém desse nome - disse Luísa pensando; - não importa, conduza-me 

essa mulher. 
A abadessa sentou-se então na sua cadeira secular; era de madeira de carvalho, tinha sido 

esculpida no tempo de Henrique II, e já tinha servido às nove antecedentes abadessas do 
convento das Carmelitas. 

Era ela um tribunal temível, ante a qual tinham já tremido não poucas pobres noviças, 
tomadas entre o temporal e o espiritual. 

Alguns momentos depois entrou a tesoureira trazendo consigo a desconhecida de véu 
comprido, que nós já conhecemos. 

Luísa tinha o olhar penetrante da família; e esse olhar fixou ela em Lorenza Feliciani no 
momento em que esta entrou no quarto; achou porém na estrangeira tal humildade, tal graça e 
uma beleza tão sublime, encontrou finalmente tanta inocência nos seus grandes olhos negros, 
umedecidos ainda pelas lágrimas recentes, que as disposições em que estava para com ela, de 
hostis, que a princípio eram, tornaram-se logo afáveis e fraternais. 

- Aproxime-se, senhora, e fale. 
A donzela deu um passo toda trémula, e ia pôr um joelho em terra. 
A princesa levantou-a. 
- A senhora é que se chama Lorenza Feliciani? – perguntou ela. 
- Sim, minha senhora. 
- E quer confiar-me um segredo? 
- Oh! Tenho nisso o maior desejo. 
- Por que não recorreu então ao tribunal da consciência? Eu não posso senão consolar, e 

um padre consola e perdoa. 
Luísa pronunciou as últimas palavras com uma certa hesitação. 
- Eu só careço de consolação, senhora – respondeu Lorenza; - demais, só a uma mulher 

ousaria dizer o que vou contar. 
- É pois alguma revelação bem fora do comum, a que vai fazer-me? 
- Oh! Por certo que é bem extraordinária. Queira ouvir-me, porém, com paciência, pois 

só à senhora, repito, poderei falar, em primeiro lugar porque é mulher, depois porque é poderosa, 
e eu quase que necessito o braço de Deus para me defender. 



- Defendê-la! Então perseguem-na? Atacam-na? 
- Oh! Por certo, minha senhora, é verdade, perseguem-me - exclamou a estrangeira 

possuída de um terror inexplicável. 
- Então, senhora, reflicta bem numa coisa - disse a princesa; - é que esta casa é um 

convento e não uma fortaleza; que nenhuma das paixões, que agitam os homens, aqui entra, a 
não ser para se extinguir de todo; que não é esta a casa da justiça, da força e da repressão, mas tão 
somente a casa de Deus. 

- Oh! É isso, é isso mesmo o que eu procuro – disse Lorenza. - Sim, a casa de Deus, 
porque só na casa de Deus eu poderei estar em sossego. 

- Mas se Deus não permite vinganças, como quer, pois, que nos vinguemos dos seus 
inimigos? Dirija-se aos magistrados. 

- Minha senhora, os magistrados nada podem contra aquele que eu temo. 
- Quem é então ele? - disse a abadessa com um secreto e involuntário terror. 
Lorenza chegou-se à princesa com uma misteriosa exaltação. 
- Quer saber quem é ele, senhora? - disse ela; - é um desses demónios, que fazem guerra 

aos homens, e a quem Satanás, seu príncipe, dotou de um poder sobrenatural. 
- Que me diz, senhora?-exclamou a princesa olhando para aquela mulher para se certificar 

que ela não estava louca. 
- E eu, eu! Oh! Como sou desgraçada! - disse Lorenza torcendo os seus lindos braços, 

que pareciam moldados pelos de uma estátua antiga - eu achei-me no caminho desse homem! Eu, 
eu, estou... 

- Acabe! 
Lorenza chegou-se mais para a princesa, e disse-lhe em voz baixa, como se ela própria se 

aterrasse do que ia proferir: 
- Eu estou possessa! 
- Possessa! - exclamou a princesa - vejamos, senhora, diga-me, estará no seu perfeito 

juízo? Ou será porventura... 
- Louca, não é isso que quer dizer? Não, eu não estou louca, mas posso enlouquecer se 

me abandona. 
- Possessa! - repetiu a princesa. 
- Ah! É bem verdade. 
- Mas permita-me que lhe diga que em tudo a acho semelhante às criaturas mais 

favorecidas de Deus; parece ser rica, é formosa, fala acertadamente, e não vejo no seu rosto sinal 
algum dessa terrível e misteriosa doença de que se queixa. 

- É na minha vida, senhora, e nos sucessos dessa mesma vida que se encontra o segredo, 
que eu queria ocultar a mim mesma. 

- Explique-se, vejamos o que é. Serei eu a primeira pessoa a quem conta os seus males? E 
os seus pais, e as suas amigas? 

- Meus pais - exclamou a donzela cruzando os braços em sinal de dor - pobres pais, 
tornarei eu a vê-los?! Amigas - prosseguiu ela com amargura - Ah! Senhora, porventura tenho eu 
amigas? 

- Ora vamos, caminhemos com ordem, minha filha - disse Luísa, tentando dar algum 
nexo às palavras da desconhecida. - Quem são seus pais, e como foi que os deixou? 

- Eu sou romana, senhora, e habitava com eles em Roma. Meu pai é de antiga nobreza, 
mas é pobre, como sucede a todos os patrícios de Roma. Tenho além dele minha mãe, e um 
irmão mais velho. Em França, segundo me contaram, quando uma família aristocrata, como é a 
minha, tem um filho e uma filha, sacrifica o dote da filha para comprar a espada do filho. Na 
minha pátria sacrifica-se a filha para fazer o filho tomar ordens. Portanto, eu não recebi educação 
alguma porque era necessário dá-la a meu irmão, que, como sinceramente dizia minha mãe, 
estudava para ser cardeal. 

- E depois? 



- Depois resultou, minha senhora, que meus pais se impuseram todos os sacrifícios que 
podiam fazer para ajudarem meu irmão, e que deliberaram fazerem-me tomar o véu no convento 
das carmelitas de Subíaco. 

- E a senhora o que disse a isso? 
- Nada, senhora. Desde a mais tenra idade que me tinham apresentado aquele futuro 

como uma necessidade. Eu não tinha força, nem vontade. Demais, não me perguntavam qual ela 
era, ordenavam, e só me restava obedecer. 

- Contudo... 
- Senhora, nós, as donzelas romanas, só temos desejos e impossibilidade de os satisfazer. 

Amamos o mundo, como os condenados amam o Paraíso, que não conhecem. Além disso, 
estava cercada de exemplos, que me teriam condenado se me houvesse lembrado de resistir, mas 
não pensei em tal. Todas as amigas, que eu tinha conhecido, e que, como eu, tinham irmãos, 
haviam pago a sua dívida à ilustração da família. Não tinha fundamento para me queixar; nada 
exigiam de mim, que me fizesse sair do hábito comum. Minha mãe tratou-me um pouco melhor, 
mas só quando chegou o dia em que a havia de deixar. 

“Chegou finalmente o dia em que eu devia começar o meu noviciado; meu pai reuniu 
quinhentos escudos romanos destinados a pagar o meu dote no convento, e partimos para 
Subíaco. 

De Roma a Subíaco há umas oito ou nove léguas de estrada, mas são tão maus os 
caminhos da montanha, que cinco horas depois de termos partido só tínhamos caminhado três 
léguas. Todavia, a jornada, posto que fatigasse, não deixava de me agradar. Sorria-lhe porque era 
a minha última felicidade, e durante o trânsito ia em voz baixa despedindo-me das árvores, das 
matas, das pedras, e até das ervas dos prados. Quem sabia se no convento encontraria flores, 
pedras, matas e árvores! 

De repente, enquanto ia entregue a estas doces ilusões, e quando atravessávamos a 
estrada, tendo de um lado um bosque e do outro uma muralha de rochedos cortados a prumo, 
parou a carruagem, ouvi minha mãe soltar um grito, e meu pai fez um movimento para agarrar as 
suas pistolas. Os meus olhos e o meu espírito baixaram do céu à terra; tínhamos sido 
surpreendidos pelos salteadores.” 

- Pobre criança! - disse Luísa, que cada vez se ia interessando mais com aquela narração. 
- Pois bem, acreditará acaso no que lhe digo? Não me assustei com isto, porque aqueles 

homens atacavam-nos para nos tirarem o dinheiro, e esse dinheiro, que nos iam roubar, era o 
destinado a pagar o meu dote no convento. Se eu não tivesse esse dote, demorava-se a minha 
entrada no convento até que meu pai arranjasse outro, e eu bem sabia que tempo e que 
dificuldades tinha havido já para arranjar aqueles quinhentos escudos. 

“Mas quando, depois de terem dividido o dinheiro, em vez de nos deixarem continuar o 
nosso caminho, os bandidos se precipitaram sobre mim, quando vi os esforços de meu pai para 
me defender, e as lágrimas de minha mãe para os suplicar, compreendi logo que alguma desgraça, 
que não conhecia, me esperava, e comecei a pedir misericórdia, por aquele sentimento natural, 
que insensivelmente nos faz implorar socorro, pois eu bem sabia que clamava debalde, e que 
naquele lugar solitário decerto ninguém me ouviria. 

Portanto, sem se importarem com os meus gritos, com as lágrimas de minha mãe, nem 
com os esforços de meu pai, foram-me atando as mãos atrás das costas, e queimando-me com as 
suas vistas medonhas, vistas que logo compreendi, tão perspicaz me tornava o terror; tiraram 
então uns dados da algibeira e começaram a jogar sobre um lenço. 

O que mais me aterrou foi não ver sobre o lenço o dinheiro que jogavam. 
Estremeci então enquanto os dados passavam de mão em mão, pois logo compreendi 

que era eu o objecto que eles jogavam. 
De repente, levantou-se um deles soltando um rugido de triunfo, e enquanto os outros 

blasfemavam rangendo os dentes, correu direito a mim, levantou-me nos braços e colou os seus 
lábios nos meus. 

O contacto de um ferro em brasa não me teria feito soltar um grito mais agudo. 



- Oh! Mate-me, mate-me, por Deus! - bradei eu. 
Minha mãe torcia-se deitada por terra e meu pai tinha perdido os sentidos. Só me restava 

uma esperança, e era que algum dos bandidos que tinham perdido, me matasse num momento de 
raiva, com os punhais que apertavam nas suas mãos rugosas. 

Esperava aquele golpe, desejava-o, invocava-o até. 
De repente apareceu ali um homem a cavalo. 
Falou em voz baixa a uma das sentinelas, que o havia deixado chegar até ali, trocando 

com ela a senha. 
Este homem tinha uma estatura regular, uma fisionomia imponente, um olhar resoluto. 

Continuou tranqüilo e sossegado a caminhar a passo. 
Chegando em frente do lugar onde eu estava, parou. 
O bandido, que já me levava nos seus braços, voltou-se ao primeiro silvo de um apito, 

que este homem tinha no cabo do seu chicote. 
O bandido largou-me no chão. 
- Anda cá - disse-lhe o desconhecido. 
E como o bandido parecesse ainda hesitar, o outro formou um ângulo com o braço e pôs 

dois dedos sobre o peito. O bandido obedeceu prontamente, como se aquele sinal fosse a ordem 
de um senhor poderoso. 

Este inclinou-se então ao ouvido do salteador e disse-lhe em voz baixa só esta palavra: 
- Mac. 
Só disse esta palavra, estou bem certa disso, eu que olhava para ele como se olha para o 

punhal que nos vai matar, que o escutava como se escuta uma palavra, que vai ser de vida ou de 
morte. 

- Benac - respondeu o bandido. 
Depois, domado como um leão, e rugindo como ele, veio a mim, desligou-me a corda 

que me apertava os pulsos, e foi fazer o mesmo a meu pai e a minha mãe. 
Então, como já tivessem repartido o dinheiro entre si, cada um veio pôr sobre uma pedra 

a parte que tinha recebido. 
Não faltava nem um só escudo dos quinhentos que meu pai trazia. 
Enquanto isto se passava sentia-me eu reviver nos braços de meu pai e de minha mãe. 
- Agora, retirem-se!... - disse ele aos bandidos. 
Os bandidos obedeceram, e embrenharam-se todos pelo bosque. 
- Lorenza Feliciani - disse então o desconhecido, lançando sobre mim um olhar 

sobrenatural - continua agora o teu caminho, estás livre. 
Meu pai e minha mãe agradeceram ao estranho que me conhecia e que nós não 

conhecíamos. Depois meteram-se novamente na carruagem. Segui-os com custo, porque não sei 
que poder estranho, irresistível, me atraía para o meu salvador. 

Ele tinha ficado imóvel no mesmo lugar, como para continuar a proteger-nos. 
Eu olhei para ele enquanto o pude ver, e foi só quando inteiramente o perdi de vista que 

desapareceu o peso que me oprimia o peito. 
Duas horas depois estávamos em Subíaco.” 
- Mas quem era esse homem extraordinário? – perguntou a princesa, extremamente 

comovida pela simplicidade desta história. 
- Digne-se ainda ouvir-me, minha senhora – disse Lorenza. - Ah! Não está tudo acabado! 
- Continue - disse a Srª. Luísa. 
Lorenza prosseguiu: 
- Duas horas depois deste acontecimento chegámos a Subíaco. 
“Em todo o caminho, meu pai, minha mãe e eu tínhamos vindo a falar a respeito desse 

misterioso salvador, que nos tinha chegado de repente, misterioso e poderoso, como um enviado 
do Céu. 

Meu pai, menos crédulo que eu, julgava ser o chefe de algum desses bandos que, ainda 
que divididos em fragmentos pelos arredores de Roma, estão sujeitos à mesma autoridade, e são 



de vez em quando inspeccionados pelo chefe supremo, o qual, investido de autoridade absoluta, 
recompensa, castiga e divide. 

Mas eu, que não podia lutar com a experiência de meu pai, eu que obedecia ao meu 
instinto, não cria, não podia crer, que esse homem fosse um bandido. 

Também, todas as noites nas minhas orações à Virgem, consagrava uma frase destinada a 
chamar as bênçãos da Madona sobre o meu salvador desconhecido. 

Naquele mesmo dia entrei para o convento. O dote tinha-se achado, nada impedia que lá 
me recebessem. 

Estava mais triste, mas também mais resignada do que nunca. Italiana e supersticiosa, 
metera-se-me na cabeça a idéia que Deus desejava possuir-me pura, inteira e sem nódoa, e que 
para isso me havia livrado daqueles bandidos, sem dúvida suscitados pelo Demónio, para 
enxovalhar a coroa de inocência que só Deus devia tirar-me da cabeça. Fizeram-me dirigir uma 
petição ao soberano pontífice a fim de ser dispensada do noviciado. Escrevi e assinei-a. Era 
redigida por meu pai nos termos de um desejo tão forte, que Sua Santidade julgou ver nesse 
pedido a ardente aspiração para a soledade, de uma alma aborrecida do mundo. Concedeu tudo 
quanto se pedia, e o noviciado de um ano, e para algumas de dois, foi por especial mercê 
reduzido a um mês para mim. 

Deram-me esta nova, que nem me causou prazer nem dor. Dir-se-ia que já estava morta 
para o mundo, e que operava num cadáver, cuja sombra impassível ainda sobrevivia. 

Quinze dias me tiveram fechada, receando que viesse tentar-me o espírito mundano. Na 
manhã do décimo quinto dia recebi ordem de descer para a capela com as outras irmãs. 

As capelas dos conventos na Itália são igrejas públicas. O papa certamente não julgou que 
era permitido a um padre confiscar Deus, em qualquer parte que ele se manifestasse aos seus 
adoradores. 

Entrei no coro e fui para o meu lugar. Entre as cortinas verdes que fechavam, ou antes 
que fingiam fechar as grades desse coro, havia um espaço grande bastante para deixar ver a nave. 

Vi, por esse espaço, que por assim dizer dava para a terra, um homem que estava de pé, 
no meio da chusma prostrada. Esse homem olhava para mim, ou melhor, devorava-me com os 
olhos. Senti então o mesmo movimento desagradável que já havia experimentado; esse efeito 
sobre-humano que por assim dizer me atraía do mesmo modo que já uma vez havia eu visto meu 
irmão atrair como um iman através de uma folha de papel uma agulha de aço. 

Ah! vencida, subjugada, sem poder contra essa atracção, inclinei-me para o lado dele, de 
mãos postas como para orar a Deus, com os lábios e com o coração ao mesmo tempo, e bradei-
lhe: 

- Agradecida! Muito agradecida! 
As irmãs olharam admiradas para mim: nada haviam compreendido do meu movimento, 

nem das minhas palavras; seguiram a direcção das minhas mãos, dos meus olhos e da minha voz. 
Ergueram-se nos seus lugares a fim de olharem para a nave. Eu também olhei a tremer. 

O desconhecido já lá não estava. 
Interrogaram-me, mas eu não fiz mais que corar, empalidecer e titubear. 
Desde esse momento, minha senhora – exclamou Lorenza desesperada - estou em poder 

do Demónio!” 
- Não vejo nada de sobrenatural em tudo isso. Entretanto, minha irmã - respondeu a 

princesa sorrindo – sossegue e continue. 
- Oh! É porque não pode sentir o que eu senti! 
- Então o que sentiu? 
- Senti-me inteiramente possessa: coração, alma, juízo, o Demónio tudo possuía. 
- Minha irmã - disse a senhora Luísa - receio muito que o nome desse demónio seja amor. 
- Oh! O amor não me teria feito padecer assim, o amor não me teria oprimido o peito, 

não me teria despedaçado o corpo como o furacão despedaça a árvore, o amor não me teria dado 
o pensamento mau que me ocorreu. 

- Que mau pensamento foi esse, minha filha? 



- Eu deveria ter dito tudo ao meu confessor, não é verdade, minha senhora? 
- Certamente. 
- Pois bem, o demónio que de mim se havia apoderado disse-me, ao contrário, em voz 

baixa, que guardasse segredo. Nem uma religiosa, talvez, tenha entrado no claustro sem deixar no 
mundo que abandonava uma recordação de amor. Muitas, invocando o nome de Deus, traziam o 
nome de um homem no coração. O confessor estava acostumado a ouvir confidências destas. E 
eu! tão devota, tão tímida, tão candidamente inocente, eu que antes dessa fatal jornada de Subíaco 
nunca havia falado com outro homem senão com meu irmão, eu que desde então apenas 
encontrara duas vezes os meus olhos com os do desconhecido, imaginei, minha senhora, que me 
atribuiriam com aquele homem uma dessas intrigas amorosas que, antes de tomar o véu, as 
nossas irmãs haviam tido com seus amantes. 

- Mau pensamento, com efeito - disse a senhora Luísa; - mas ainda assim é bem inocente 
o demónio que só inspira à mulher de que se apoderou, semelhante pensamento. Continue. 

- No dia seguinte mandaram-me chamar à grade. Desci, encontrei uma das minhas 
vizinhas da via Frattina, em Roma; era uma menina que tinha muitas saudades minhas, porque 
todas as tardes conversávamos e cantávamos juntas. 

“Por detrás dela, junto da porta, um homem envolto numa capa esperava-a como se fosse 
um lacaio. Esse homem não se voltou para mim, entretanto eu voltei-me para ele; não me falou e 
contudo eu adivinhei que era ainda o meu protector desconhecido. 

A mesma perturbação que eu sentira já apossou-se do meu coração. Senti-me 
inteiramente dominada pelo seu poder. A não ser as grades que me tinham cativa, eu teria de 
bom grado fugido para ele. Havia na sombra da sua capa raios de luz tão estranhos que me 
deslumbravam. Havia no seu silêncio obstinado rumores que eu só ouvia, e que me falavam uma 
linguagem harmoniosa. 

Tratei de estar o mais possível senhora de mim, e perguntei à minha vizinha da via 
Frattina quem era aquele homem, que a acompanhara. 

Ela não o conhecia. Seu marido estava para vir com ela, mas, no momento de partir, 
voltara a casa acompanhado por aquele homem, e havia-lhe dito: 

- Não posso acompanhar-te a Subíaco, mas aqui está este amigo meu que te 
acompanhará. 

Não perguntou mais nada. Era tal o desejo que a minha amiga tinha de ver-me, que se 
meteu com ele na carruagem, sem querer saber de mais nada. 

A minha amiga era uma santa mulher; viu num canto da casa a imagem de uma Virgem, 
que passava por ser muito milagrosa, não quis sair sem lhe fazer oração, foi portanto ajoelhar 
diante dela. 

Durante este tempo, entrou o homem devagar, aproximou-se de mim a passos lentos, 
desembuçou-se e mergulhou os seus olhos nos meus, como se fossem dois raios ardentes. 

Eu esperava que ele falasse; meu peito elevou-se por assim dizer, subindo, como se fora 
uma onda, ao encontro da sua palavra; mas contentou-se em elevar as suas mãos acima da minha 
cabeça, aproximando-as da grade que nos separava. Apoderou-se logo de mim um êxtase 
inexplicável; ele sorria para mim, e eu também me sorri fechando ao mesmo tempo os olhos, 
como se um peso enorme mos cerrasse. Durante este tempo, como se o único fim fosse de se 
assegurar do seu poder sobre mim, desapareceu; à medida que ele se afastava, tornava eu a mim; 
entretanto ainda eu estava sob o império dessa estranha alucinação quando a minha amiga, tendo 
acabado a sua oração, se ergueu, despediu-se de mim, deu-me um beijo e saiu. 

Quando à noite me despi, achei no seio um bilhete que continha unicamente estas duas 
linhas: 

Em Roma, todo aquele que ama uma religiosa tem pena de morte. Quererá porventura dar a morte 
àquele a quem deve a vida? 

 
Desde esse dia, minha senhora, senti-me completamente possessa, porque menti a Deus, 

não lhe confessando que pensava naquele homem tanto ou mais do que n’Ele.” 



Lorenza, aterrada com o que acabava de dizer, parou para consultar a fisionomia tão doce 
e inteligente da princesa. 

- Tudo isso não é estado de possessa, como o julga - disse com firmeza a Srª. Luísa de 
França; - é uma infeliz paixão; já o disse e repito-o, as coisas do mundo não devem chegar a este 
lugar senão com um profundo arrependimento. 

- Arrependimento, minha senhora! - exclamou Lorenza. - Como! Pois vê-me em lágrimas, 
orando, vê-me de joelhos suplicando que me livre do poder infernal daquele homem, e pergunta-
me se tenho arrependimento! Oh! Tenho mais que arrependimento, tenho remorsos! 

- Entretanto, o que tenho ouvido... - disse a senhora Luísa. 
- Espere, ouça até ao fim - disse Lorenza - e então, minha senhora, rogo-lhe que me não 

julgue com muita severidade. 
- Recomendaram-me a indulgência e a doçura, e estou pronta para socorrer todos os 

padecimentos. 
- Oh! Deus a abençoe, que realmente é o anjo consolador que eu tinha vindo procurar. 
“Descíamos à capela três dias em cada semana, e a todos os ofícios divinos assistia o 

desconhecido. Eu quisera resistir, havia dito que estava doente, havia resolvido não descer! 
Fraqueza humana! Quando a hora chegava, eu descia, mau grado meu, e como se me impelisse 
uma força superior à minha vontade. Então, se ele ainda não tinha chegado, gozava de alguns 
instantes de sossego; mas, à medida que ele se aproximava, sentia-o vir. Poderia ter dito: está a 
cem passos de distância, está no limiar da porta, está na igreja, e tudo isto sem mesmo olhar para 
ele; depois, apenas ele chegava ao lugar do costume, ainda que os meus olhos estivessem fitos no 
livro para a mais santa invocação, desviavam-se logo para se fixarem sobre ele. 

Então, por mais tempo que o ofício divino durasse, não podia mais ler nem orar. Todo o 
meu pensamento, toda a minha alma, estavam nos meus olhos, e os meus olhos não se desviavam 
daquele homem que, eu bem o conhecia, queria roubar-me a Deus. 

Ao princípio não havia podido olhar para ele sem receio; depois desejava-o, e afinal ia o 
meu pensamento ao seu encontro. E muitas vezes, como em sonhos se vê, parecia-me de noite 
vê-lo passar pela rua, debaixo das minhas janelas. 

Não havia este estado escapado às minhas companheiras. A abadessa foi avisada; disse-o 
a minha mãe. Três dias antes daquele em que eu devia pronunciar os meus votos, vi entrar na 
minha cela os únicos três parentes que eu tinha no mundo, e eram: meu pai, minha mãe e meu 
irmão. 

Vinham para me abraçarem pela última vez, diziam eles, mas eu bem vi que era outro o 
fim deles, porque, ficando só comigo, minha mãe interrogou-me. Nesta circunstância é fácil 
conhecer a influência do Demónio, porque, em lugar de lhe dizer tudo, como deveria ter feito, 
neguei tudo obstinadamente. 

O dia em que devia tomar o véu chegara no meio da estranha luta que eu sustentava 
comigo mesma, receando e desejando a hora em que toda inteira me ia entregar a Deus, e 
sentindo bem que se o Demónio tinha alguma tentação suprema a fazer sobre mim, seria decerto 
nessa hora solene.” 

- E depois da carta, que disse ter achado no seio, esse homem nunca mais tornou a 
escrever-lhe? – perguntou a princesa. 

- Nunca, minha senhora. 
- Nessa época ainda lhe não tinha falado? 
- Só mentalmente. 
- Nem escrito? 
- Oh! Nunca. 
- Continue, minha irmã; ia falar do dia em que tomou o véu. 
- Nesse dia, como dizia a Vossa Alteza, devia finalmente ver um termo aos meus 

tormentos, porque, apesar da singular doçura que nisso havia, era um suplício imenso para uma 
alma que permanecera cristã a obsessão de um pensamento, de uma forma sempre presente e 
imprevista, sempre motejadora, pelo modo a propósito com que sempre me aparecia, 



exactamente nos instantes de luta contra ela e por sua obstinação em me dominar então 
invencivelmente. Além disso, havia momentos em que chamava por essa hora santa de todos os 
meus votos. 

Quando pertencer a Deus, dizia eu, Deus saberá defender-me, como me defendeu do 
ataque dos bandidos. 

Esquecia-me dizer que fora por intervenção deste homem que Deus me havia salvado do 
ataque dos bandidos. 

Entretanto, chegou a hora da cerimónia. Eu tinha descido à igreja, pálida, inquieta, porém 
menos agitada que de costume; meu pai, minha mãe, meu irmão, essa vizinha da via Frattina que 
tinha vindo visitar-me, todas as pessoas de amizade da minha casa, todos os aldeões da 
vizinhança tinham vindo, porque se havia espalhado que eu era formosa, e dizem que uma 
vítima, quando é formosa, agrada mais ao Senhor. Começou o ofício. 

Eu pedia mentalmente a Deus que apressasse tudo, porque ele não estava na igreja, e eu 
sentia, enquanto durasse a sua ausência, que era senhora do meu livre arbítrio. Já se voltava para 
mim o padre mostrando-me o Cristo, ao qual eu me ia consagrar, já eu estendia os braços para 
esse único salvador dado ao homem, quando o estremecimento habitual que me anunciava a 
aproximação do desconhecido começou a agitar meus membros; quando o choque forte, que 
acabava de me comprimir o peito, me indicou ter ele transposto o limiar da igreja, quando enfim 
a atracção irresistível levou meus olhos ao lado oposto ao altar, a despeito de todos os esforços 
que fizessem para serem fiéis a Deus. 

O meu perseguidor estava de pé, junto do púlpito, e olhando para mim mais que nunca. 
Desde esse momento pertencia-lhe; já não sabia de ofícios, de cerimónias, nem de 

orações. 
Julgo que me fizeram as perguntas do costume, mas eu não respondi. Lembro-me que me 

puxaram pelo braço, e que vacilei como um objecto inanimado que removem do seu lugar. 
Mostraram-me umas tesouras sobre as quais reflectia um terrível raio de sol: esta luz viva nem 
sequer me fez pestanejar. Um instante depois senti o ferro frio sobre o meu pescoço, rangeu o 
aço entre o cabelo. 

Neste momento pareceu-me que as forças todas me faltavam, que a minha alma me fugia 
do corpo para ele, e caí sobre a laje, não, coisa estranha, como pessoa que perde os sentidos, mas 
sim como pessoa presa do sono. Senti um prolongado murmúrio, depois tornei-me surda, muda 
e insensível. A cerimónia foi interrompida com espantoso tumulto.” 

A Srª. Princesa Luísa juntou as mãos em sinal de piedade. 
- Não é verdade - disse Lorenza - que é este um terrível acontecimento e no qual 

facilmente se reconhece a intervenção do inimigo de Deus e dos homens? 
- Tome cuidado - disse a princesa com um acento de terna compaixão; - tome cuidado, 

pobre mulher, parece-me que se inclina muito a atribuir ao maravilhoso o que não passa de ser 
uma fraqueza bem natural. Quando viu esse homem, perdeu os sentidos, nada mais; continue, 
minha irmã. 

- Oh! Minha senhora, não me diga isso – bradou Lorenza - ou pelo menos ouça tudo para 
poder ajuizar. Nada de maravilhoso! - prosseguiu ela - mas então teria eu tornado a mim, dez 
minutos, um quarto de hora ou quando muito uma hora depois; teria falado com as minhas 
irmãs, teria adquirido ânimo e fé entre elas? 

- Certamente - disse a senhora Luísa. - Mas diga, não foi assim que sucedeu? 
- Minha senhora - disse Lorenza - quando tornei a mim era noite. Um movimento rápido 

e trémulo já me cansava desde alguns minutos. Ergui a cabeça julgando estar debaixo da abóbada 
da capela ou das cortinas da minha cela. Vi rochedos, árvores e nuvens, e no meio disso tudo 
sentia uma respiração morna que me bafejava o rosto. Julguei que alguma irmã estava tratando de 
mim, quis agradecer-lhe... Minha senhora, eu tinha a cabeça encostada ao peito de um homem, e 
esse homem era o meu perseguidor. Olhei para mim mesma, e apalpei-me para me certificar se 
vivia ou pelo menos se estava acordada. Soltei um grito. Estava vestida de branco, ornava-me a 



cabeça uma grinalda de rosas brancas, como se fora uma noiva, ou antes como se fora uma 
finada. 

A princesa soltou um grito; Lorenza ocultou o rosto entre as mãos. 
- No dia seguinte - prosseguiu Lorenza soluçando - no dia seguinte quis saber quanto 

tempo tinha decorrido, estávamos em quarta-feira. Portanto, estivera três dias sem sentidos, mas 
ignoro completamente o que se passou durante esses três dias. 
 

XXV 
 

O CONDE DE FÉNIX 
 
Durante muito tempo um silêncio profundo deixou as duas mulheres entregues, uma às 

suas dolorosas meditações, outra à sua admiração, fácil de compreender. 
Por fim a senhora Luísa foi a primeira a romper o silêncio. 
- E não fez coisa nenhuma para facilitar esse rapto? - perguntou ela. 
- Não, minha senhora. 
- E ignora de que modo saiu do convento? 
- Ignoro. 
- Todavia, um convento costuma estar bem fechado, bem guardado, as janelas têm grades 

de ferro, os muros são de uma altura espantosa, e há sempre uma rodeira, que não larga as 
chaves.  Isto é assim por toda a parte e principalmente na Itália, onde são mais severas as regras. 

- O que lhe poderei responder, minha senhora? Eu mesma tento recordar-me de alguma 
coisa, porém nada me lembra. 

- Mas disse-lhe que tinha feito mal em a raptar? 
- Certamente. 
- E o que respondeu ele para se desculpar? 
- Disse que me amava. 
- E a senhora o que lhe disse? 
- Que me assustava. 
- Então não o amava? 
- Oh! Não! Não! 
- Tinha certeza disso? 
- Ah! Minha senhora, era um sentimento estranho o que eu experimentava por aquele 

homem. Quando ele está presente, não sou já a mesma; sou o que ele quer que eu seja, faço o que 
ele ordena que eu faça, minha alma não tem já poder, meu espírito não tem vontade; basta um 
olhar dele para me fascinar e subjugar. Ora parece impelir-me até ao fundo do coração 
pensamentos que não são meus, ora parece arrancar-me idéias tão ocultas em mim até então, que 
nem mesmo as havia adivinhado. Oh! Veja, minha senhora, se não há magia em tudo isto. 

- Se não é sobrenatural, é pelo menos singular – disse a princesa. - Mas, depois de 
raptada, como viveu com esse homem? 

- Mostrava-me uma grande ternura, uma amizade muito sincera. 
- Era talvez um homem corrompido? 
- Creio que não, pelo contrário, no seu modo de falar há alguma coisa de apóstolo. 
- Vamos, ama-o? Confesse tudo. 
- Não, não, minha senhora - disse a italiana com uma dolorosa vontade - não o amo. 
- Então deveria ter fugido, recorrer às autoridades, pedir para ser levada aos seus 

parentes. 
- Ele vigiava-me de tal modo, minha senhora, que eu não podia fugir. 
- Por que não escreveu? 
- Em todas as casas onde parávamos, na estrada, pareciam conhecê-lo, parecia que lhe 

pertenciam, todos lhe obedeciam tão humildemente como criados. Várias vezes pedi papel, pena 



e tinta, mas aqueles a quem eu me dirigia estavam decerto prevenidos por ele, porque nunca me 
respondiam. 

- Mas de que modo caminhava na estrada? 
- Em carruagem de posta, ao princípio; em Milão, porém, passámos por uma espécie de 

casa ambulante, na qual continuámos a nossa jornada. 
- Mas enfim, algumas vezes a havia de deixar só?... 
- Sim, e então chegava-se a mim e dizia-me: “Durma”. E eu adormecia e só acordava 

quando ele voltava. 
A senhora Luísa abanou a cabeça em sinal de incredulidade e continuou: 
- Não tinha grande e enérgica vontade de fugir, porque se assim fosse, tê-lo-ia 

conseguido. 
- Ah! Parece-me contudo, que se a senhora... Mas também, talvez eu estivesse fascinada! 
- Pelas suas palavras de amor, e pelas suas carícias?... 
- Raras vezes me falava de amor, minha senhora, e a não ser um beijo na fronte à noite, e 

outro pela manhã, não me recordo que me fizesse outras carícias. 
- É singular, realmente singular! - murmurou a princesa. 
E depois continuou: 
- Vamos, repita ainda uma vez: não o ama? 
- Repito-o, minha senhora. 
- Diga-me outra vez que não está ligada a ele por nenhum laço terrestre? 
- Assim o afirmo. 
- Que se a reclamar, não poderá fazer valer direito algum? 
- Nenhum. 
- Mas, enfim - continuou a princesa - como veio aqui? Fale, porque ainda não percebo 

bem. 
- Minha senhora, aproveitei a ocasião de uma tempestade, que nos acometeu a pequena 

distância de uma cidade que chamam, segundo creio, Nanci. Tinha deixado o seu lugar junto de 
mim, para entrar no outro repartimento da carruagem, a fim de ir conversar com o velho que lá 
habita, quando montei no cavalo que lhe pertencia e fugi. 

- E por que preferiu vir a França em lugar de voltar para a Itália? 
- Pensei que não podia voltar a Roma, porque decerto julgariam que eu era cúmplice 

desse homem, e os meus parentes não me teriam recebido. 
“Resolvi, portanto, fugir para Paris e viver escondida, ou então ir a qualquer outra cidade 

onde pudesse ocultar-me a todos os olhos e principalmente aos seus. 
Quando cheguei a Paris, falavam todos da sua reclusão entre as carmelitas, minha 

senhora; louvavam todos a sua piedade, a sua solicitude para com os desgraçados, a sua 
compaixão para com os aflitos. Foi isto para mim um raio de luz, minha senhora, ocorreu-me a 
idéia e a convicção de que só a senhora seria generosa bastante para me acolher, bastante 
poderosa para me defender.” 

- Socorre-se ao meu poder, minha filha; então é ele bem poderoso? 
- Oh! Sim. 
- Mas quem é ele? Vejamos; por delicadeza tenho até agora tardado em lho perguntar; 

entretanto, se devo defendê-la, preciso saber contra quem. 
- Oh! Minha senhora, eis um ponto em que não posso esclarecê-la. Ignoro 

completamente quem ele é; tudo quanto sei é que um rei não inspira mais respeito, um Deus mais 
adoração, do que lhe dedicam as pessoas a quem ele se digna revelar. 

- Mas o seu nome? Como se chama ele? 
- Minha senhora, tenho-o ouvido chamar com muitos nomes e todos diferentes. 

Entretanto, só dois me ficaram na memória. Um é o que lhe dá aquele ancião de quem já lhe 
falei, e que foi nosso companheiro de viagem, desde Milão até à hora em que o deixei; outro é o 
que a si mesmo se dá. 

- Qual era o nome que lhe dava o ancião? 



-Acharat... Não lhe parece que é um nome anticristão, diga, minha senhora? 
- E o que ele dá a si mesmo? 
- José Bálsamo. 
- E ele? 
- Ele!... Conhece todos, adivinha tudo; é contemporâneo de todos os tempos; viveu em 

todas as idades; fala... Oh! Meu Deus! Perdoe-lhe semelhantes blasfémias! Fala de Alexandre, de 
César, de Carlos Magno, como tendo-os conhecido, e entretanto, parece-me que há já muito 
tempo que esses homens todos morreram; mas fala também de Pilatos, de Caifás, de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, enfim, como se tivesse assistido ao seu martírio. 

- É algum charlatão - disse a princesa. 
- Minha senhora, talvez eu não saiba perfeitamente o que em França quer dizer a palavra 

que acaba de pronunciar, mas o que sei é que este é um homem perigoso, terrível, ante o qual 
tudo se inclina, dobra e cai; que julgam indefeso e que está armado; que julgam só e que faz surgir 
homens debaixo da terra; e isto sem força, sem violência, com uma palavra, um gesto... sorrindo. 

- Está bom - disse a princesa - quem quer que seja esse homem, descanse, minha filha, eu 
a protegerei contra ele. 

- Por si, não é verdade, minha senhora? 
- Sim, por mim terá protecção enquanto não renunciar a ela. Mas não continuará a crer, 

nem tentará fazer-me crer, a mim, nas visões sobrenaturais que o seu espírito doente criou. As 
paredes de Saint-Denis, em todo o caso, serão uma fortificação segura contra o poder infernal; e 
mesmo, acredite-me, contra um poder muito mais temível, contra o poder humano. Agora, 
minha senhora, que tenciona fazer? 

- Com estas jóias, que me pertencem, minha senhora, tenciono pagar o meu dote num 
convento... Neste, se for possível. 

E Lorenza pôs sobre a mesa algumas ricas pulseiras, anéis de grande valor, um brilhante 
magnífico e um belíssimo par de brincos. Ao todo poderia isso valer vinte mil escudos. 

- Estas jóias pertencem-lhe? - perguntou a princesa. 
- Pertencem-me, minha senhora, deu-mas ele, e eu entrego-as a Deus. Só desejo uma 

coisa. 
- Qual é? 
- É que, se ele o vier reclamar, se lhe restitua o seu cavalo Djérid, que foi o instrumento 

por meio do qual me libertei. 
- Mas a senhora, de modo nenhum quer voltar para ele, não é assim? 
- Eu não lhe pertenço. 
- É verdade, já o disse. Assim, minha senhora, persiste em querer entrar no convento de 

Saint-Denis e prosseguir nas práticas da religião interrompidas em Subíaco, pelo estranho 
acontecimento que acaba de me narrar? 

- É esse o meu desejo mais ardente, minha senhora, e de joelhos solicito esse favor. 
- Pois descanse, minha filha, de hoje em diante viverá entre nós, e quando nos tiver 

mostrado de que modo está empenhada em alcançar esse favor, quando por seu exemplar 
procedimento, como espero, o tiver merecido, nesse dia pertencerá ao Senhor, e respondo que 
ninguém a levará de Saint-Denis, enquanto sobre si velar a abadessa. 

Lorenza deitou-se aos pés da sua protectora, agradecendo-lhe do modo mais verdadeiro e 
sincero. 

Mas de repente ergueu-se sobre um joelho, escutou, empalideceu e tremeu. 
- Oh! Meu Deus, meu Deus! - disse ela. 
- O que é? - perguntou a senhora Luísa. 
- O meu corpo estremece todo, não vê? Ele aproxima-se, aproxima-se! 
- Quem? 
- Ele! Ele que jurou perder-me. 
- Esse homem? 
- Sim, o homem. Não vê como me tremem as mãos? 



- É verdade! 
- Oh! - exclamou ela com o coração oprimido – ele aí vem... Está próximo! 
- Está enganada. 
- Não, não, minha senhora. Olhe, atrai-me contra minha vontade, venha, segure-me, 

segure-me! 
A senhora Luísa agarrou a estrangeira pelo braço. 
- Mas sossegue, minha filha - disse ela; - ainda que seja ele, está aqui em segurança. 
- Ele aproxima-se! Aproxima-se! Asseguro-lho! – bradou Lorenza aterrada, desanimada, 

com os braços estendidos para a porta do quarto e o olhar fixo. 
- Loucura! Loucura! - disse a princesa. - Pois assim se entra em casa da Srª. Luísa de 

França!... Seria para isso preciso que esse homem trouxesse uma ordem de el-rei. 
- Oh! Minha senhora, como ele entrou não sei eu – exclamou Lorenza deixando-se cair 

para trás - mas o que sei, do que tenho a certeza, é que apenas dista daqui dez passos... É que ele 
aí está!... 

De repente abriu-se a porta; a princesa recuou espantada de tão singular coincidência. 
Apareceu uma irmã. 
- Quem é - perguntou a princesa - e o que quer? 
- Está ali fora um senhor - respondeu a irmã – que deseja falar com Vossa Alteza Real. 
- Como se chama? 
- O Sr. Conde de Fénix. 
- É ele? - perguntou a princesa a Lorenza – conhece este nome? 
- O nome não conheço eu; mas é ele, minha senhora, é ele. 
- O que quer ele? - perguntou a princesa à religiosa. 
- Vem encarregado por Sua Majestade El-Rei da Prússia de uma missão junto do rei de 

França, e desejava, diz ele, falar um instante com Vossa Alteza Real. 
A senhora Luísa pensou alguns instantes; depois voltando-se para Lorenza, disse-lhe: 
- Entre para aquele gabinete. 
Lorenza obedeceu. 
- Agora, minha irmã - prosseguiu a princesa – mande entrar o conde. 
A irmã inclinou-se e saiu. 
A princesa foi ver se a porta do gabinete estava bem fechada, e voltou para se sentar na 

sua cadeira, esperando, não sem uma certa comoção, o acontecimento que ia ter lugar. 
A irmã logo tornou a aparecer. 
Caminhava atrás dela esse homem, que no dia da apresentação, vimos fazer-se anunciar 

no palácio de el-rei com o nome de conde de Fénix. 
Vinha vestido com o mesmo trajo, que era um uniforme prussiano: trazia a cabeleira 

militar e a gola preta; os seus grandes olhos expressivos abaixaram-se na presença da senhora 
Luísa, mas só para sinal do respeito que um homem, por mais alta que seja a sua categoria, deve a 
uma filha de França. 

Mas, erguendo-os logo, como receando mostrar muita humildade, disse: 
- Minha senhora, agradeço a Vossa Alteza Real o favor que se digna fazer-me. Entretanto, 

eu já contava com isso, sabendo de que modo Vossa Alteza socorre tudo quanto é desgraçado. 
- Efectivamente, senhor, faço a diligência - disse a princesa com dignidade, e porque 

depois de uma conversa de dez minutos contava ela lançar por terra quem, com tanta 
impudência, vinha reclamar a protecção de outrem, depois de ter abusado das suas próprias 
forças. 

O conde inclinou-se sem haver compreendido aparentemente o duplo sentido das 
palavras da princesa. 

- O que posso eu pois fazer por seu respeito, senhor? - prosseguiu a senhora Luísa no 
mesmo tom de ironia. 

- Tudo, minha senhora. 
- Fale. 



- Vossa Alteza, que eu não teria vindo, sem graves motivos, importunar no retiro que 
escolheu, se me não engano, deu asilo a uma pessoa que me interessa por todos os modos. 

- Como se chama essa pessoa, senhor? 
- Lorenza Feliciani. 
- E o que lhe é essa pessoa? É sua aliada, parenta ou irmã? 
- É minha mulher. 
- Sua mulher? - disse a princesa levantando a voz de modo que pudesse ser ouvida no 

gabinete; - Lorenza Feliciani é a condessa de Fénix? 
- Sim, minha senhora, Lorenza Feliciani é a condessa de Fénix - respondeu o conde com 

o maior sossego. 
- Não há condessa de Fénix alguma aqui entre as carmelitas, senhor - respondeu 

secamente a princesa. 
Mas o conde de Fénix não se considerou vencido e prosseguiu: 
- Talvez, minha senhora, não esteja ainda Vossa Alteza bem persuadida de que Lorenza 

Feliciani e a condessa de Fénix são uma e a mesma pessoa? 
- Não, eu confesso-o - disse a princesa; - adivinhou, senhor; a minha convicção não é 

completamente perfeita nesse ponto. 
- Queira Vossa Alteza dar ordem para que Lorenza Feliciani seja conduzida à sua 

presença, e espero então dissipar essa dúvida. Peço perdão a Vossa Alteza de insistir tanto, mas é 
uma mulher a quem tenho realmente amizade, e ela mesma está com saudades de mim, tem pena 
da nossa separação. 

- Julga isso? 
- Sim, minha senhora, creio-o, ainda que bem pouco valho. 
- Oh! - pensou a princesa - Lorenza havia falado verdade, este homem é efectivamente 

um homem muito perigoso. 
O conde permanecia calado e sossegado com a mais estrita civilidade da corte. 
- Tentemos mentir - continuou a pensar a senhora Luísa. - Senhor - disse ela - não posso 

entregar-lhe uma mulher que não existe aqui. Compreendo a insistência com que a procura, se 
realmente lhe tem amor, como diz; mas se quer ter alguma probabilidade de a encontrar, procure-
a noutra parte, é o conselho que lhe dou. 

O conde, ao entrar, havia lançado em torno de si um rápido olhar para todos os objectos 
que o cercavam, e os seus olhos haviam parado um instante, mas esse mesmo tinha sido 
suficiente, sobre a mesa colocada num ângulo da casa, mesa sobre a qual Lorenza havia deixado 
as suas jóias, e que tinha oferecido para ser admitida nas Carmelitas. O conde de Fénix havia-as 
conhecido. 

- Se Vossa Alteza Real procurasse reunir todas as suas idéias - insistiu o conde - e rogo 
que se digne fazê-lo, lembrar-se-ia então que Lorenza Feliciani estava ainda há pouco nesta casa, 
e que pôs sobre aquela mesa as jóias, que lá estão, e que depois de Vossa Alteza lhe ter feito a 
honra de conversar com ela, se retirou. 

O conde de Fénix reparou no olhar furtivo que a princesa dirigiu para o lado do gabinete. 
- Retirou-se para aquele gabinete - ajuntou ele com a maior impassibilidade. 
A princesa corou, e o conde prosseguiu: 
- De modo que só espero licença de Vossa Alteza para lhe dar ordem de aparecer, o que 

ela fará imediatamente, afirmo-o. 
A princesa lembrou-se que Lorenza fechara a porta por dentro, e que por conseqüência 

nada a podia obrigar a sair, senão um impulso da sua própria vontade. 
- Mas - disse ela, não procurando disfarçar o seu despeito por ter mentido inutilmente 

diante desse homem a quem se não podia ocultar coisa nenhuma; - se ela entrar, o que fará? 
- Nada, minha senhora; apenas dirá a Vossa Alteza que, sendo minha esposa, deseja 

seguir-me. 
Estas palavras tranqüilizaram a princesa porque se lembrava dos últimos protestos de 

Lorenza. 



- Sua esposa! - disse ela - tem a certeza do que diz? 
E nas suas palavras se conhecia a indignação. 
- Dir-se-ia, realmente, que Vossa Alteza não me dá crédito - disse o conde. - Entretanto, 

não me parece coisa muito incrível que o conde de Fénix casasse com Lorenza Feliciani, e tendo 
casado reclame a sua esposa. 

- Como sua esposa! - exclamou a senhora Luísa com impaciência; - ousa dizer que 
Lorenza Feliciani é sua esposa? 

- Sim, minha senhora - respondeu o conde com a mais perfeita naturalidade; - ouso dizê-
lo e até afirmá-lo, porque é verdade. 

- Casado; o senhor é casado? 
- Sim, minha senhora. 
- Com Lorenza? 
- Com Lorenza. 
- Legitimamente? 
- Sim, minha senhora, e se insiste numa denegação que me ofende... 
- Então, o que fará? 
- Mostrar-lhe-ei a certidão do meu casamento, que está em regra e assinada pelo padre 

que nos uniu. 
A princesa estremeceu. 
O conde abriu então uma carteira, e tirou dela um papel. 
- Eis a prova da verdade do que afirmo, minha senhora, e do direito que tenho para 

reclamar essa mulher; a assinatura faz fé... Vossa Alteza quer ler a certidão, e examinar a 
assinatura? 

- Uma assinatura! - murmurou a princesa com uma dúvida mais humilhante do que havia 
sido sua cólera; - mas essa assinatura... 

- Essa assinatura é do cura de Saint-Jean de Estrasburgo, muito conhecido do Sr. Príncipe 
Luís, Cardeal de Rohan, e se aqui estivesse Sua Eminência... 

- Exactamente o senhor cardeal está cá – exclamou a princesa fixando no conde os seus 
olhos chamejantes. - Sua Eminência não partiu de Saint-Denis, está neste momento com os 
cónegos da catedral, portanto essa verificação é muito fácil. 

- É uma fortuna para mim, minha senhora – respondeu o conde metendo 
fleumaticamente a certidão na carteira; - com essa verificação espero que hão-de dissipar-se todas 
essas injustas suspeitas que Vossa Alteza concebeu contra mim. 

- Revolta-me tanta impudência, na realidade – disse a princesa tocando apressadamente 
uma campainha. Minha irmã! Minha irmã! 

Apareceu a religiosa que pouco antes havia introduzido o conde de Fénix. 
- Mande montar a cavalo um dos meus correios - disse a princesa - e que leve este bilhete 

ao Sr. Cardeal de Rohan que hão-de achar no capítulo da catedral; que venha aqui sem demora, 
eu espero-o. 

E dizendo isto escrevia a princesa um bilhete que entregou à religiosa. 
Depois acrescentou em voz baixa: 
- Mande postar no corredor dois archeiros e que não deixem sair pessoa nenhuma daqui 

sem minha licença; e vá depressa! 
O conde havia seguido as diferentes fases da firme resolução em que via a Srª. Luísa, de 

lutar com ele até ao fim, e enquanto a princesa escrevia, decidido certamente a disputar-lhe a 
vitória, havia-se aproximado do gabinete, e ali, com o olhar fito na porta, as mãos estendidas e 
agitadas por um movimento mais metódico que nervoso, havia pronunciado algumas palavras em 
voz baixa. 

A princesa, voltando-se repentinamente, viu-o nessa atitude. 
- Que está fazendo, senhor? - perguntou ela. 



- Minha senhora - disse o conde - esconjuro Lorenza Feliciani para que venha aqui 
pessoalmente confirmar por suas palavras e livre vontade, que não sou nem um impostor, nem 
um falsário, e isso sem prejuízo de todas as outras provas que Vossa Alteza exigir. 

- Senhor! 
- Lorenza Feliciani - bradou o conde dominando tudo, mesmo a vontade da princesa; - 

Lorenza Feliciani, saia desse gabinete e venha aqui! 
Mas a porta ficou fechada. 
- Venha, quero-a eu! - repetiu o conde. 
Então rangeu a chave na fechadura, e a princesa, com um susto indizível, viu entrar a 

romana, cujos olhos estavam fitos no conde, sem expressão alguma de cólera nem de ódio. 
- Que faz, minha filha? Que faz? - bradou a senhora Luísa - e por que volta para este 

homem de quem fugiu? Estava aqui segura, já lho havia dito. 
- Em minha casa também está segura, minha senhora - respondeu o conde. 
Depois, voltando-se para a mulher, perguntou com a maior serenidade: 
- Não é verdade, Lorenza - disse ele - que está segura em minha casa? 
- Sim - respondeu ela. 
A princesa, no cúmulo da admiração, deixou-se cair, de mãos postas, sobre uma poltrona. 
- Agora, Lorenza - disse o conde com uma voz doce, mas em que se conhecia, contudo, o 

tom de comando - acusam-me de a ter violentado. Diga, violentei-a em qualquer coisa que fosse? 
- Nunca - respondeu a rapariga com uma voz bem clara, mas sem fazer movimento 

algum. 
- Então - disse a princesa - o que significa toda essa história de rapto que me contou? 
Lorenza não respondeu; olhava para o conde como se a vida e a palavra, que é a sua 

expressão, devessem partir dele. 
- Sua Alteza deseja certamente saber como saiu do convento, Lorenza. Conte-lhe tudo 

quanto se passou desde o momento em que perdeu os sentidos, no coro da igreja, até àquele em 
que acordou numa carruagem de posta. 

Lorenza ficou silenciosa. 
- Conte o caso com todas as suas circunstâncias - prosseguiu o conde de Fénix - sem 

omitir coisa alguma. Quero-o eu. 
Lorenza Feliciani não pôde reprimir um forte estremecimento. 
- De nada me lembro - disse ela. 
- Procure, e há-de lembrar-se. 
- Ah! Sim, sim - disse Lorenza, sempre no mesmo tom monótono - agora me lembra. 
- Fale! 
- Quando perdi os sentidos, no momento em que a tesoura me tocava nos cabelos, 

levaram-me para a minha cela e deitaram-me sobre a cama. Minha mãe ficou até à noite a meu 
lado, e como eu continuava a ficar sem sentidos, mandou-se chamar o cirurgião da aldeia, que me 
tomou o pulso, passou um espelho por diante dos lábios, e, conhecendo que as minhas artérias 
não pulsavam e que minha boca não respirava, declarou formalmente que eu estava morta. 

- Mas como sabe isso tudo!? - perguntou a princesa admirada. 
- Sua Alteza deseja saber como lhe constou isso tudo - repetiu o conde. 
- Coisa estranha! - disse Lorenza - eu via e ouvia; mas não podia abrir os olhos, nem falar, 

nem mover-me; estava como em letargia. 
- Efectivamente - disse a princesa - Tronchin já me tem falado de alguns casos de pessoas 

caídas em letargo, e que haviam sido enterradas vivas. 
- Continue, Lorenza - disse o conde. 
- Minha mãe estava desesperada, e não queria acreditar que eu estivesse morta; declarou 

que ainda passaria junto de mim a noite e o dia seguinte. 
“Fez o que disse, mas as trinta horas durante as quais velou sobre mim, passaram-se sem 

que eu fizesse movimento nenhum, sem que desse um ai, sem que soltasse nem sequer um 
suspiro. 



Três vezes viera o padre e de cada uma delas dissera a minha mãe que, querer deter o 
meu corpo sobre a terra, equivalia a revoltar-se contra Deus, que já lá tinha a minha alma; porque 
não duvidava, tendo eu morrido com todas as condições da salvação, e no momento em que ia 
pronunciar as palavras que selavam a minha eterna aliança com o Senhor, não duvidava, dizia ele, 
que a minha alma tivesse subido directamente para o Céu. 

Minha mãe tanto insistiu que se lhe concedeu velar ainda durante a noite toda da segunda 
para terça-feira. 

Neste dia, de manhã, continuava eu no mesmo estado de insensibilidade. 
Minha mãe, convencida, retirou-se. As religiosas bradavam: sacrilégio! Os círios estavam 

acesos na capela onde, conforme o costume, eu devia ficar exposta uma noite e um dia. 
Depois de ter saído minha mãe, entraram no meu quarto as amortalhadoras; como eu não 

tinha ainda professado, vestiram-me de branco, cingiram-me a fronte com uma coroa de rosas 
brancas, puseram-me os braços em cruz sobre o peito, depois pediram: 

- O esquife! 
Trouxeram o esquife ao meu quarto, percorreu-me o corpo um estremecimento 

profundo, porque, repito-o, apesar de ter os olhos fechados, via tudo como se estivessem 
perfeitamente abertos. 

Pegaram em mim e puseram-me dentro do esquife. 
Depois, com o rosto descoberto, como é costume entre nós as italianas, levaram-me para 

a capela, colocaram-me no meio do coro, com luzes em torno de mim e água benta aos pés. 
Durante todo o dia os aldeões de Subíaco entraram na capela, oraram por mim e 

lançaram água benta sobre o meu corpo. Chegou a noite. Cessaram as visitas, fecharam por 
dentro as portas da capela, menos a porta pequena, e só a irmã enfermeira ficou junto de mim. 

Entretanto, um pensamento terrível me agitava o sono; no dia seguinte devia ter lugar o 
meu enterro, e eu sentia que ia ser enterrada viva, se não viesse em meu auxílio algum poder 
desconhecido. 

Ouvia dar sucessivamente todas as horas: ouvi as nove, as dez e depois as onze. 
Cada som ecoava no meu peito, porque ouvia, coisa horrível, dobrar o sino dos finados, 

pela minha própria morte. 
Os esforços que fiz para vencer esse sono gelado, para romper esses laços de ferro que 

me ligavam ao fundo do esquife, só Deus o sabe; mas viu-o, porque se compadeceu de mim. 
Deu meia-noite. 
À primeira badalada, pareceu-me que meu corpo era sacudido por um movimento 

convulsivo, semelhante ao que eu costumava experimentar quando Acharat se aproximava de 
mim; depois senti uma comoção no peito, e em seguida vi-o aparecer à porta da capela.” 

- Foi terror o que nessa ocasião experimentou? – perguntou o conde de Fénix. 
- Não, não, foi felicidade, alegria, êxtase, porque compreendi que ele vinha arrebatar-me a 

essa morte desesperada que eu tanto temia. Caminhou lentamente para o meu esquife, olhou 
alguns instantes para mim com um sorriso cheio de tristeza, e depois disse-me: 

“- Erga-se e caminhe... 
As fitas que me ligavam deitada quebraram-se logo, porque a essa voz poderosa, levantei-

me e pus um pé fora do esquife. 
- E sente-se feliz por tornar à vida? - me perguntou ele. 
- Sim! - respondi eu. 
- Pois bem! Então, siga-me. 
A enfermeira, acostumada ao fúnebre ofício que junto de mim desempenhava, depois de 

o haver exercido junto de tantas outras irmãs falecidas, adormecera profundamente na sua 



cadeira. Passei por pé dela sem a acordar, e segui aquele, que, pela segunda vez, me livrara da 
morte.                                             3 

Chegámos ao pátio. Tornei a ver o céu todo bordado de estrelas que já não esperava ver. 
Senti esse ar fresco da noite, que os finados já não sentem, mas que os vivos prezam. 

- Agora - perguntou-me ele - antes de sair do convento, escolha entre Deus e mim. Quer 
ser religiosa ou quer seguir-me? 

- Quero segui-lo - respondi eu. 
- Então, venha - disse ele pela segunda vez. 
Segui-o, mas quando chegámos à porta da roda achámo-la fechada. 
- Onde estão as chaves? - perguntou-me ele. 
- Na algibeira da irmã rodeira. 
- E onde tem ela a algibeira? 
- Sobre uma cadeira, ao pé da cama. 
- Entre no quarto dela sem fazer bulha, pegue nas chaves, escolha a da porta, e traga-ma. 
Obedeci. A porta da sua cela não estava fechada por dentro, entrei, fui direita à cadeira, 

procurei na algibeira e achei as chaves; escolhi então entre elas a da porta e trouxe-a. 
Cinco minutos depois, abria-se a porta e nós estávamos na rua. 
Então travámos do braço e corremos para a extremidade da aldeia de Subíaco. A cem 

passos da última casa, esperava-nos uma carruagem, subimos para ela e partimos imediatamente.” 
- E não lhe fizeram nem ameaça, nem violência alguma? Seguiu este homem por sua livre 

vontade? 
Lorenza não respondeu. 
- Sua Alteza Real pergunta, Lorenza, se usei de ameaça ou violência para obrigá-la a 

seguir-me. 
- Não. 
- E por que o seguiu? 
- Diga por que me seguiu? 
- Porque o amava - disse Lorenza. 
O conde de Fénix voltou-se para a princesa com um sorriso de triunfo. 

 
XXVI 

 
SUA EMINÊNCIA O CARDEAL DE ROHAN 

 
O que se passava sob a vista da princesa era por tal forma extraordinário, que chegava a 

perguntar a si mesma se o homem que tinha na sua presença não era realmente um feiticeiro, 
dispondo a seu bel-prazer dos corações e dos espíritos. 

Mas o conde de Fénix não quis ficar só nisso. 
- Ainda não é tudo, minha senhora - disse ele – e Vossa Alteza apenas ouviu da boca de 

Lorenza uma parte da nossa história; poderia portanto nutrir ainda alguma dúvida, se não ouvisse 
da sua própria boca o resto. 

Então, voltando-se para Lorenza, disse-lhe: 
- Está lembrada, querida Lorenza - disse ele – da continuação da nossa jornada, quando 

visitámos Milão, o lago Maior, o Oberland, o Righi e o Reno, que é o Tibre do Norte? 
- Sim - disse a italiana com o mesmo acento monótono - sim, Lorenza viu isso tudo. 
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- Arrastada por este homem, não é verdade, minha filha? Cedendo a uma força irresistível 
que a senhora mesma não podia compreender? - perguntou a princesa. 

- Para que julga assim, minha senhora, quando, longe disso, tudo quanto Vossa Alteza 
acaba de ouvir, prova o contrário? E demais, se precisa de prova ainda mais palpável, testemunho 
mais material, aqui está uma carta de Lorenza. Tive necessidade de a deixar, contra minha 
vontade, em Mayença; pois teve tantas saudades de mim, que, na minha ausência, escreveu-me 
esta carta que Vossa Alteza pode ler. 

O conde tirou uma carta da algibeira e entregou-a à princesa. 
A princesa leu: 
“Volta, Acharat; falta-me tudo quando estás longe de mim. Meu Deus, quando te 

pertencerei eu para a eternidade? - Lorenza.” 
A princesa ergueu-se enraivecida, e aproximou-se de Lorenza com a carta na mão. 
Esta deixou-a aproximar-se sem a ver e sem a ouvir; parecia só ver e ouvir o conde. 
- Entendo - disse apressadamente o conde, que parecia decidido a fazer até ao fim de 

intérprete da estrangeira; - Vossa Alteza duvida e quer saber se esta carta é dela; pois bem, Vossa 
Alteza pode certificar-se disso. Lorenza, quem escreveu esta carta? Responda. 

Pegou na carta, entregou-a à sua esposa, e esta levou-a logo ao coração. 
- Foi Lorenza - respondeu ela. 
- E Lorenza sabe o que essa carta diz? 
- Certamente. 
- Pois então, diga à senhora princesa o que contém a carta, para Sua Alteza não dizer que 

a engano, quando lhe afirmo que me tem amor. Diga-lho, quero-o eu. 
Lorenza pareceu fazer um esforço; mas sem desdobrar o papel, sem o levar aos olhos, 

leu: 
“Volta, Acharat, falta-me tudo quando estás longe de mim. Meu Deus, quando te 

pertencerei eu para a eternidade? - Lorenza.” 
- Custa a crer - disse a princesa - e não a acredito, porque há em tudo isto alguma coisa de 

inexplicável e sobrenatural. 
- Foi esta carta - prosseguiu o conde de Fénix como se não tivesse ouvido a senhora 

Luísa - foi esta carta o que me resolveu a apressar a nossa união. Eu amava Lorenza tanto quanto 
ela me amava a mim. A nossa posição era falsa. Demais, na vida aventureira que levo, podia 
acontecer-me alguma desgraça; podia morrer, e se eu morresse, queria que todos os meus bens 
pertencessem a Lorenza; e apenas chegámos a Estrasburgo logo casámos. 

- Casou? 
- Sim, minha senhora. 
- É impossível. 
- Por que, minha senhora? - disse o conde sorrindo; - o que haveria de impossível em ter 

o conde de Fénix desposado Lorenza Feliciani? 
- Mas disse-me ela mesma que não era sua mulher. 
O conde, sem responder à princesa, voltou-se para Lorenza: 
- Está lembrada em que dia nos casámos? - perguntou-lhe ele. 
- Sim - respondeu Lorenza - foi no dia três de Maio. 
- Onde? 
- Em Estrasburgo. 
- Em que igreja? 
- Na catedral, na capela de Saint-Jean. 
- Não se opôs, nem resistiu a semelhante união? 
- Não; era muito feliz. 
- É porque, veja, Lorenza - prosseguiu o conde a senhora princesa julga que a 

violentaram. Disseram-lhe que me odiava. 
E dizendo isto o conde pegou na mão de Lorenza. 
O corpo da estrangeira estremeceu todo de prazer. 



- Eu - disse ela - odiá-lo! Oh! Não; amo-o, porque é bom, generoso e poderoso! 
- E desde que somos casados, Lorenza, diga, abusei alguma vez dos meus direitos de 

esposo? 
- Não; respeitou-me como se fosse sua filha, sou sua amiga pura e sem mancha. 
O conde voltou-se para a princesa, como para lhe dizer: 
- Ouviu? 
Aterrada com o que ouvia, a senhora Luísa tinha recuado até junto de um crucifixo de 

marfim pregado num quadro de veludo preto, que estava dependurado na parede. 
- É isto tudo o que Vossa Alteza deseja saber? - disse o conde largando a mão de 

Lorenza. 
- Senhor, senhor - bradou a princesa - não se aproxime de mim, nem ela. 
Neste momento, ouviu-se a bulha de uma carruagem que parava à porta da abadia. 
- Ah! - exclamou a princesa - chega o cardeal, saberemos finalmente o que há a fazer. 
O conde de Fénix inclinou-se, disse algumas palavras a Lorenza e esperou com o sossego 

próprio de um homem que tem o poder de dirigir os acontecimentos. 
Um instante depois abriu-se a porta e anunciaram: 
- Sua Eminência o Sr. Cardeal de Rohan! 
A princesa, mais tranqüilizada com a presença do cardeal, foi novamente tomar o seu 

lugar na poltrona, dizendo: 
- Que entre. 
O cardeal entrou. Mas apenas cortejara a princesa, vendo Bálsamo, disse-lhe admirado: 
- Ah! É o senhor. 
- Conhece este senhor? - perguntou a princesa cada vez mais admirada. 
- Sim- disse o cardeal. 
- Então - exclamou a Srª. Princesa Luísa - vai dizer-nos quem é? 
- Nada há mais fácil - disse o cardeal; - este senhor é um feiticeiro. 
- Feiticeiro! - murmurou a princesa. 
- Perdão, minha senhora - disse o conde - Sua Eminência vai explicar-se imediatamente 

para satisfação de todos, assim o espero. 
- Este senhor terá porventura feito também alguma profecia a Sua Alteza Real, pois vejo-

a a tal ponto perturbada? - perguntou o senhor de Rohan. 
- A certidão de casamento! Dê-ma imediatamente! – exclamou a princesa. 
O conde olhou admirado, porque não sabia o que semelhante exclamação significava. 
- Ei-la aqui - disse o conde apresentando-a ao cardeal. 
- O que é? - perguntou este. 
- Senhor - disse a princesa - trata-se de saber se esta assinatura é verdadeira e se este acto 

é válido. 
O cardeal leu o papel que a princesa lhe apresentava. 
- Isto é uma certidão de casamento, perfeitamente em forma, e a assinatura é do Sr. 

Remy, cura da capela de Saint-Jean; mas que importa isso a Vossa Alteza? 
- Oh! Importa, senhor, e muito; portanto a assinatura... 
- É verdadeira, mas ninguém me diz que não tenha sido extorquida. 
- Extorquida, não é verdade? 
- É possível - exclamou o cardeal. 
- E o consentimento de Lorenza também, não é verdade? - disse o conde com uma ironia 

que se dirigia directamente à princesa. 
- Mas por que meios, vejamos, senhor cardeal, por que meios poderá ter sido extorquida 

esta assinatura? Sabe alguma coisa a este respeito? 
- Pelos meios que este senhor tem ao seu alcance, por meios mágicos. 
- Mágico! É o senhor quem assim fala, cardeal? 
- Este senhor é feiticeiro, disse-o e não me desdigo. 
- Vossa Eminência está gracejando? 



- Não, e a prova é que, na presença de Vossa Alteza, quero ter uma séria explicação com 
o senhor... 

- Eu estava para a pedir a Vossa Eminência – disse o conde. 
- Muito bem! Mas não esqueça que sou eu quem interrogo - disse o cardeal com altivez. 
- E eu - disse o conde - não esqueça que responderei a todas as suas perguntas, mesmo na 

presença de Sua Alteza. Creio, porém, que lhe não convirá... 
O cardeal sorriu-se. 
- Senhor - disse ele - o papel de feiticeiro é difícil de representar neste tempo. Eu já o vi 

trabalhar; foi feliz, mas nem todos, fique avisado, terão a paciência e principalmente a 
generosidade da senhora delfina. 

- Da senhora delfina! - exclamou a princesa. 
- Sim, minha senhora - disse o conde - tive a honra de ser apresentado a Sua Alteza Real. 
- E de que modo agradeceu tamanha honra, senhor? 
- Ah! - redargüiu o conde - menos bem do que teria querido, porque não tenho ódio 

pessoal contra os homens, e muito menos contra as mulheres. 
- Mas o que fez este senhor à minha augusta sobrinha? - perguntou a senhora Luísa. 
- Minha senhora - disse o conde - tive a desgraça de lhe dizer a verdade, que ela me pedia. 
- Sim, a verdade, uma verdade que lhe fez perder os sentidos. 
- É porventura culpa minha - redargüiu o conde com essa voz poderosa que tanto efeito 

produzia em certas ocasiões - é culpa minha, se essa verdade era tão terrível que devesse produzir 
semelhante efeito? Porventura procurei a princesa, ou pedi para lhe ser apresentado? Não, e 
antes, pelo contrário, evitava-a, levaram-me à sua presença quase à força, e fazendo-me perguntas 
ordenou-me que lhe respondesse. 

- Mas que verdade tão terrível era essa que lhe disse, senhor? - perguntou a princesa. 
- Essa verdade, minha senhora - respondeu o conde - foi o véu do futuro que eu rasguei. 
- Do futuro? 
- Sim, minha senhora, desse futuro que tão ameaçador pareceu a Vossa Alteza Real, que 

tentou evitá-lo refugiando-se num claustro, para o combater aos pés do altar com orações e 
lágrimas. 

- Senhor! 
- Será culpa minha, minha senhora, se esse futuro que, como santa, pressentiu, me foi 

revelado a mim como profeta, e se a senhora delfina, aterrada com esse futuro, que pessoalmente 
a ameaça, perdeu os sentidos quando lhe foi revelado? 

- Ouve-o? - disse o cardeal. 
- Ah! - disse a princesa. 
- Porque o seu reinado está condenado - exclamou o conde - como o reinado mais fatal e 

mais desgraçado de toda a monarquia. 
- Senhor! - bradou a princesa. 
- Quanto a Vossa Alteza, minha senhora – prosseguiu o conde de Fénix - talvez as suas 

orações obtivessem a graça de Deus; mas nada verá disto tudo, porque estará nos braços do 
Senhor, quando estas coisas sucederem. Ore, minha senhora, ore! 

A princesa, dominada por essa voz profética que tão bem respondia aos terrores da sua 
alma, caiu de joelhos aos pés do crucifixo, e começou efectivamente a orar com fervor. 

Então o conde, voltando-se para o cardeal e precedendo-o no vão de uma janela, disse-
lhe: 

- Agora nós, senhor cardeal, o que quer de mim? 
O cardeal aproximou-se do conde. 
As personagens estavam assim dispostas: A princesa, ajoelhada, orava com fervor; 

Lorenza, imóvel, muda, os olhos abertos e fixos como se nada vissem, estava de pé no meio da 
casa. Os dois homens estavam no vão da janela, o conde apoiado à aldrava, o cardeal meio 
escondido pela cortina. 

- O que quer de mim? - repetiu o conde. - Diga. 



- Quero saber quem é. 
- Já o sabe. 
- Eu? 
- Certamente. Não disse já que eu era um feiticeiro? 
- Muito bem. Mas em Taverney chamavam-lhe José Bálsamo; aqui chamam-lhe o conde 

de Fénix. 
- Pois bem! O que prova isso? Que mudei de nome, nada mais. 
- Sim; mas não sabe que tais mudanças num homem como o senhor, dariam muito que 

cismar ao senhor de Sartines? 
O conde sorriu. 
- Oh! senhor, que guerra tão ridícula para um Rohan! Como Vossa Eminência argumenta 

com palavras! Verba et voces, diz o latim. Não há então acusação pior para me fazerem? 
- Parece-me que está zombando comigo - disse o cardeal. 
- Não é de agora; é este o meu carácter. 
- Então vou ter uma satisfação. 
- Qual é? 
- A de o ver humilhado. 
- Como quiser, senhor. 
- Tenho a certeza que será um meio de fazer a corte à senhora delfina. 
- O que não seria inútil nos termos em que está com ela - disse Bálsamo fleumàticamente. 
- E se por acaso eu o fizesse prender, senhor horóscopo, o que diria? 
- Diria que fazia muito mal, senhor cardeal. 
- Realmente! - disse a Eminência com um profundo desprezo; - quem diria isso? 
- O senhor. 
- Nesse caso vou dar imediatamente as ordens; saberemos então quem é esse barão José 

Bálsamo, conde de Fénix, ramo ilustre de uma árvore genealógica que não vi ainda em campo 
nenhum heráldico da Europa. 

- Senhor - disse Bálsamo - por que não perguntou quem eu era ao seu amigo o senhor de 
Breteuil? 

- O senhor de Breteuil não é meu amigo. 
- Quer dizer que já o não é; mas foi um dos seus melhores amigos, porque lhe escreveu 

certa carta... 
- Que carta? - perguntou o cardeal aproximando-se. 
- Mais perto, senhor cardeal, mais perto; eu não quereria falar em voz alta, receio 

comprometê-lo. 
O cardeal aproximou-se mais. 
- De que carta quer falar? - disse ele. 
- Oh! Bem o sabe. 
- Diga sempre. 
- Pois bem! De uma carta que escreveu de Viena para Paris a fim de fazer malograr o 

casamento da delfina. 
O prelado deixou aperceber um movimento de terror. 
- Essa carta?... - balbuciou ele. 
- Sei-a de cor. 
- Então foi uma traição do senhor de Breteuil? 
- Por quê? 
- Porque quando o casamento se decidiu, tornei a pedir-lha. 
- E ele disse-lhe?... 
- Que a tinha queimado. 
- É porque não se atreveu a dizer-lhe que a tinha perdido. 
- Perdido!? 
- Sim... Ora, uma carta perdida, bem sabe... Pode haver quem a ache... 



- De modo que a carta, que escrevi ao senhor de Breteuil?... 
- Sim. 
- Que ele disse haver queimado?... 
- Sim. 
- E que tinha perdido?... 
- Achei-a eu. Oh! Foi um simples acaso, foi ao atravessar o pátio de mármore de 

Versalhes. 
- E não a mandou entregar ao senhor de Breteuil? 
- Deus me livre! 
- Por quê? 
- Por que, na minha qualidade de feiticeiro, eu sabia que Vossa Eminência, a quem quero 

tanto bem, me queria a mim um mal de morte, então deve compreender?... Um homem 
desarmado, que sabe que ao atravessar um pinhal vai ser atacado, e que acha no chão uma pistola 
carregada... 

- Então? 
- Então, esse homem seria um imbecil se não se apoderasse dessa pistola. 
O cardeal teve uma tontura e encostou-se ao parapeito da janela para não cair. 
Mas depois de um instante de hesitação, cujas variações o conde lhe lia no rosto, disse: 
- Pois seja! Ninguém dirá que um príncipe da minha casa terá curvado a cabeça diante das 

ameaças de um charlatão. Essa carta, quer tenha sido perdida e achada pelo senhor, quer deva ser 
mostrada à senhora delfina, quer mesmo causa da minha perda como homem político, sustentarei 
o meu papel de súbdito leal, de embaixador fiel. Direi a verdade, isto é, que achava essa aliança 
prejudicial aos interesses do meu país, e o país me defenderá ou se compadecerá de mim. 

- E se houver alguém - disse o conde - que afirme que o embaixador moço, belo, amável, 
não duvidando de coisa alguma, visto o seu nome de Rohan e o seu título de príncipe, não dizia 
isso por julgar a aliança austríaca prejudicial aos interesses da França, mas sim porque 
graciosamente recebido ao princípio pela arquiduquesa Maria Antonieta, esse orgulhoso 
embaixador tivera a vaidade de ver nessa afabilidade mais alguma coisa... do que afabilidade; o 
que responderá o súbdito fiel, o embaixador leal? 

- Há-de negar, senhor, porque desse sentimento a que alude não existe prova alguma. 
- Ah! senhor, está enganado; existe a frieza da senhora delfina para consigo. 
O cardeal hesitou. 
- Olhe, meu príncipe - disse o conde - em vez de ficarmos mal um com o outro, como 

teria já acontecido se eu não tivesse mais prudência que o senhor, é melhor ficarmos amigos. 
- Amigos? 
- Por que não? Os amigos é que servem. 
- Já lhe pedi algum serviço? 
- Fez mal em não pedir, porque há dois dias que está em Paris... 
- Eu? 
- Sim, o senhor. Ora! Quer ocultar-me isso a mim que sou feiticeiro? Deixou a princesa 

em Soissons, veio pela posta de Paris, passando por Villers-Cotterets e Dammartim, isto é, pelo 
caminho mais curto, e veio pedir aos seus amigos de Paris serviços que lhe recusaram. Depois 
dessa recusa, tornou a partir pela posta para Compienha, e vinha desesperado. 

O cardeal parecia aterrado. 
- E que qualidade de serviços podia eu esperar – perguntou ele - se me tivesse dirigido ao 

senhor? 
- Os serviços que se pedem a um homem que sabe fazer ouro. 
- E que me importa a mim que faça ouro? 
- Ora! Quando se tem de pagar quinhentos mil francos no prazo de quarenta e oito 

horas... Creio que não me engano, são quinhentos mil francos, não é verdade, senhor cardeal? 
- Sim, é isso. 



- Pergunta de que serve ter um amigo que sabe fazer ouro? Serve isso para achar em casa 
dele os quinhentos mil francos que se não acharam em parte alguma. 

- Onde? - perguntou o cardeal. 
- Na Rua de Saint-Claude, no Marais. 
- Como conhecerei a casa? 
- Por uma cabeça de grifo em bronze que serve de argola. 
- Quando poderei lá ir? 
- Depois de amanhã, senhor, pelas seis horas da tarde, se lhe aprouver, e depois... 
- Depois?... 
- Quantas mais vezes for do seu agrado. Mas olhe, acaba a tempo a nossa conversa, a 

princesa acabou de orar. 
O cardeal estava vencido; não tentou mais tempo resistir, e aproximando-se da princesa, 

disse-lhe: 
- Minha senhora, vejo-me obrigado a confessar que o Sr. Conde de Fénix tem muita 

razão, que a certidão que me mostrou é legal, e enfim, que as explicações que me deu são o mais 
satisfatórias possível. 

O conde inclinou-se. 
- O que ordena Vossa Alteza Real? - perguntou ele. 
- Uma última palavra a essa senhora. 
O conde inclinou-se segunda vez em sinal de consentimento. 
- É por sua própria e inteira vontade, que quer sair do convento de Saint-Denis, em que 

me tinha vindo pedir refúgio? 
- Sua Alteza - atalhou precipitadamente Bálsamo - pergunta se é por sua própria e inteira 

vontade, que quer sair do convento de Saint-Denis, em que lhe tinha vindo pedir asilo? 
Responda, Lorenza. 

- Sim - respondeu ela - é por minha própria e inteira vontade. 
- E isso, para seguir seu marido, o conde de Fénix? 
- E para me seguir? - repetiu o conde. 
- Oh! sim - disse Lorenza. 
- Nesse caso - disse a princesa - já não os detenho, nem a um nem a outro, porque seria 

fazer violência aos sentimentos. Mas se em tudo isto há coisa que saia da ordem natural, recaia o 
castigo do Senhor sobre aquele, que em seu proveito ou interesse terá alterado a harmonia da 
natureza... Vá, Sr. Conde de Fénix, vá, Lorenza Feliciani, já os não detenho... mas leve as suas 
jóias. 

- Pertencem aos pobres, minha senhora - disse o conde de Fénix; - e distribuídas por suas 
mãos, será essa esmola duas vezes agradável a Deus. Só peço o meu cavalo Djérid. 

- Pode pedi-lo em saindo, senhor. Vá! 
O conde inclinou-se diante da princesa, e oferecendo o braço a Lorenza, que aceitou, 

saíram juntos sem dizerem palavra. 
- Ah! Senhor cardeal! - disse a princesa abanando tristemente a cabeça - há coisas fatais e 

incompreensíveis no ar que respiramos. 
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I 
 

O REGRESSO DE SAINT-DENIS 
 
Gilberto, afastando-se de Filipe da maneira que contamos, tinha-se outra vez envolvido 

na multidão. 
Desta vez, porém, não era com o coração palpitando-lhe de impaciência e alegria que ele 

se precipitava naquela multidão ruidosa, mas sim com a alma ulcerada por uma dor que a 
recepção afável de Filipe e a oferta obsequiosa dos seus serviços não tinham podido mitigar. 

Andreia nem pela idéia lhe passava que tivesse sido cruel para com Gilberto. A bela e 
plácida donzela ignorava inteiramente que pudesse haver, entre ela e o filho da sua ama de leite, 
algum ponto de contacto quer na dor quer na alegria. Passava superior às esferas inferiores, 
lançando sobre elas a sua sombra ou a sua luz, segundo ela mesma estava risonha ou triste. Desta 
vez a sombra do seu desdém tinha gelado Gilberto; e como ela só tinha seguido o impulso da sua 
própria natureza, ignorava absolutamente que havia sido desdenhosa. 

Gilberto, porém, como um atleta desarmado, tinham-no ferido no coração, tanto o olhar 
de desprezo como as palavras soberbas de Andreia, e Gilberto não possuía ainda filosofia 
suficiente para achar consolação ao desespero que dele se apoderara. 

Por isso, logo que se meteu por entre a multidão, não se importou mais nem com os 
cavalos, nem com os homens a pé. Reunindo todas as suas forças, e com risco de se perder ou de 
ser esmagado por alguma carruagem, precipitou-se, como o javali que vai ferido, por entre a 
multidão e abriu caminho. 

Depois que atravessou as massas mais compactas de povo, o mancebo respirou então 
mais livremente, e lançando os olhos em roda de si, viu a verdura, a solidão e a água. 

Sem saber aonde se dirigia, tinha corrido até ao Sena, e achava-se quase em frente da ilha 
de Saint-Denis. Extenuado então, não pela fadiga do corpo, mas pelas agonias do espírito, 
deixou-se cair sobre a erva, e apertando a cabeça entre as mãos, começou a soltar rugidos 
frenéticos, como se a linguagem do leão exprimisse melhor a sua dor do que os gritos e palavras 
do homem. Não haviam porventura perecido de um só golpe, não só aquele espírito vago e 
indeciso, que até ali tinha deixado cair alguns raios furtivos sobre os seus desejos, desejos que ele 
mesmo se não atrevia a confessar a si próprio, mas também todas as suas esperanças? A qualquer 
grau da escala social, que à força de génio, de ciência ou de estudo chegasse, Gilberto, aos olhos 
de Andreia, ficaria sempre sendo Gilberto, isto é, uma coisa, ou um homem, segundo ela mesma 
o dissera, coisa de que seu pai tinha feito mal em se ocupar, e que nem valia a pena de se olhar 
para ela. 

Por alguns momentos acreditou que vendo-o ela em Paris, sabendo que tinha vindo a pé, 
conhecendo a resolução que havia tomado de lutar com a sua obscuridade até a suplantar, 
Andreia aplaudiria aquele seu esforço. E por fim, faltou ao generoso mancebo não só o macte 
animo, mas ainda de tanta fadiga e tão grande resolução; só tinha tirado em resultado a 
desdenhosa indiferença que Andreia sempre havia sentido por Gilberto. 

E ainda mais do que essa indiferença, não ficara ela quase irritada quando soube que 
Gilberto tivera a audácia de olhar para o seu solfejo? Se Gilberto lhe tivesse tocado, só lhe ficaria 
servindo para o mandar queimar. 

Nos corações francos e sensíveis, um engano, uma ilusão, não são mais do que um golpe, 
sob o qual verga o amor para de novo se erguer mais forte e perseverante. Manifestam a sua dor 
por queixas e lágrimas; têm a resignação do cordeiro quando é imolado. Mas há mais: o amor 
destes mártires medra com a própria dor, que parece deveria pôr-lhe termo; dizem a si mesmos 
que aquela sua resignação há-de ter um prémio, e essa recompensa é o fim a que se dirigem, quer 
o caminho seja fácil, quer escabroso; se o caminho é áspero, chegam mais tarde, é a única 
diferença, mas chegam sempre lá. 

Outro tanto não acontece com os corações secos, com os temperamentos voluntários, 



com as organizações fortes. Estes corações irritam-se com o verem correr o seu sangue, e cresce-
lhes então por tal forma a energia, que mais parecem rancorosos que amantes. Nem por isso 
merecem censura; estão neles tão próximos o amor e o ódio que é insensível a passagem de um 
para o outro sentimento. 

Portanto, saberia Gilberto, quando assim se torcia, aniquilado pela dor, saberia 
porventura se amava ou odiava Andreia? Não, sofria, era só o que sentia. Contudo, como não era 
dotado de uma grande paciência, saiu do abatimento em que se achava, decidido a tomar alguma 
solução enérgica. 

- Não me ama - pensou ele - é verdade; mas eu também não podia, nem devia pensar que 
ela me pudesse amar. Só o que tinha direito a exigir da sua parte era aquele interesse que inspiram 
os desgraçados que têm a energia de lutar com a sorte. Não compreendeu ela o que por seu 
irmão foi compreendido. Ele, disse-me: “Quem sabe se algum dia virás a ser um Colbert, um 
Vauban!” Se eu me tornasse como algum deles, far-me-ia justiça, dar-me-ia sua irmã em 
recompensa da glória adquirida, como ma teria dado em troca da minha aristocracia nativa, se eu 
houvesse nascido seu igual. Ela, porém, oh! Estou bem certo disso... Colbert, Vauban, aos seus 
olhos ficariam sempre sendo Gilberto, porque o que ela despreza em mim, é aquilo que nada 
pode dourar, nada pode apagar, nada pode encobrir... É o meu baixo nascimento. Como se, no 
caso de eu alcançar o meu fim, não houvesse subido mais para chegar junto dela, do que se 
tivesse nascido seu igual. Oh! Criatura louca e insensata! Oh! Mulher, mulher! Isto é, imperfeição. 

“Fiem-se naquele meigo olhar, naquele rosto majestoso, naquele sorriso inteligente, 
naquele modo de rainha: eis aí a senhora de Taverney, isto é, uma mulher digna pela sua beleza de 
governar o mundo... Enganam-se, é uma provinciana presumida, vaidosa, cheia de seus prejuízos 
aristocráticos. Todos esses rapazes de cabeça oca, de espírito vão, que tiveram todos os recursos 
para poderem aprender tudo e que nada sabem, considera-os ela seus iguais; esses sim, são coisas, 
são homens, que merecem a atenção... Gilberto, esse é um cão, ainda menos do que um cão: se 
bem me lembro, perguntou notícias de Mahon, por Gilberto nem sequer teria perguntado! Ah! 
Ignora ela portanto que eu sou tão forte como eles; que, quando trajar vestes iguais às suas, 
parecerei tão formoso como eles parecem; ignora que tenho ainda mais do que eles, uma vontade 
inflexível, e que se eu quiser...” 

Um sorriso terrível contraiu os lábios de Gilberto, que deixou a frase por concluir. 
Depois pouco a pouco, e à medida que se lhe franziam as sobrancelhas, deixou cair a 

cabeça sobre o peito. 
Que se passaria então naquela alma obscura? Sob que terrível idéia se curvaria aquela 

fronte, já pálida pelas vigílias, contraída pelos pensamentos? Quem poderá dizê-lo? 
Pensaria, porventura, no barqueiro que ia descendo o rio na sua barca, e cantarolando a 

canção de Henrique IV? Pensaria na lavadeira buliçosa, que voltava de Saint-Denis depois de ter 
visto a festa, e que, afastando-se do caminho para passar longe dele, tomaria por um ladrão 
aquele mancebo ocioso deitado na relva no meio das cordas carregadas de roupa? Quem sabe? 

Depois de meia hora de profunda meditação, Gilberto levantou-se frio e resoluto; desceu 
até ao rio, bebeu um longo trago de água, olhou em roda de si, e viu à sua esquerda as ondas do 
povo, que voltava de Saint-Denis. 

Por entre aquela multidão sobressaíam as primeiras carruagens, que caminhavam a passo 
impelidas pelas fileiras que seguiam pela estrada de Saint-Ouen. 

A delfina quis que a sua entrada fosse uma festa de família. A família, portanto, 
aproveitou o privilégio: concorreu por tal forma ao espectáculo real que se viu bom número de 
parisienses subir às almofadas dos lacaios, ou pendurar-se às correias dos coches sem que 
ninguém os incomodasse por isso. 

Gilberto logo reconheceu a carruagem de Andreia. Filipe galopava, ou para melhor dizer, 
sopeava o cavalo à portinhola da carruagem. 

- Bom - disse Gilberto; - é necessário que eu saiba para onde ela vai, e para isso, é 
necessário que a siga. 



E seguiu-a. 
A delfina devia ir jantar à Muette, familiarmente, com o rei, o delfim, o conde de 

Provença, o conde de Artois; e, força é dizê-lo, Luís XV esquecera as conveniências sociais ao 
ponto que vamos contar: em Saint-Denis, ao convidar a delfina, havia-lhe dado a lista dos 
convidados, apresentando-lhe ao mesmo tempo um lápis e pedindo-lhe que riscasse os nomes 
daqueles que lhe não agradassem. 

Chegando ao nome da senhora du Barry, que era o último na lista, a delfina sentiu os 
lábios desmaiarem e tremerem-lhe; mas, contida pelas instruções que recebera da imperatriz sua 
mãe, chamou em seu auxílio todas as suas forças, e, com um engraçado sorriso, entregou a lista e 
o lápis a el-rei, dizendo-lhe: “Que bem feliz se julgava por ser tão prontamente admitida na 
intimidade de toda a sua família”. 

Gilberto ignorava tudo isso, e foi só na Muette que ele conheceu as carruagens da 
senhora du Barry, e que viu Zamora, montado no seu grande cavalo branco. Felizmente, já havia 
pouca claridade, Gilberto atirou consigo para onde o bosque era mais fechado, deitou-se no chão 
e esperou. 

El-rei fez cear sua nora com a sua amante, e mostrou-se de uma jovialidade encantadora, 
sobretudo quando viu a senhora delfina receber a senhora du Barry melhor ainda do que o tinha 
feito em Compienha. 

O delfim, porém, carrancudo e preocupado, pretextou uma grande dor de cabeça e 
retirou-se antes de se sentarem à mesa. 

O banquete durou até às onze horas. 
Contudo a gente do seu séquito, e forçoso foi à orgulhosa Andreia confessar ser desse 

número, ceou nos pavilhões, ao som da música que el-rei lhe enviou. E, além destes, como os 
pavilhões eram muito pequenos, cinqüenta senhoras comeram em mesas colocadas sobre a relva, 
servidas por cinqüenta criados com a libré de el-rei. 

Gilberto, conservando-se escondido entre os arbustos, aonde como vimos ele se ocultara, 
não perdeu nada desta vista. Tirou da algibeira um pedaço de pão, que tinha comprado em 
Clichy-la-Garenne, ceou como os outros, sem perder de vista todas as pessoas que se retiravam. 

Acabada a ceia, apareceu a delfina à janela para se despedir dos seus convidados. El-rei 
estava ao seu lado; a senhora du Barry, com aquele tacto fino que os seus próprios inimigos 
admiravam, conservou-se no fundo do quarto de modo a não ser vista de fora. 

Então foram passando cada um por sua vez junto da janela, para cortejarem el-rei e Sua 
Alteza Real. 

A senhora delfina conhecia já muitas pessoas das que a tinham acompanhado. El-rei 
nomeava-lhe aqueles que ainda não conhecia. De vez em quando os seus lábios soltavam uma 
palavra graciosa, ou um dito a tempo, que faziam a felicidade daqueles a quem eram dirigidos. 

Gilberto via de longe toda aquela baixeza, e dizia consigo: 
- Eu sou mais que toda essa gente, pois não faria o que eles fazem, nem a troco de todo o 

ouro que há no mundo. 
Chegou a vez do barão de Taverney e de sua filha. 
Gilberto, que estivera até ali deitado, levantou-se sobre um joelho. 
- Sr. Filipe - disse a delfina - dispenso-o a fim de poder acompanhar seu pai e sua irmã a 

Paris. 
Gilberto ouviu aquelas palavras, que, no silêncio da noite e pela imobilidade dos que 

escutavam e olhavam, lhe chegaram aos ouvidos. 
A senhora delfina prosseguiu: 
- Sr. Barão de Taverney, não posso agora tê-lo por meu hóspede, parta portanto para 

Paris com sua filha até que eu tenha estabelecido a minha casa em Versalhes; e a menina não se 
esqueça de mim. 

O barão passou para diante com seu filho e sua filha. 
Depois dele seguiram-se muitos outros, a quem a senhora delfina dirigia frases idênticas; 



mas com esses pouco se importava Gilberto. 
Saiu de onde estava metido, e seguiu o barão no meio dos gritos confusos de centenares 

de lacaios que corriam atrás de seus amos, de outros tantos cocheiros respondendo a essas vozes, 
e outras tantas carruagens soando no terreno como se fossem trovões. 

Como o senhor de Taverney tinha uma carruagem do paço, esperava-o esta separada das 
outras. Meteu-se nela com Andreia e Filipe, e fechou-se depois sobre eles a portinhola. 

- Ó rapaz - bradou Filipe ao lacaio que fechara a portinhola - vai na almofada com o 
cocheiro. 

- Para quê? - perguntou o barão. 
- Porque este pobre diabo tem andado a pé desde pela manhã e deve estar cansado - disse 

Filipe. 
O barão disse algumas palavras, que Gilberto não pôde ouvir. O lacaio sentou-se na 

almofada do cocheiro. 
Gilberto chegou-se então. 
Quando a carruagem ia partir, viram que tinha um dos tirantes solto. 
O cocheiro desceu da almofada, e ficou a carruagem ainda parada. 
- É já tarde bastante - disse o barão. 
- Estou horrivelmente cansada - disse Andreia; - acharemos ao menos onde passar a 

noite? 
- Assim o espero - disse Filipe. - Mandei La Brie e Nicola directamente de Suessião a 

Paris. Dei-lhes uma carta para um dos meus amigos, encarregando-o de me reservar uma pequena 
casa aonde moravam o ano passado a irmã e a mãe dele. Não é uma habitação de luxo, mas 
cómoda. Não deseja aparecer, quer apenas esperar. 

- Ora adeus! - disse o barão - isso sempre há-de valer bem Taverney. 
- Infelizmente, sim, meu pai - disse Filipe sorrindo melancolicamente. 
- Terei lá árvores? - perguntou Andreia. 
- Sim, e bem frondosas. Mas, provavelmente, pouco as poderás gozar, porque apenas se 

tiver verificado o casamento, serás apresentada. 
- Vamos, estamos gozando de um belo sonho; Deus permita que não acordemos cedo. 

Filipe, disseste ao cocheiro onde nos devia levar? 
Gilberto escutou com ansiedade. 
- Sim, meu pai - disse Filipe. 
Gilberto, que tudo tinha ouvido, nutriu por alguns instantes a esperança de ouvir a 

morada. 
- Não importa - disse ele - segui-los-ei. Daqui a Paris é apenas uma légua. 
O tirante estava já preso, o cocheiro tornou a subir para a almofada e a carruagem 

continuou no seu caminho. 
Mas, quando não há tumulto que os obrigue a irem devagar, os cavalos da casa do rei vão 

sempre muito depressa, tão depressa que trouxeram à memória do pobre Gilberto a estrada de 
Chaussée, o desmaio, e a fraqueza que teve. 

Gilberto fez um esforço, agarrou-se ao estribo da tábua, abandonado pelo lacaio fatigado, 
e saltando para essa tábua sentou-se. 

Mas quase ao mesmo tempo lembrou-se de que ia na traseira da carruagem de Andreia, 
isto é, no lugar de um lacaio. 

- Pois bem! Não! - murmurou o inflexível mancebo - não se dirá que não lutei até ao 
último momento; as minhas pernas estão cansadas, mas não o estão os meus braços. 

E agarrando com as mãos ambas o estribo, em que pouco antes descansava os pés, 
segurou-se suspenso em tão difícil posição, por meio do vigor dos seus pulsos, e apesar dos 
abalos deixou-se levar, preferindo tão grande incómodo a capitular com a sua consciência. 

- Hei-de saber a sua morada - murmurou ele - hei-de sabê-la. É mais uma noite que hei-de 
passar mal, mas amanhã descansarei sobre a minha cadeira, copiando música. Tenho ainda 



dinheiro, e portanto posso dormir duas horas, se quiser. 
Depois lembrava-se que Paris era grande, e que talvez se perdesse, ele que não conhecia a 

cidade, quando deixasse o barão e seus filhos na casa que Filipe lhes escolhera. 
Felizmente era perto da meia-noite e o dia começava a despontar às três horas e meia. 
Ia reflectindo nestas coisas todas quando atravessaram uma praça, no meio da qual 

Gilberto viu uma estátua eqüestre. 
- Dir-se-ía que é a Praça das Vitórias - pensou ele alegrando-se e admirando-se ao mesmo 

tempo. 
A carruagem voltou. Andreia deitou a cabeça fora do postigo. 
Filipe disse: 
- É a estátua do defunto rei. Estamos quase chegados. 
Caminharam por uma descida muito íngreme; Gilberto esteve a ponto de ser esmagado 

pelas rodas. 
- Estamos chegados - disse Filipe. 
Gilberto correu para o outro lado da rua, e escondeu-se por detrás de um marco de 

pedra. 
Filipe foi o primeiro que se apeou, puxou pela campainha, e voltando-se recebeu Andreia 

nos braços. 
O barão foi o último a apear-se. 
- Então! - disse ele - estes marotos vão-nos deixar passar a noite aqui? 
Neste momento ouviram-se as vozes de La Brie e de Nicola, e abriu-se uma porta. 
Os três viajantes entraram para um pátio escuro cuja porta se fechou após eles. 
A carruagem e os lacaios partiram; voltavam às cavalariças de el-rei. 
A casa, para a qual os três viajantes acabavam de entrar, não oferecia coisa alguma de 

notável; mas quando a carruagem passou, a luz das lanternas alumiou a frente, e Gilberto pôde 
ler: Palácio de Armenonville. 

Faltava-lhe saber o nome da rua. 
Dirigiu-se para a extremidade mais próxima, para o mesmo lado por onde havia 

desaparecido a carruagem, e com grande admiração, ao chegar a esse ponto, viu a fonte onde já 
tinha ido beber. 

Andou dez passos numa rua paralela à que deixava, e conheceu a loja do padeiro que lhe 
vendia o pão. 

Duvidava ainda, e voltou até à esquina. Ao clarão de um candeeiro pôde ler, sobre um 
fundo de pedra branca, as duas palavras que três dias antes havia lido, quando vinha de 
herborizar com Rousseau nos bosques de Meudon: 

- Rua Platrière! 
Assim ficava Andreia distante dele apenas cem passos menos afastada do que em 

Taverney. 
Então dirigiu-se para a sua porta, esperando que o cordel por meio do qual levantava a 

aldraba interior não estivesse recolhido para dentro. 
Gilberto estava nos seus dias de felicidade. Havia de fora alguns fios de cordel, por meio 

dos quais ele puxou o resto; a porta abriu-se. 
O mancebo achou às apalpadelas a escada, subiu mansamente, sem fazer rumor, e acabou 

por tocar com a ponta dos dedos no cadeado da sua porta, no qual Rousseau, por bondade, havia 
deixado a chave. 

Ao cabo de dez minutos, havia a fadiga vencido a preocupação, e Gilberto adormecia 
impaciente por que chegasse o dia seguinte. 
 

II 
 

O PAVILHÃO 



 
Gilberto, tendo-se recolhido tarde, deitou-se apressadamente e adormeceu logo, 

esquecendo-se por isso de tapar a fresta com o pedaço de pano que lhe servia para interceptar os 
raios do sol. 

Às cinco horas da manhã vieram esses raios acordá-lo, e ele ergueu-se inquieto por haver 
dormido tanto. 

Gilberto, homem dos campos, sabia perfeitamente conhecer as horas pela altura do sol, e 
pelo calor mais ou menos ardente dos seus raios. Foi ver as horas que eram. 

A palidez da luz, que apenas alumiava o cume das árvores, sossegou-o; em vez de se 
haver levantado tarde, havia-se erguido muito cedo. 

Gilberto lavou-se e vestiu-se ao pé da fresta, pensando nos acontecimentos da véspera, e 
expondo com delícia a sua fronte ardente e pesada à fresca brisa da manhã, lembrou-se que 
Andreia morava numa rua próxima, junto do palácio de Armenonville, e procurou adivinhar em 
qual de todas essas casas ela morava. 

A vista das árvores que Gilberto dominava fez-lhe lembrar uma das palavras que na 
véspera ouvira à menina de Taverney. 

“Haverá árvores?” tinha perguntado Andreia a Filipe. 
- Por que não teria escolhido a casa com jardim que estava desabitada? - pensava Gilberto 

consigo. 
Esta reflexão levou-o naturalmente a olhar para a casa que via diante de si. 
Por uma estranha coincidência com o seu pensamento, um rumor e um movimento 

desusado lhe atraíram a atenção para aquele lado. Uma das janelas dessa casa, que parecia desde 
muito tempo abandonada, tremia sob os esforços de mão fraca ou mal jeitosa; o caixilho cedia 
em parte, mas, empenado pela umidade ou pela chuva, dificultava muito o poder abrir-se. 

Enfim, um abalo mais violento fez ranger a madeira, e as duas vidraças, fortemente 
impelidas, deixaram ver uma menina ainda vermelha pelo esforço que acabava de fazer, e 
sacudindo o pó que nas mãos lhe ficara. 

Gilberto soltou um grito de admiração e voltou-se para trás. Essa menina, que ainda mal 
acordada vinha tomar o fresco da manhã, era Nicola. 

Não havia a menor dúvida. Na véspera havia Filipe anunciado a seu pai e a sua irmã que 
La Brie e Nicola lhes preparavam a habitação. Era portanto essa a casa preparada. Essa casa da 
Rua Coq-Héron, para a qual haviam entrado os viajantes, tinha os jardins contíguos à parte de 
trás da Rua Platrière. 

O movimento de Gilberto foi tão acentuado que se Nicola, apesar de afastada como 
estava, não estivesse tão entretida nessa ociosa contemplação, que é uma felicidade no momento 
de acordar, teria visto o nosso filósofo na ocasião em que ele se retirava da fresta. 

Mas Gilberto havia-se retirado com muita rapidez, porque decerto não lhe convinha ser 
descoberto por Nicola na fresta de um telhado; talvez que se estivesse habitando um primeiro 
andar e que por detrás dele, pela janela aberta, se pudessem ver ricas tapeçarias e móveis 
sumptuosos, não teria Gilberto receado tanto mostrar-se; mas a mansarda do quinto andar 
classificava-o muito desvantajosamente nas inferioridades sociais, para que ele não tivesse grande 
empenho em se ocultar. Demais, neste mundo há sempre uma grande vantagem em ver sem ser 
visto. 

E depois, se Andreia sabia que ele estava ali, não seria isso bastante para fazer com que 
ela mudasse de casa, ou pelo menos com que nunca passeasse no jardim? 

Ah! O orgulho de Gilberto ainda aos seus próprios olhos o engrandecia. Que importava 
Gilberto a Andreia, e em que poderia Andreia dar um passo para se afastar ou aproximar de 
Gilberto? Não era ela dessa raça de mulheres que saem de um banho diante de um lacaio ou de 
um aldeão, porque um aldeão ou um lacaio não são homens! 

Mas Nicola não era dessa raça, e era mister evitar ser visto por Nicola. 
Era principalmente este o motivo por que Gilberto se havia retirado tão 



precipitadamente. 
Mas Gilberto não se podia ter retirado para ficar afastado da janela; aproximou-se 

portanto vagarosamente, e espreitou pelo canto da fresta. 
Uma segunda janela, no andar térreo, exactamente por baixo da primeira, acabava de 

abrir-se, e apareceu nela uma pessoa vestida de branco: era Andreia com o seu roupão da manhã 
e que procurava os seus pantufos, que acabavam de lhe fugir dos pés ainda adormecidos e que se 
haviam sumido debaixo de uma cadeira. 

Em vão jurava Gilberto, cada vez que via Andreia, fortificar-se por meio de ódio contra 
ela em vez de se deixar levar pelo amor, o mesmo efeito era reproduzido pela mesma causa; viu-
se obrigado a encostar-se à parede; palpitava-lhe o coração como se lhe quisesse despedaçar o 
peito, e essas palpitações faziam-lhe ferver o sangue em todo o corpo. 

Entretanto, a pouco e pouco, as artérias do mancebo sossegaram, e ele pôde reflectir. 
Tratava-se, como nós dissemos, de ver sem ser visto. Pegou num dos vestidos de Teresa, pregou-
o com um alfinete numa corda que atravessava a janela em toda a sua largura, e, ocultando-se 
com essa cortina improvisada, pôde ver Andreia, sem recear que ela o visse. 

Andreia imitou Nicola; estendeu os seus formosos braços brancos, que por essa acção 
abriram um pouco o penteador; depois inclinou-se sobre o parapeito da janela para mais à 
vontade ver os jardins contíguos. 

Então o seu rosto exprimiu uma visível satisfação; ela que tão raras vezes sorria aos 
homens, sorria lhananente às coisas. De todos os lados estava cercada por frondosas árvores, de 
todos os lados a cercava o matiz dos jardins. 

A casa de Gilberto atraiu as vistas de Andreia como todas as outras casas que formavam 
cinta ao jardim. Do lugar onde estava Andreia, só se podiam ver mansardas, assim como só das 
mansardas também, se podia ver a casa de Andreia. Não olhou portanto para lá. Que podia 
importar à soberba donzela a raça que morava lá em cima? 

Por conseqüência, depois do seu exame, ficou Andreia convencida que estava invisível, e 
que sobre os limites desse tranqüilo retiro não aparecia rosto algum, curioso ou jovial, desses 
parisienses escarnecedores, que as mulheres da província tanto temem. 

Este resultado foi imediato. Andreia, deixando a sua janela aberta de par em par, para que 
o ar matinal pudesse banhar até aos últimos recantos o seu quarto, caminhou para o lado da 
chaminé, puxou pelo cordão de uma campainha e começou a vestir-se, ou melhor diremos, a 
despir-se na penumbra do quarto. 

Nicola chegou, abriu uma caixa de toucador do tempo da rainha Ana, pegou num pente 
de tartaruga e soltou os cabelos de Andreia. 

Em pouco tempo, desdobraram-se como um manto, sobre os ombros de Andreia, as 
compridas tranças do seu cabelo. 

Gilberto soltou um suspiro. Custava-lhe a conhecer esses formosos cabelos de Andreia, 
que a moda e a etiqueta acabavam de cobrir de pós; mas reconhecia Andreia, Andreia meio 
despida, cem vezes mais formosa assim do que vestida e enfeitada com os objectos mais ricos. Os 
olhos do mancebo afrouxavam pela fixidade, os seus dedos ardiam em febre, e a boca franzida 
estava seca! 

Quis o acaso que fazendo-se pentear, Andreia erguesse a cabeça, e que os seus olhos se 
fixassem na mansarda de Gilberto. 

- Sim, sim, olha bem - murmurou Gilberto; - podes olhar quando quiseres, nada poderás 
ver e eu vejo tudo. 

Gilberto enganava-se, Andreia via alguma coisa, era esse vestido flutuando, enrolado na 
cabeça do mancebo, e que lhe servia de turbante. 

Ela mostrava a Nicola, apontando com o dedo, esse singular objecto. 
Nicola interrompeu o trabalho complicado que tinha entre as mãos, e, apontando a fresta 

com o pente, pareceu perguntar a sua ama se era esse efectivamente o objecto que ela designava. 
Essa telegrafia, que Gilberto devorava e de que gozava loucamente, tinha, sem que ele 



soubesse, um terceiro espectador. 
Gilberto sentiu de repente uma pesada mão arrancar-lhe da fronte o vestido de Teresa, e 

caiu fulminado vendo junto de si João Jacques Rousseau. 
- Que está aí fazendo, senhor? - exclamou o filósofo com as sobrancelhas franzidas, 

fazendo uma visagem pouco agradável e examinando escrupulosamente o vestido tomado de 
empréstimo a sua mulher. 

Gilberto esforçou-se por desviar da fresta a atenção de Rousseau. 
- Nada, Sr. Jacques Rousseau - respondeu ele – nada absolutamente. 
- Nada! Então por que razão se ocultava debaixo desse vestido? 
- O sol incomodava-me. 
- Esta janela está situada ao poente, e incomoda-o o sol no momento em que desponta? 

Tem os olhos muito delicados, mancebo! 
Gilberto balbuciou algumas palavras, mas conhecendo que se comprometia ainda mais, 

ocultou o rosto entre as mãos. 
- Mente e tem medo - disse Rousseau; - portanto estava fazendo alguma coisa má. 
E em seguida a essa terrível lógica, que acabava de transtornar Gilberto, Rousseau foi 

para a janela. 
Por um sentimento em demasia natural, Gilberto, que havia instantes tremia e receava ser 

surpreendido naquela janela, correu para lá apenas Rousseau se chegou a ela. 
- Ah! Ah! - disse este num tom que gelou o sangue nas veias de Gilberto - a casa agora 

está habitada. 
Gilberto não disse palavra. 
- E por pessoas - prosseguiu o carrancudo filósofo - por pessoas que conhecem a minha 

casa, porque estão apontando para cá. 
Gilberto, que conheceu haver-se aproximado demais, deu um passo para trás. 
Nem o movimento, nem a causa que o haviam produzido escaparam a Rousseau; 

conheceu que Gilberto receava ser visto. 
- Não - disse ele agarrando o mancebo pelo braço; - não, meu amigo, há nisto tudo algum 

enredo; fique aí, faça-me esse favor. 
E conduziu-o em frente da janela, descoberto, visível de bem longe. 
- Oh! Não, senhor, não, por piedade! - exclamou Gilberto torcendo-se para lhe escapar. 
Mas para escapar, o que fora fácil a um mancebo forte e ágil como Gilberto, era preciso 

travar uma luta com Rousseau, uma luta com o seu deus; o respeito deteve-o. 
- Conhece aquelas mulheres - disse Rousseau - e elas conhecem-no? 
- Não, não, senhor. 
- Então se não as conhece e se lhes é desconhecido, que motivo tem para não aparecer? 
- Sr. Rousseau, durante a sua vida deve ter tido segredos, não é verdade? Pois então, 

piedade por um segredo. 
- Ah! Traidor! - bradou Rousseau - sim, eu conheço os segredos dessa natureza; és 

criatura dos Grimm, dos Holbach. Ensinaram-te um papel para captares a minha benevolência, 
introduzistes-te em minha casa para me entregares; oh! Que louco eu sou! Oh! Que estúpido 
amante da natureza, julgo socorrer um dos meus semelhantes, e trago comigo um espião. 

- Um espião! - exclamou Gilberto revoltado. 
- Vamos a saber: em que dia me queres vender, Judas? - perguntou Rousseau fazendo um 

manto com o vestido de Teresa que maquinalmente guardara nas mãos, e julgando-se numa 
atitude sublime, quando desgraçadamente só estava ridículo. 

- Senhor - disse Gilberto - calunia-me. 
- Caluniar-te, vil serpente - bradou Rousseau – quando te surpreendo correspondendo 

por gestos e sinais com os meus inimigos, e a contar-lhes talvez, quem sabe, o assunto da minha 
última obra? 

- Senhor, se eu tivesse vindo para sua casa com o intento de o atraiçoar, contando o 



assunto do seu trabalho, ser-me-ia mais fácil copiar os manuscritos que tem no gabinete, do que 
contar, por meio de sinais, o assunto de que tratam. 

Era verdade, e Rousseau conheceu tanto que havia dito um desses contra-sensos que lhe 
escapavam nas suas monomanias de terror, que se enfadou. 

- Senhor - disse ele - sinto muito, mas a experiência tornou-me severo; a minha vida tem-
se esgotado no meio das decepções; fui atraiçoado por todos, renegado por todos, entregado, 
vendido, martirizado por todos. Sou, e bem o sabe, um dos ilustres desgraçados que os governos 
põem fora da lei e da sociedade. Em tal situação, é permitido ser desconfiado. Ora, o senhor é-
me suspeito, e vai já sair da minha casa. 

Gilberto não esperava semelhante peroração. 
Ele, Gilberto, expulso! 
Fechou os punhos, e um raio que fez estremecer Rousseau lhe brilhou nos olhos. 
Mas esse raio pouco durou, e apagou-se sem estrondo. 
Gilberto havia reflectido, que partindo ia perder o doce prazer de ver Andreia a cada 

instante do dia, e perdia também a amizade de Rousseau: era ao mesmo tempo a desgraça e a 
vergonha. 

Caiu do alto do seu selvagem orgulho e de mãos postas, disse: 
- Senhor, ouça uma palavra, uma só. 
- Não tenho piedade, nada me comove – exclamou Rousseau; - os homens tornaram-me, 

por suas injustiças, mais feroz que um tigre. Tem correspondência com os meus inimigos, vá para 
eles que o não proíbo, mas saia de minha casa. 

- Senhor, aquelas duas raparigas não são suas inimigas: são a menina Andreia e sua aia 
Nicola. 

- Quem é a menina Andreia? - perguntou Rousseau, a quem não era estranho esse nome, 
que Gilberto havia já pronunciado duas ou três vezes na sua presença – quem é a menina 
Andreia? Diga! 

- A menina Andreia, senhor, é a filha do barão de Taverney; é, oh! Perdoe-me por lhe 
dizer semelhantes coisas, mas o senhor obriga-me a isso, é aquela que eu amo mais do que o 
senhor amou a menina Galley, a Srª. Warrens, ou qualquer outra; é aquela que eu segui a pé, sem 
dinheiro e sem pão, até cair no meio da estrada despedaçado pela fadiga e pela dor; é aquela que 
eu fui ontem ver a Saint-Denis, atrás de quem corri até Muette, que de novo acompanhei, sem 
que me vissem, de Muette à rua paralela a esta sua; é aquela que casualmente descobri naquela 
casa, esta manhã, ao abrir a minha janela; finalmente, é aquela por quem queria ser Turenne, 
Richelieu ou Rousseau. 

Rousseau conhecia o coração humano e sabia-lhe o diapasão dos gritos; sabia que o 
melhor actor não podia ter a inflexão com que Gilberto falava, e esse gesto febril com que 
acompanhava as suas palavras, entrecortadas pelas lágrimas. 

- Então - disse ele - aquela menina é a menina Andreia? 
- Sim, Sr. Rousseau. 
- Então conhece-a? 
- Sou filho da sua ama de leite. 
- Nesse caso mentiu ainda agora, quando disse que não a conhecia, e se não é um traidor, 

é um mentiroso. 
- Senhor - disse Gilberto - despedaça-me o coração, e realmente menos mal me faria, 

matando-me aqui mesmo neste lugar. 
- Ora adeus! Isso é fraseologia, estilo de Diderot e Marmontel; é um mentiroso, senhor. 
- Pois bem! Sim, sim - disse Gilberto - sou um mentiroso, senhor, e mal de si, senhor, se 

não compreende uma tal mentira. Um mentiroso! Um mentiroso!... Ah! Eu parto... Adeus! Eu 
parto desesperado, e há-de pesar-lhe na consciência o meu desespero. 

Rousseau passava a mão pela barba, olhando para esse mancebo que tanta analogia tinha 
consigo. 



- Isto há-de ser um grande homem ou um grande velhaco - pensou ele; - mas também, se 
conspiram contra mim, por que hei-de deixar escapar de entre as mãos o fio da conspiração? 

Gilberto havia dado quatro passos para o lado da porta, e com a mão sobre a fechadura, 
esperava uma última palavra que o expulsasse de todo ou que o chamasse. 

- Basta sobre este assunto, meu filho - disse Rousseau. - Se está namorado ao ponto que 
diz, ah! mal de si! Mas já é tarde, perdeu o dia de ontem, e hoje temos que copiar entre ambos 
trinta páginas de música. Vamos ao trabalho, Gilberto, vamos! 

Gilberto pegou na mão do filósofo e beijou-a; tanto não teria ele decerto feito à mão de 
um rei. 

Mas antes de sair e enquanto Gilberto, comovido, estava encostado à porta, Rousseau 
aproximou-se pela última vez da janela, e olhou para as duas raparigas. 

Neste momento, Andreia acabava de deixar cair o seu penteador, e recebia o roupão da 
manhã que lhe dava Nicola. 

Ela via essa cabeça pálida, esse corpo imóvel, fez um movimento rápido para se esconder, 
e deu ordem a Nicola para fechar a janela. 

Nicola obedeceu. 
- Vamos - disse Rousseau - a minha cabeça de velho assustou-a, este rosto novo não a 

assustava tanto ainda agora. Oh! Formosa mocidade! - acrescentou ele suspirando: 
 
O quiventu primavera del eta! 

O primavere quiventu del anno! 
 
E pendurando no prego o vestido de Teresa, desceu melancolicamente a escada, seguindo 

os passos de Gilberto, por cuja mocidade ele teria trocado, naquele momento, essa reputação, 
que estava a par da de Voltaire, e com ela partilhava a admiração do mundo inteiro. 
 

IV 
 

A CASA DA RUA DE SAINT-CLAUDE 
 
A Rua de Saint-Claude, na qual o conde de Fénix ajustara a sua entrevista com o cardeal 

de Rohan, não era tão diferente naquela época do que é actualmente, que se lhe não possam 
ainda hoje achar os vestígios das localidades que vamos tentar descrever. 

Confinava, como ainda confina, com a Rua de Saint-Louis, e passava por essa mesma rua 
entre o convento das filhas do Santíssimo Sacramento e o palácio de Voysins, separado hoje no 
fim por uma igreja e por uma loja de mercearia. 

Como hoje também, ia-se dali para o bulevar por uma ladeira muito íngreme. 
Compunha-se ao todo de quinze casas e sete lanternas. Havia mais nesta rua dois becos. 
Um do lado esquerdo, que ficava encravado no palácio de Voysins; o outro do lado 

direito, encravava na cerca das filhas do Santíssimo Sacramento. 
Este último beco, assombreado do lado direito pelas árvores da cerca, tinha do esquerdo 

a grande parede cinzenta de uma casa que se elevava na Rua de Saint-Claude. 
Essa parede, semelhante ao rosto de um ciclope, tinha apenas um olho, ou, se assim 

quiserem, uma janela, e ainda assim era uma janela com grades, barras e trancas de ferro, que a 
tornavam horrivelmente negra. 

Mesmo por baixo dessa janela, que nunca se abria, o que era fácil de conhecer pela 
quantidade de teias de aranha que da parte de fora a ornavam; mesmo por baixo dessa janela, 
dizemos, havia uma porta com grandes pregos, que indicava, não que se entrasse, mas que se 
podia entrar desse lado para a casa. 

Não havia habitações nesse beco, em que se viam dois únicos habitantes: um sapateiro, 
sentado numa tripeça e metido numa caixa de madeira, e uma palmilhadeira metida num tonel, 



ambos abrigados com a sombra das acácias do convento, que, desde as nove horas da manhã, 
refrescavam a terra seca. 

À noite, a palmilhadeira ia para o seu domicílio, o sapateiro remendão fechava a sua caixa 
e então ninguém mais vigiava o beco a não ser a janela negra e triste de que já falámos. 

Além da porta que já mencionámos, a casa que tentamos descrever o mais exactamente 
possível tinha uma entrada principal na Rua Saint-Claude. Essa entrada, que era um portão, tinha 
esculturas de um relevo que faziam lembrar a arquitectura do tempo de Luís XIII, e era ornada 
com essa argola de cabeça de grifo que o conde de Fénix havia indicado como sinal positivo ao 
cardeal de Rohan. 

Quanto às janelas, deitavam para o passeio que ficava do outro lado, e desde pela manhã 
estavam abertas. 

Paris, nessa época, e principalmente nesse bairro, não era muito seguro. Não admirava 
portanto ver as janelas com grades de ferro e os muros defendidos com pedaços de vidro e de 
ferro. 

Dizemos isto porque o primeiro andar da casa de que se trata parecia-se com uma 
fortaleza. Contra os inimigos, os ladrões e os amantes, opunha varandas de ferro com mil pontas 
de lança aguçadas; do lado do passeio era o edifício defendido por um fosso profundo, e para 
escalar essa fortaleza do lado da rua, teria sido preciso trazer escadas de trinta pés de altura. A 
muralha de que já falamos tinha trinta e dois pés de altura, e escondia ou para melhor dizer 
enterrava o pátio da entrada. 

Esta casa, diante da qual todo o caminhante, admirado, inquieto e curioso pararia hoje, 
não tinha contudo, em 1770, um aspecto muito estranho. Pelo contrário, estava em harmonia 
com o bairro, e se os bons habitantes da Rua de Saint-Louis e os habitantes não inferiores da Rua 
de Saint-Claude fugiam dos contornos do palácio, não era pelo edifício em si mesmo, porque a 
sua reputação ainda estava intacta, mas sim por causa da pouca freqüência da porta de Saint-
Louis, que tinha má fama, e da ponte das Couves, cujos dois arcos levantados sobre um escuro 
ribeiro, assemelhavam-se, para todo o parisiense um pouco ao facto das tradições, com as 
colunas invencíveis de Cadés. 

Efectivamente, o bulevar, por esse lado, conduzia em direitura à Bastilha. Não se lhe viam 
dez casas no espaço de um quarto de légua; também, não julgando a polícia necessário mandar 
pôr lampiões nesse nada, nesse vácuo, apenas transitado oito horas nos dias de Verão e quatro 
nos de Inverno; quando a noite chegava, era o caos, com ladrões no centro. 

Foi contudo por esse caminho, pelas nove horas da noite, que chegou uma carruagem, 
puxada com grande velocidade, três quartos de hora, pouco mais ou menos, depois da visita de 
Saint-Denis. 

O brasão do conde de Fénix vinha pintado nas portinholas da carruagem. 
O conde, montado em Djérid, precedia a carruagem numa distância de vinte passos. 
Na carruagem, que trazia as cortinas fechadas, vinha Lorenza adormecida e deitada sobre 

almofadas. 
A porta abriu-se como por encanto, ao som do trote dos cavalos, e a carruagem, depois 

de se haver embrenhado nas profundidades da Rua de Saint-Claude, desapareceu no pátio da casa 
que acabámos de descrever. 

A porta tornou a fechar-se. 
Não era decerto preciso tanto mistério, ninguém estava aí presente para ver entrar o 

conde de Fénix, ou para o incomodar em qualquer coisa que fosse, ainda que ele trouxesse 
consigo na carruagem os tesouros todos do convento de Saint-Denis. 

Agora, mais algumas palavras sobre o interior desta casa, que é de importância fazermos 
conhecer aos nossos leitores, porque é nossa intenção conduzi-los mais vezes a ela. 

No pátio de que já falámos e cuja erva, por uma vegetação contínua, tentava desunir as 
pedras que o calçavam, viam-se à direita cavalariças, à esquerda cocheiras, e no fundo um patim 
conduzindo para uma porta, para a qual se subia indiferentemente, de um lado ou de outro, por 



uma dupla escada de doze degraus. 
Em baixo, o palácio, pelo menos o que era acessível, compunha-se de uma imensa 

antecâmara, de uma casa de jantar notável por um grande luxo de baixela de prata, e enfim de 
uma sala que parecia ter sido recentemente mobilada, talvez de propósito para receber os seus 
novos inquilinos. 

Ao sair da sala e voltando para a antecâmara, encontrava-se uma grande escada que ia ter 
ao primeiro andar, que se compunha de três grandes casas. 

Mas um hábil geómetra, medindo com a vista a circunferência do palácio e calculando o 
seu diâmetro, poderia admirar-se de achar tão poucas casas em tão grande extensão. 

É porque nesta primeira casa visível existia uma outra oculta, cujo segredo só era 
conhecido da pessoa que a habitava. 

Efectivamente, na antecâmara, ao lado de uma estátua do deus Harpócrates que, com um 
dedo na boca, parecia recomendar silêncio, de que ele é o emblema, abria-se, quando se carregava 
sobre uma pequena mola, uma porta estreita e baixa, disfarçada pelos ornamentos da 
arquitectura. Essa porta dava acesso a uma escada colocada num corredor e da largura desse 
mesmo corredor, que, na altura do outro primeiro andar, pouco mais ou menos, conduzia a um 
pequeno quarto, no qual entrava a claridade por duas janelas de grades, as quais davam para um 
pátio interior. 

Este pátio era, por assim dizer, a caixa que encerrava e ocultava a todas as vistas a 
segunda casa. 

O quarto a que ia dar aquela escada era evidentemente um quarto de homem. Os tapetes, 
que se viam junto às camas, e em frente das cadeiras e canapés, eram dos mais ricos de África e 
da índia. Eram peles de leões, de tigres e de panteras, com olhos brilhantes e com dentes 
ameaçadores. As paredes forradas de marroquim de Córdova, com os lavores mais esquisitos e 
simétricos, estavam cobertas de armas de toda a espécie, desde a espada de punho em cruz dos 
antigos cavaleiros até o cangiar do árabe, desde o arcabuz com embutidos de marfim do século 
décimo sexto, até à espingarda adamascada de ouro do décimo oitavo século. 

Debalde se buscaria naquele quarto alguma outra entrada que não fosse a da escada; 
talvez aí houvesse muitas outras, eram porém desconhecidas, invisíveis. 

Um criado alemão, de vinte e cinco a trinta anos, o único ente que se via durante aqueles 
dias andar naquela casa espaçosa, tornou a fechar à chave a porta da rua, e abrindo depois a 
portinhola da carruagem, enquanto o impassível cocheiro desatrelava os cavalos, tirou de dentro 
dela Lorenza adormecida e levou-a nos braços até à antecâmara; aí deitou-a sobre uma mesa 
coberta com um pano vermelho, e depois, discretamente, cobriu-a até aos pés com o grande véu 
branco que a envolvia. 

Feito isto, saiu para ir acender na lanterna da carruagem uma serpentina de sete velas, que 
trouxe depois para a antecâmara. 

Mas, neste intervalo, pequeno como foi, Lorenza tinha desaparecido. 
Verdade é que o conde de Fénix tinha entrado atrás do criado, por seu turno havia 

pegado em Lorenza nos braços e levara-a pela porta falsa para a sala de armas, depois de ter com 
cuidado fechado a porta atrás de si. 

Chegado ali, carregou com a ponta do pé numa pequena mola que estava no canto da 
chaminé de um fogão. No mesmo instante girou nos gonzos, sem fazer ruído algum, uma porta 
que não era outra coisa senão a frente da mesma chaminé, e o conde, passando por ela, 
desapareceu tornando a fechar com o pé, do mesmo modo que a havia aberto, a porta misteriosa. 

Tendo transposto aquela porta, encontrou uma outra escada, e, depois de haver subido 
uns quinze degraus cobertos de veludo de Utreque, chegou a um segundo pavimento, forrado 
igualmente de cetim bordado de flores com as cores tão vivas e tão bem delineadas que se 
poderiam tomar por flores naturais. 

Os trastes que o mobiliavam eram de madeira dourada; dois grandes armários lavrados e 
com embutidos de cobre, um cravo e um toucador feitos de jacarandá, uma cama com armação, e 



algumas porcelanas de Sèvres, tais eram os objectos que compunham a parte indispensável da 
mobília; algumas cadeiras, poltronas e sofás, dispostos com simetria, num espaço de trinta pés 
quadrados, ornavam o resto daquele pavimento, que só se compunha de mais um quarto de 
toucador, e de outro quarto contíguo ao da cama. 

Duas janelas, com cortinas pouco transparentes, davam claridade àquele quarto; mas 
como àquela hora já era noite, as cortinas nada tinham que esconder, porque nada se via. 

Nem no quarto de toucador, nem no outro gabinete pequeno havia abertura alguma. 
Lâmpadas em que ardia um óleo odorífero, davam-lhes claridade tanto de dia como de noite, e 
sendo içadas pelo tecto, não se via de quem eram as mãos que as preparavam. 

Naqueles quartos não se ouvia o mais pequeno ruído, dir-se-ia que estavam situados a 
cem léguas do mundo. 

Brilhava contudo aí o ouro por todos os cantos, ricas pinturas ornavam as paredes, e 
compridos cristais de Boémia, com as facetas resplandecentes, brilhavam como raios ardentes 
quando o conde, pouco satisfeito com a luz vacilante que havia no quarto, fez sair lume daquela 
caixa de prata que tanto tinha preocupado Gilberto, e acendeu as velas cor-de-rosa de duas 
serpentinas que estavam sobre o fogão. 

Feito isto voltou para junto de Lorenza, e dobrando um joelho sobre umas almofadas que 
estavam defronte dela, disse: 

- Lorenza! 
A donzela, ouvindo essa voz, levantou-se firmando-se num cotovelo; conservava porém 

os olhos fechados e nada respondeu. 
- Lorenza - prosseguiu o conde - dorme o seu sono natural, ou o sono magnético? 
- Durmo o sono magnético - respondeu Lorenza. 
- E se eu a interrogar, pode responder-me? 
- Creio que sim. 
- Muito bem! 
Houve então um instante de silêncio, findo o qual o conde de Fénix continuou: 
- Olhe para o quarto da senhora Luísa, que acabamos de deixar há três quartos de hora, 

pouco mais ou menos. 
- Estou olhando. 
- Vê o que lá se passa? 
- Vejo. 
- Ainda lá está o cardeal de Rohan? 
- Não o vejo. 
- O que faz a princesa? 
- Está rezando para se ir deitar. 
- Repare, não vê Sua Eminência nos claustros ou nos pátios do convento? 
- Não o vejo. 
- Olhe para a porta do convento e veja se ainda ali está a sua carruagem. 
- Já não está. 
- Siga com a vista o caminho por onde viemos. 
- Estou-o seguindo. 
- Vê algumas carruagens nesse caminho? 
- Sim, muitas. 
- Conhece entre elas a do cardeal? 
- Não. 
- Aproxime-se mais de Paris. 
- Já me aproximei. 
- Mais ainda. 
- Sim. 
- Mais. 



- Ah! Já o vejo. 
- Aonde? 
- Na barreira. 
- Está parado? 
- Parou agora mesmo. Lá se apeia o criado da tábua. 
- Fala com ele? 
- Vai falar-lhe. 
- Oiça, Lorenza; é do maior interesse que eu saiba o que o cardeal disse a esse homem. 
- Não me ordenou a tempo que o escutasse. Mas, espere, espere! Lá vai o criado falar ao 

cocheiro. 
- O que lhe disse ele? 
- Rua de Saint-Claude, no Marais. 
- Muito bem, Lorenza, obrigado. 
O conde escreveu algumas palavras num pedaço de papel, dobrou-o em torno de uma 

chapa de cobre, destinada certamente a dar-lhe peso, puxou o cordão de uma campainha e 
carregou num botão, acima do qual se viu uma abertura, que tornou a desaparecer logo que essa 
carta por ela se sumiu. 

Era o modo pelo qual o conde se correspondia com Fritz, quando estava encerrado nos 
quartos interiores. 

Voltando depois a Lorenza, disse-lhe: 
- Obrigado. 
- Está contente? - perguntou Lorenza. 
- Sim, querida Lorenza. 
- Pois então dê-me a minha recompensa. 
Bálsamo sorriu-se e chegou os seus lábios aos de Lorenza, cujo corpo estremeceu todo 

com aquele voluptuoso contacto. 
- Oh! José! José! - murmurou ela de envolta com um suspiro quase doloroso - José, 

quanto te amo! 
E a donzela estendia os braços para apertar Bálsamo contra o seu coração. 

 
IV 
 

A DUPLA EXISTÊNCIA - O SONO 
 

Bálsamo recuou precipitadamente, os braços de Lorenza só encontraram o espaço e 
caíram-lhe cruzados sobre o peito. 

- Lorenza - disse então Bálsamo - queres conversar com o teu amigo? 
- Oh! Quero, sim - respondeu ela - mas fala-me mais vezes; gosto tanto de ouvir a tua 

voz! 
- Lorenza, não me tens tu dito que serias bem feliz se pudesses viver comigo só, separada 

do mundo inteiro? 
- Oh! Por certo, isso seria a suprema felicidade. 
- Pois bem, satisfiz os teus desejos, Lorenza. Neste quarto ninguém pode perseguir-nos, 

ninguém pode alcançar-nos, estamos sós, absolutamente sós. 
- Oh! Ainda bem! 
- Diz-me se este quarto está a teu gosto? 
- Então manda-me ver. 
- Vê! 
- Oh! Que lindo quarto! - disse ela. 
- Então agrada-te? - perguntou o conde com doçura. 
- Oh! Por certo; lá estão as minhas flores favoritas, a minha baunilha, as rosas escarlates, 



os jasmins da China. Eu to agradeço, meu querido José, mas que bondade é a tua! 
- Faço o que posso para te agradar, Lorenza. 
- É cem vezes mais do que eu mereço, o que por mim fazes. 
- Parece-te isso? 
- Sim. 
- Confessas portanto que foste muito má, não é verdade? 
- Muito má! Ah! Sim, mas tu perdoas-me, não é assim? 
- Perdoar-te-ei quando me tiveres explicado o mistério estranho, contra o qual eu luto 

desde que te conheço. 
- Ouve-me, Bálsamo. Há em mim duas Lorenzas distintas, uma ama-te, a outra odeia-te, 

assim como há em mim duas existências opostas: uma, durante a qual gozo todas as alegrias do 
Paraíso; outra, durante a qual padeço os tormentos todos do Inferno. 

- E dessas duas existências, uma delas é o sono, a outra a vigília, não é verdade? 
- É. 
- E amas-me enquanto dormes, e aborreces-me quando estás acordada? 
- Sim. 
- E por quê? 
- Não sei. 
- Deves sabê-lo. 
- Não. 
- Procura bem, consulta-te a ti mesma, sonda o teu coração. 
- Ah! Sim... Já percebo agora. 
- Fala. 
- Quando Lorenza está acordada, então é a romana, é a filha supersticiosa da Itália: julga 

que a ciência é um crime, e o amor um pecado. Então o sábio Bálsamo mete-lhe medo, assusta-a 
o formoso José. Disse-lhe o seu confessor que perderia a sua alma se te amasse, e portanto fugirá 
de ti sempre sem descansar, até ao fim do mundo. 

- E quando Lorenza dorme? 
- Oh! Então é diferente; já não é romana, não é supersticiosa, é mulher. Então lê no 

coração e no espírito de Bálsamo; vê que esse coração a ama, que esse génio está imaginando 
coisas sublimes. Então vê que ela é uma coisa bem insignificante comparada com ele. E desejaria 
viver e morrer junto dele, para que a posteridade pronunciasse em voz baixa o nome de Lorenza, 
ao passo que em voz alta proclamasse o de... Cagliostro! 

- Será portanto com esse nome que eu me tornarei célebre? 
- Sim, sim, é com esse nome. 
- Minha querida Lorenza! Gostarás portanto deste teu novo quarto? 
- É mais rico do que todos os que já me tens dado, mas não é por isso que eu gosto dele. 
- Então por que é? 
- Porque me prometeste vir habitá-lo comigo. 
- Ah! Então quando dormes sabes que te amo com ardor, com paixão?... 
 A donzela encolheu os joelhos, que apertou entre os braços, e disse, com um triste 

sorriso nos lábios: 
- Sim, bem o vejo. Bem o vejo, e todavia – acrescentou ela com um suspiro - há alguma 

coisa que tu amas mais do que Lorenza. 
- O que é? - perguntou Bálsamo estremecendo. 
- Os teus projectos. 
- Diz antes a minha obra. 
- A tua ambição. 
- Diz antes a minha glória. 
- Oh! Meu Deus! Meu Deus! 
O coração da italiana estava oprimido, e lágrimas silenciosas lhe corriam pelas pálpebras 



cerradas. 
- O que vês tu? - perguntou Bálsamo admirado daqueles espantosos momentos de 

lucidez, que a ele próprio assombravam. 
- Ah! Vejo trevas, por entre as quais passam fantasmas; alguns têm nas mãos cabeças 

coroadas, e tu, tu estás no meio de tudo aquilo, como um general no centro de um exército. 
Parece que tens o poder de um Deus, mandas e tudo te obedece. 

- Pois bem - disse Bálsamo com prazer - e não te torna isso orgulhosa por me possuíres? 
- Oh! Tu és demasiadamente bom para seres grande. E demais, procuro por mim, entre 

toda essa gente que te cerca e não me vejo. Oh! Eu já não estarei... Eu já não estarei... - 
murmurou ela tristemente. 

- E onde estarás então? 
- Terei morrido. 
Bálsamo estremeceu. 
- Tu, morta, minha Lorenza! - bradou ele - Não, não, havemos de viver juntos para nos 

amarmos. 
- Tu não me amas. 
- Oh! Sim, amo-te. 
- Não me amas bastante, pelo menos, tanto quanto desejo - bradou ela agarrando com as 

mãos ambas a cabeça de José Bálsamo, e aplicando-lhe ao mesmo tempo sobre a fronte a sua 
boca ardente, deu-lhe com delírio inúmeros beijos. 

- Que motivo de queixa tens contra mim? 
- A tua frieza. Vê, lá te afastas. Queima-te a minha boca, para assim fugires aos meus 

beijos? Oh! restitui-me a minha tranqüilidade de rapariga, o meu convento de Subíaco, as noites 
solitárias da minha cela. Restitui-me os beijos que me mandavas nas asas da brisa misteriosa, e 
que no meu sono eu via caminharem para mim, como silfos de asas de ouro e púrpura, e que 
mergulhavam a minha alma em delícias. 

- Lorenza! Lorenza! 
- Oh! Não fujas de mim, Bálsamo, não fujas de mim, suplico-to; dá-me a tua mão para a 

apertar nas minhas, os teus olhos para eu beijar; sou tua esposa, não me negues o que te peço. 
- Sim, sim, minha querida Lorenza, sim, és a minha querida esposa. 
- E consentes que eu viva assim junto de ti, inútil, desprezada, abandonada? Possuis uma 

flor casta e solitária, cujo perfume te atrai, e tu repeles esse perfume! Ah! Bem o sinto, sou para ti 
indiferente! 

- Pelo contrário, minha Lorenza, és tudo para mim, pois que és tu quem faz a minha 
força, o meu poder, o meu génio, porque sem ti eu de nada seria capaz. Deixa portanto de me 
amar com essa febre insensata que perturba as noites das mulheres do teu país. Ama-me como eu 
te amo. 

- Oh! Não é amor, não é amor o que por mim sentes! 
- Também é tudo quanto peço de ti; porque me dás tudo quanto desejo; porque essa 

posse da alma basta-me para ser feliz. 
- Feliz! - disse Lorenza com um modo de desprezo; - chamas a isso felicidade? 
- Sim, porque para mim, ser feliz, é ser grande. 
Lorenza suspirou. 
- Oh! Se soubesses o que é, minha Lorenza, poder ler no coração dos homens para os 

dominar com as suas próprias paixões! 
- Sim, para isso te sirvo, bem o sei. 
- Não é tudo ainda. Os teus olhos lêem para mim no livro fechado do futuro. O que não 

pude aprender em vinte anos de trabalhos e misérias, tu, minha terna pomba, inocente e pura, 
quando queres, ensinas-mo. Os meus passos, no meio dos quais os meus inimigos põem tantas 
barreiras, tu os esclareces; o meu espírito, de que dependem a minha vida, fortuna e liberdade, tu 
mo dilatas como o olho de lince que vê nas trevas da noite. Os teus belos olhos, fechando-se à 



luz do mundo, abrem-se de um modo sobrenatural, e vigiam por mim.  És tu que me fazes livre, 
que me fazes rico, poderoso. 

- E tu, em troca, fazes-me desgraçada! - bradou Lorenza louca de amor. 
E mais ávida que nunca, agarrou Bálsamo com os braços, que impregnado pela chama 

eléctrica, apenas resistiu suavemente. 
Fez contudo um esforço, e livrou-se do nó vivo que o envolvia. 
- Lorenza! Lorenza! - disse ele - por piedade! 
- Sou tua esposa - bradou ela - e não tua filha! Ama-me como o marido ama sua mulher, e 

não como meu pai me amava! 
- Lorenza - disse Bálsamo todo trémulo de desejos - não me peças, suplico-te, outro amor 

senão aquele que eu te posso dar. 
- Mas - bradou a rapariga erguendo com desespero os braços para o céu - não é amor, 

isso não é amor! 
- Oh! Sim, é amor... Mas amor santo e puro como se deve a uma virgem. 
Lorenza fez um movimento tão rápido que lhe fez soltar as compridas tranças de cabelos 

pretos. O seu braço, ao mesmo tempo branco e nervoso, ergueu-se quase ameaçador para o 
conde. 

- Oh! O que significa isso? - disse ela com uma voz forte e desesperada. - E por que me 
fizeste abandonar o meu país, o meu nome, a minha família, tudo, até o meu Deus? Porque o 
Deus que adoras não se assemelha ao meu. Por que me atraíste para ti? Por que tomaste sobre 
mim esse império absoluto, que faz de mim tua escrava, que faz da minha vida tua vida, de meu 
sangue, teu sangue? Ouves-me? Por que fizeste isso, se no fim de tanto padecimento só me 
queres chamar a virgem Lorenza? 

Bálsamo suspirou também, oprimido pela dor imensa dessa mulher, cujo coração 
sangrava. 

- Ah! - disse ele - é a tua culpa, ou antes a culpa de Deus; por que fez Deus de ti esse anjo 
de olhar infalível, com o auxílio do qual eu subjugarei o universo? Por que lês tu em todos os 
corações apesar da capa material que os envolve, como se pode ler uma página coberta por um 
vidro? É porque és um anjo de pureza, Lorenza! É porque és o diamante sem mancha, é porque 
nada faz sombra em teu espírito; é porque Deus, vendo essa forma imaculada, pura e radiosa, 
como a da sua santa Mãe, digna-se deixar descer nela, quando o invoco, em nome dos elementos 
que criou, o seu Santo Espírito, que geralmente paira acima das criaturas vulgares e sórdidas, por 
não achar nelas um lugar sem mancha em que possa descansar. Virgem, és vidente, minha 
Lorenza; mulher, não serias mais que matéria. 

- E não preferes o meu amor? - exclamou Lorenza batendo com raiva em suas formosas 
mãos, que se tornaram vermelhas; - e não preferes o meu amor a todos os sonhos que persegues, 
e todas as quimeras que crias? E condenas-me à castidade da religiosa, com as tentações do 
inevitável ardor da tua presença? Ah! José, José, cometes um crime, sou eu quem to digo. 

- Não blasfemes, minha Lorenza - bradou Bálsamo; - porque, como tu, também eu sofro 
muito. Olha, Lorenza, olha bem, lê em meu coração, eu o quero, e diz ainda que te não amo. 

- Mas então, por que resistes a ti mesmo? 
- Porque te quero levar comigo ao trono do mundo. 
- Oh! A tua ambição, Bálsamo - murmurou a rapariga - a tua ambição poderá nunca dar-

te o que o meu amor te daria? 
Louco por sua vez, Bálsamo deixou a sua cabeça encostar-se ao peito de Lorenza. 
- Oh! Sim, sim - exclamou ela - sim, vejo enfim que me amas mais que a tua ambição, 

mais que o teu poder, mais que a tua esperança. Oh! Enfim, amas-me como te amo! 
Bálsamo tentou dissipar a nuvem de embriaguez que lhe sufocava a razão. Mas foi inútil o 

seu esforço. 
- Oh! Já que tanto me amas - disse ele - compadece-te de mim. 
Lorenza já não ouvia, acabava de fazer com os braços uma dessas invencíveis cadeias, 



mais tenazes que os elos de aço, mais sólidas que o diamante. 
- Amo-te como quiseres - disse ela - irmã ou mulher, virgem ou esposa, mas dá-me um 

beijo, um só. 
Bálsamo estava subjugado, vencido, despedaçado por tanto amor, sem força para resistir 

mais tempo, e com os olhos ardentes, o peito arquejante, a cabeça inclinada, aproximou-se de 
Lorenza, tão invencivelmente atraído como o ferro pelo íman. 

A sua boca ia unir-se à de Lorenza! 
De repente voltou-lhe a razão. 
As suas mãos sacudiram o ar carregado de embriagantes vapores. 
- Lorenza! - bradou ele - acorda, eu o ordeno! 
Imediatamente essa cadeia que ele não havia podido quebrar abriu-se, os braços que o 

apertavam estenderam-se, o sorriso ardente que entreabria os lábios secos de Lorenza apagou-se, 
lânguido como um resto de vida num derradeiro suspiro; os seus olhos fechados abriram-se, as 
suas pupilas dilatadas cerraram-se; sacudiu os braços com esforço, fez um movimento de fadiga e 
tornou a cair estendida, mas acordada, sobre o sofá. 

Bálsamo, sentado a três passos de distância dela, soltou um profundo suspiro. 
- Adeus, sonho - murmurou ele - adeus, felicidade. 

 
V 
 

A DUPLA EXISTÊNCIA - A VIGÍLIA 
 
Assim que o olhar de Lorenza adquiriu o seu poder, lançou em torno de si um golpe de 

vista. 
Depois de haver examinado cada coisa sem que nenhuma dessas mil bagatelas, que fazem 

a alegria das mulheres, houvesse desenrugado a gravidade da sua fisionomia, a italiana fixou em 
Bálsamo o seu olhar com um doloroso estremecimento. 

Bálsamo estava sentado e atento distante dela alguns passos. 
- Ainda o senhor? - disse ela afastando-se. 
E em sua fisionomia pintaram-se todos os sinais do terror; os seus lábios empalideceram, 

o suor orvalhou-lhe a raiz dos cabelos. 
Bálsamo nada respondeu. 
- Onde estou eu? - perguntou ela. 
- Sabe de onde vem, minha senhora, deve isso naturalmente conduzi-la a saber onde está. 
- Sim, tem razão para me dizer isso; efectivamente recordo-me agora. Sei que fui 

perseguida por si, e arrancada dos braços da real intermediária que eu havia escolhido entre Deus 
e mim. 

- Então sabe igualmente que essa princesa, poderosa como é, não pôde defendê-la? 
- Sim, o senhor venceu-a por meio de alguma violência mágica! - bradou Lorenza de 

mãos postas - oh! Meu Deus, meu Deus! Livrai-me deste demónio! 
- Em que vê que eu sou um demónio, minha senhora? - disse Bálsamo encolhendo os 

ombros; - uma vez por todas, eu lho peço, deixe de parte essa bagagem de pueris crenças trazidas 
de Roma, e toda essa quantidade de absurdas superstições que atrás de si arrastou ao sair do 
convento. 

- Oh! O meu convento! Quem me restituirá o meu convento? 
- Efectivamente - disse Bálsamo - é uma coisa bem recomendável um convento! 
Lorenza correu para uma das janelas, abriu as cortinas, depois levantou a aldraba, e sua 

mão estendida parou sobre umas grossas barras de ferro, disfarçadas e escondidas com flores, 
que muito lhe faziam perder da sua significação sem lhe tirarem a eficácia. 

- Prisão por prisão - disse ela - gosto mais da que leva ao Céu que da outra que conduz ao 
Inferno. 



E carregou furiosamente os seus punhos delicados sobre as grades. 
- Se fosse mais razoável, Lorenza, só acharia na sua janela flores sem grades de ferro. 
- Não era eu razoável quando me fechava naquela outra prisão ambulante com esse 

vampiro a quem chamava Althotas? Não, e contudo não me perdia de vista, todavia eu era sua 
prisioneira, todavia, quando me deixava, infiltrava em mim esse espírito de que estou possessa e 
não posso combater! Onde está ele, esse horrível ancião que me faz morrer de medo? Por aí 
nalgum canto, não é verdade? Caluda... Não façamos bulha, e ouviremos sair do centro da terra a 
sua voz de fantasma! 

- Tem uma imaginação de criança, minha senhora – disse Bálsamo - Althotas, meu 
preceptor, meu amigo, meu segundo pai, é um ancião inofensivo, que nunca a viu, que nunca se 
aproximou de si, ou que, se se aproximou e a viu, nem mesmo terá reparado em si, entretido 
como está na procura da sua obra. 

- Sua obra! - murmurou Lorenza - que obra é a dele, diga? 
- Procura o elixir da vida, o que há seis mil anos procuraram descobrir todos os espíritos 

superiores. 
- E o senhor o que procura? 
- Eu? A perfeição humana. 
- Oh! Os demónios! Os demónios! - disse Lorenza erguendo as mãos para o céu. 
- Bom - disse Bálsamo levantando-se - lá a torna a acometer o seu ataque. 
- O meu ataque? 
- Sim; há uma coisa que ignora, Lorenza, é que a sua vida está separada em dois períodos 

iguais: durante um a senhora é meiga, bondosa e razoável; durante o outro é louca. 
- E é com o vão pretexto dessa loucura que aqui me encarcera? 
- Ah! Assim é preciso. 
- Oh! Seja cruel, bárbaro, sem piedade; feche-me, mate-me, mas não se faça hipócrita, e 

não queira fingir que se compadece de mim, quando me está despedaçando! 
- Vamos - disse Bálsamo sem se enfadar e mesmo com um sorriso agradável - é algum 

tormento muito horroroso, habitar uma casa elegante e cómoda? 
- Grades, grades de todos os lados; muitas barras de ferro; ar, nenhum! 
- Essas grades estão aí no interesse da sua própria vida, Lorenza. 
- Oh! - exclamou ela - este demónio mata-me a fogo lento, e diz que pensa na minha vida, 

que se interessa muito por ela! 
Bálsamo aproximou-se de Lorenza, e com um gesto amigável quis pegar-lhe na mão; mas 

ela, recuando, como se uma serpente houvesse passado junto de si, bradou: 
- Oh! Não me toque! 
- Odeia-me então muito, Lorenza? 
- Pergunte ao padecente se odeia o seu carrasco. 
- Lorenza, Lorenza, não quero ser o seu carrasco, por isso lhe tiro uma pouca da sua 

liberdade. Se eu a deixasse andar à sua vontade, sabe Deus o que faria nalguns dos seus 
momentos de loucura! 

- O que eu faria? Oh! Veja-me eu um dia livre, e então verá! 
- Lorenza, trata bem mal o esposo que diante de Deus escolheu. 
- Eu escolhi-o? Nunca! 
- Contudo, é a minha esposa. 
- Oh! Nisso é que está a obra do Demónio. 
- Pobre insensata! - disse Bálsamo olhando para ela com ternura. 
- Mas sou romana - murmurou Lorenza - e um dia, oh! um dia eu me vingarei! 
Bálsamo abanou a cabeça. 
- Diz isso para me assustar, não é verdade, Lorenza? - perguntou ele sorrindo. 
- Não, não, hei-de fazer o que digo. 
- Mulher cristã, o que diz? - bradou Bálsamo num tom de autoridade admirável. - A sua 



religião, que a ensina a dar o bem pelo mal, não é portanto senão hipocrisia, pois que diz seguir 
essa religião, e dá em troca o mal pelo bem que recebe! 

Lorenza pareceu um instante dominada por essas palavras. 
- Oh! - disse ela - não é uma vingança denunciar à sociedade os seus inimigos, é um 

dever. 
- Se me denuncia como um nigromante, como um feiticeiro, não é a sociedade que nisto 

ofendo, é Deus. Por que, então, se ofensa é a Deus, a Deus que pode, com um sinal da sua 
cólera, fulminar-me, se não dá Ele ao trabalho de me castigar, e deixa esses cuidados aos homens, 
fracos como eu, e como eu susceptíveis de erro? 

- Porque esquece, tolera - murmurou a romana – espera que se emende. 
Bálsamo sorriu. 
- E entretanto - disse ele - aconselha-a para atraiçoar o seu amigo, o seu benfeitor, o seu 

esposo! 
- Meu esposo! Ah! Graças a Deus, nunca senti a sua mão tocar na minha, sem que me 

subisse a cor ao rosto, ou sem que me sentisse estremecer. 
- E, bem o sabe, procurei sempre generosamente livrá-la desse contacto. 
- É verdade, é casto, e é essa a única compensação concedida às minhas desgraças. Oh! Se 

me tivesse sido preciso submeter-me ao seu amor! 
- Oh! Mistério! Mistério impenetrável! – murmurou Bálsamo, que parecia seguir o seu 

pensamento em lugar de responder ao de Lorenza. 
- Terminemos - disse Lorenza; - por que me rouba a minha liberdade? 
- Por que, depois de voluntariamente ma haver dado, quer tornar a tirar-ma? Por que foge 

daquele que a protege? Por que vai pedir apoio a uma estranha contra aquele que a ama? Por que 
ameaça a cada instante aquele que nunca a ameaça de revelar segredos, que não são seus, e cujas 
conseqüências ignora? 

- Oh! - disse Lorenza sem responder à interrogação - o prisioneiro que firmemente deseja 
a liberdade acaba sempre por alcançá-la, e as suas barras de ferro não me farão demorar aqui mais 
tempo do que o havia feito a sua gaiola ambulante. 

- Felizmente para si, Lorenza, são sólidas - disse Bálsamo com uma tranqüilidade 
ameaçadora. 

- Deus mandará em meu auxílio alguma tempestade como a da Lorraine, algum raio que 
as quebrará. 

- Acredite no que lhe digo, rogue a Deus para que tal não aconteça; acredite-me, não se 
fie nessas exaltações românticas, Lorenza, falo-lhe como amigo, escute-me. 

Havia tanta raiva concentrada na voz de Bálsamo, tanto fogo sombrio lhe brilhava nos 
olhos, sua mão branca e musculosa enrugava-se por uma forma tão estranha a cada uma dessas 
palavras que ele pronunciava lentamente e quase solenemente, que Lorenza, atordoada no ponto 
mais forte da sua rebelião, escutou a despeito de si mesma. 

- Veja, minha filha - prosseguiu Bálsamo sem que a sua voz houvesse perdido coisa 
alguma da sua ameaçadora doçura - procurei fazer com que esta prisão fosse habitável até mesmo 
para uma rainha; e se a senhora fosse rainha, nada lhe havia de faltar aqui. Sossegue portanto essa 
louca exaltação. Viva aqui como teria vivido no convento. Acostume-se a ver-me; ame-me como 
a um amigo, um irmão. Tenho grandes desgostos, horríveis decepções, eu lhe confiarei tudo; 
muitas vezes um sorriso seu me consolará. Quanto mais bondosa, atenta, cheia de paciência a 
encontrar mais adelgaçarei as barras de ferro da sua cela; quem sabe? Dentro de um ano, ou de 
seis meses, estará talvez tão livre como eu, e já não me quererá privar da sua presença. 

- Não, não - bradou Lorenza, que não podia compreender de que modo uma resolução 
tão terrível se ligava com uma voz tão doce - nada de promessas, nada de mentiras; o senhor 
levou-me por violência; pertenço a mim e só a mim; restitua-me portanto pelo menos a Deus, se 
me não quer restituir a mim mesma. Tolerei até aqui o seu despotismo, porque me lembrei que 
me havia arrebatado a uns salteadores que me iam desonrar, mas já essa obrigação que eu tinha 



para consigo vai enfraquecendo. Ainda mais alguns dias nesta prisão que me revolta, e já lhe não 
serei obrigada, e depois, depois tome cuidado, talvez chegue a crer que tinha contratos 
misteriosos com esses salteadores. 

- Far-me-á a honra de ver em mim um chefe de bandidos? - perguntou Bálsamo 
ironicamente. 

- Não sei, mas pelo menos, vi alguns sinais, ouvi palavras... 
- Viu sinais, ouviu palavras? - bradou Bálsamo empalidecendo. 
- Sim, sim - disse Lorenza - surpreendi esses sinais, ouvi essas palavras. 
- Mas nunca as dirá a pessoa alguma, não as repetirá a quem quer que seja, e guardá-las-á 

no mais íntimo do seu peito, para que lá possam morrer. 
- Oh! Não, pelo contrário! - exclamou Lorenza, com aquela felicidade que num momento 

de raiva se sente por achar finalmente o lado vulnerável do seu antagonista. Hei-de trazê-las 
sempre na memória, hei-de repeti-las em voz baixa sempre que estiver só, e em voz alta em todas 
as ocasiões que tiver; e até já as disse. 

- A quem? - perguntou Bálsamo. 
- À princesa. 
- Pois bem, Lorenza, ouça bem isto que vou dizer-lhe - disse Bálsamo cravando as unhas 

no corpo para apagar a efervescência do seu sangue - se as disse, não as tornará a dizer; não as 
tornará a dizer porque eu hei-de ter as portas bem fechadas, porque hei-de aguçar os bicos destas 
grades, porque, se preciso for, hei-de levantar os muros deste pátio tão altos como levantaram os 
da torre de Babel. 

- Eu já lho disse, Bálsamo, toda a prisão tem saída - bradou Lorenza - principalmente 
quando o amor da liberdade é reforçado pelo ódio ao tirano. 

- Muito bem, saia quando lhe aprouver, Lorenza, mas lembre-se sempre disto: já não tem 
mais que duas vezes para poder sair; da primeira, hei-de castigá-la tão cruelmente que lhe farei 
verter as lágrimas todas do seu corpo; da segunda, hei-de bater-lhe tão desapiedadamente que lhe 
farei verter o sangue todo das suas veias. 

- Meu Deus! Meu Deus! há-de assassinar-me! –bradou a jovem mulher chegada ao 
paroxismo da raiva, arrancando os cabelos e torcendo-se sobre o tapete. 

Bálsamo contemplou um instante Lorenza com um misto de cólera e piedade. Por fim a 
piedade pareceu vencer, e disse: 

- Vamos, Lorenza, torne a si; um dia há-de chegar em que será largamente recompensada 
de tudo quanto houver padecido ou houver julgado padecer. 

- Encarcerada! Encarcerada! - bradou Lorenza sem ouvir Bálsamo. 
- Paciência. 
- Bater-me! 
- Pode evitá-lo. 
- Doida! Doida! 
- Tornará a si. 
- Oh! Mande-me já para um hospital de doidos; feche-me realmente numa prisão 

verdadeira! 
- Não! Porque me preveniu a tempo do que faria contra mim. 
- Pois bem! - gritou Lorenza - antes a morte! Antes a morte imediatamente! 
E levantando-se com a ligeireza de um animal bravo correu desvairada para ir despedaçar 

a cabeça contra a parede. 
Mas bastou a Bálsamo estender para ela a mão e pronunciar do fundo da sua vontade, 

muito mais ainda que dos lábios, uma única palavra para que ela se detivesse; Lorenza, que já ia 
em caminho, cambaleou e caiu adormecida nos braços de Bálsamo. 

O estranho homem que parecia ter submetido todo o lado material desta mulher, mas que 
em vão lutava contra o lado moral, ergueu Lorenza nos braços, dirigiu-se para o quarto de 
dormir, e depô-la sobre a cama; deu-lhe então um beijo ardente, fechou as cortinas do leito, 



depois as das janelas, e saiu. 
Quanto a Lorenza, um sono doce e benéfico envolveu-a como o manto de uma boa mãe 

cobre a criança fraca que padeceu muito, que chorou muito. 
 

VI 
 

A VISITA 
 
Lorenza não se havia enganado. Uma carruagem, entrando pela barreira de Saint-Denis, 

havia atravessado em toda a sua extensão o bairro do mesmo nome. 
Esta carruagem conduzia, como a vidente o havia dito, o Sr. Luís de Rohan, Bispo de 

Estrasburgo, cuja impaciência o obrigava a vir procurar, antes do tempo determinado, o feiticeiro 
na sua caverna. 

O cocheiro, a quem o grande número de aventuras galantes do bom prelado acostumara a 
andar durante a escuridão, e a não temer os perigos de certas ruas misteriosas, não hesitou um só 
momento, quando, depois de ter seguido pelo bairro de Saint-Denis e atravessado o de Saint-
Martin, ainda povoados e alumiados, se viu obrigado a entrar no caminho deserto e sombrio da 
Bastilha. 

A carruagem parou na esquina da Rua de Saint-Claude, e segundo a ordem do amo, foi 
esconder-se no beco, debaixo das árvores, numa distância de vinte passos. 

Então o senhor de Rohan, em traje de passeio, apeou-se e veio bater três argoladas na 
porta do palácio que facilmente havia conhecido pelos sinais que tinha recebido do conde de 
Fénix. 

Fritz atravessou o pátio; a porta abriu-se. 
- Não é aqui que mora o Sr. Conde de Fénix? – perguntou o príncipe. 
- Sim, senhor - respondeu Fritz. 
- Está em casa? 
- Sim, senhor. 
- Então queira dizer-lhe que desejo falar-lhe. 
- Sua Eminência o Sr. Cardeal de Rohan, não é verdade, senhor? 
O príncipe ficou admirado. Olhou para si, em torno de si, para ver se no seu fato ou no 

seu modo alguma coisa podia ter traído a sua qualidade. Estava só, e vestido de secular. 
- Como sabe o meu nome? - perguntou ele. 
- O meu amo acaba de me dizer, neste momento, que esperava por Sua Eminência. 
- Sim, mas que me esperava amanhã ou depois de amanhã? 
- Não, senhor, disse que o esperava esta tarde. 
- Seu amo acaba de lhe dizer que me esperava esta tarde? 
- Sim, senhor. 
- Bem, vá então preveni-lo - disse o cardeal metendo uma peça de dois luíses na mão de 

Fritz. 
- Então - disse Fritz - dê-se Vossa Eminência ao incómodo de me seguir. 
O cardeal fez um sinal de assentimento com a cabeça. 
Fritz caminhou num passo apressado para a porta da antecâmara, que era alumiada por 

doze velas de um candelabro de bronze dourado. 
O cardeal seguiu admirado e pensativo. 
- Meu amigo - disse ele, parando na porta da sala - aqui há por força engano, e nesse caso 

não quereria incomodar o conde; é impossível que ele espere por mim, pois que ignora que eu 
havia de vir. 

- É Sua Eminência o Cardeal Príncipe de Rohan, Bispo de Estrasburgo? - perguntou 
Fritz. 

- Sim, meu amigo. 



- Então é Vossa Eminência por quem meu amo espera. 
E acendendo sucessivamente as velas dos outros dois candelabros, Fritz inclinou-se e 

saiu. 
Cinco minutos se passaram durante os quais o cardeal, entregue a uma singular comoção, 

olhou para a mobília cheia de elegância dessa sala e para os oito quadros de grande autor, 
pendurados nas paredes. 

A porta abriu-se e apareceu o conde de Fénix no limiar. 
- Boa noite, senhor - disse ele simplesmente. 
- Disseram-me que me aguardava! - exclamou o cardeal sem responder a esse 

cumprimento - que esperava por mim hoje mesmo? É impossível. 
- Peço perdão, mas já o esperava - respondeu o conde. 
- Talvez duvide da verdade das minhas palavras vendo o frio acolhimento que lhe faço, 

mas, apenas chegado há alguns dias, ainda agora estou instalado. Desculpe-me, portanto, Vossa 
Eminência. 

- Esperava-me! Mas quem o preveniu da minha visita? 
- O senhor mesmo. 
- Como? 
- A sua carruagem não parou nas barreiras de Saint-Denis? 
- Sim. 
- Não chamou pelo criado da tábua, que veio falar com Vossa Eminência ao postigo da 

carruagem? 
- Sim. 
- Não lhe disse estas palavras: “Rua de Saint-Claude, no Marais, pelo bairro de Saint-

Denis”, palavras estas que o lacaio foi repetir ao cocheiro? 
- Sim. Mas então viu-me, ouviu-me? 
- Vi-o, senhor, ouvi-o. 
- Então estava lá? 
- Não, senhor, não estava lá. 
- E onde estava? 
- Estava aqui. 
- Viu-me e ouviu-me daqui? 
- Sim, senhor. 
- Ora adeus! 
- Esquece que sou feiticeiro? 
- Ah! É verdade, esquecia, senhor... Como deverei chamar-lhe? Sr. Barão Bálsamo ou Sr. 

Conde de Fénix? 
- Em minha casa, senhor, não tenho nome, chamo-me o MESTRE. 
- Sim, é o título hermético. Então, mestre, esperava por mim? 
- Sim, senhor. 
- E havia aquecido os fornos do seu laboratório? 
- O meu laboratório está sempre pronto, senhor. 
- E permitir-me-á lá entrar? 
- Terei a honra de lá conduzir Vossa Eminência. 
- Segui-lo-ei, mas com uma condição. 
- Qual é? 
- É que há-de prometer-me de me não pôr pessoalmente em contacto com o Diabo.  

Tenho muito medo de Lúcifer. 
- Oh! Senhor! 
- Sim, ordinariamente para fazer de diabo pega-se, num grande maroto qualquer, soldado 

das guardas francesas, ou algum mestre de esgrima, que, para desempenhar ao natural o papel de 
Satanás, vai batendo na gente, dando piparotes e apagando previamente as luzes. 



- Senhor - disse Bálsamo sorrindo - nunca os meus diabos esquecem que estão tratando 
com príncipes, e trazem sempre na memória o dito do senhor de Condé, que prometeu a um 
deles que se não estivesse quieto, tanto lhe havia de bater no forro que se veria obrigado a sair 
dele, ou a portar-se com mais decência. 

- Bem - disse o cardeal - isso encanta-me; vamos ao laboratório. 
- Vossa Eminência quer dar-se ao incómodo de me seguir? 
- Vamos. 

VII 
 

O OURO 
 
O cardeal e Bálsamo meteram-se por uma pequena escada, que conduzia paralelamente 

da sala grande para as do primeiro andar: ali, debaixo de uma abóbada, abriu Bálsamo uma porta, 
e o cardeal viu um corredor escuro pelo qual entrou resolutamente. 

Bálsamo tornou a fechar a porta. 
Ao rumor que essa porta fez para se fechar, olhou o cardeal para trás com certa comoção. 
- Senhor, estamos chegados - disse Bálsamo - só nos falta abrir aquela porta que está 

diante de nós; mas previno-o para que se não assuste, que ao abrir-se há-de produzir um som 
estranho, por ser de ferro. 

O cardeal, que havia estremecido com a bulha da primeira porta, estimou ser prevenido a 
tempo, porque o ranger metálico dos gonzos da fechadura, haveria feito vibrar 
desagradavelmente nervos menos susceptíveis que os seus. 

Desceu três degraus e entrou. Um grande gabinete, com o vigamento descoberto no 
tecto, uma lâmpada com um transparente, muitos livros, muitos instrumentos de química e física, 
tal era o primeiro aspecto desta nova casa. 

Ao cabo de alguns segundos sentiu o cardeal que já não respirava senão a custo. 
- O que é isto? - perguntou ele; - morre-se aqui abafado, mestre; corre-me o suor pela 

fronte. Que bulha é esta? 
- Eis aqui a causa, senhor, como diz Shakespeare – respondeu Bálsamo puxando uma 

grande cortina de amianto e descobrindo assim um grande fornilho de tijolo no centro do qual 
cintilavam dois orifícios, como os olhos do leão nas trevas. 

Este fornilho estava no centro de uma segunda casa, do duplo tamanho da primeira, e 
que o príncipe não tinha visto, porque ficava escondida com a cortina de amianto. 

- Oh! Oh! - disse o príncipe recuando - isto não deixa de ser assustador. 
- É um fornilho, senhor. 
- Sim, não há dúvida, mas citou Shakespeare, e eu citarei Molière: há fornos de muitas 

qualidades, e este tem uma aparência perfeitamente diabólica, e o cheiro não me agrada. O que 
está cozendo? 

- O que Vossa Eminência me pediu. 
- Como? 
- Sem dúvida, parece-me que Vossa Eminência me fez a mercê de aceitar uma amostra do 

meu trabalho. Eu só devia trabalhar amanhã à noite, porque só depois de amanhã esperava por 
Vossa Eminência; mas tendo Vossa Eminência mudado de tenção, assim que o vi em caminho 
para a Rua de Saint-Claude, vim acender o fornilho e fiz a mistão, de que resulta estar já 
fervendo, e antes de dez minutos terá o ouro de que carece. Permita-me que abra os ventiladores 
das janelas para estabelecer uma corrente de ar. 

- Como! Esses cadinhos que estão sobre o forno... 
- Daqui a dez minutos hão-de fornecer-lhe ouro tão puro como o dos cequins de Veneza 

e dos florins de Toscana. 
- Vejamos, se contudo é possível ver. 
- Certamente; só o que devemos fazer é tomar algumas precauções indispensáveis. 



- Quais? 
- Ponha sobre o rosto esta máscara de amianto com olhos de vidro, sem o que, o fogo é 

tão ardente, que lhe poderia queimar a vista. 
- Sim! Cuidado, que não é graça; tenho muito amor aos meus olhos, e não os daria pelos 

cem mil escudos que me promete. 
- É o que eu pensava, senhor; os olhos de Vossa Eminência são belos e bons. 
O cumprimento não desagradou de modo algum ao príncipe, que era muito cioso da sua 

formosura. 
- Ah! Ah! - disse ele pondo a máscara. - Vamos então ver ouro? 
- Assim o espero, senhor. 
- No valor de cem mil escudos? 
- Sim, senhor; talvez exceda um pouco, porque fiz a mistão abundante. 
- O senhor é realmente um feiticeiro generoso – disse o príncipe alegre, sentindo palpitar-

lhe o coração. 
- Menos que Vossa Alteza, que se digna dizer-mo. Agora, senhor, tenha a bondade de se 

afastar um pouco, para eu abrir a chapa do cadinho. 
Bálsamo vestiu uma pequena túnica de amianto, agarrou com o seu braço vigoroso numa 

tenaz de ferro, e levantou uma tampa vermelha pelo ardor do fogo, o que deixou ver quatro 
cadinhos de forma semelhante, contendo uns uma mistura da cor do vermelhão, e os outros uma 
matéria já embranquecida, mas que conservava ainda um resto de transparência purpurina. 

- É isso o ouro! - disse o prelado a meia voz, como se receasse perturbar por uma palavra 
pronunciada em voz demasiado alta o mistério que diante dele se ia verificar. 

- Sim, senhor, estes quatro cadinhos estão por escala: uns que cozem em doze horas, 
outros em onze. A mistão, é isso um segredo que eu revelo a um amigo da ciência, não se vasa 
naquela matéria senão no momento da ebulição. Mas, como Vossa Eminência o pode ver, aí se 
vai tornando branco o primeiro cadinho; é tempo de transvazar a matéria chegada ao ponto 
necessário. Queira afastar-se um pouco, senhor. 

O príncipe obedeceu com a mesma pontualidade de um soldado à ordem do seu chefe. E 
Bálsamo, largando a tenaz de ferro, já quente pelo contacto com os cadinhos, aproximou do 
fornilho uma espécie de bigorna com rodas, sobre a qual estavam presas entre barras de ferro 
oito formas cilíndricas. 

- O que é isto, querido feiticeiro? - perguntou o príncipe. 
- Isto, senhor, é a forma comum na qual vou vazar as suas barras de ouro. 
- Ah! Ah! - disse o príncipe, e dobrou de atenção. 
Bálsamo estendeu no chão uma camada de estopa. Colocou-se entre a bigorna e o 

fornilho, abriu um grande livro, recitou, de varinha na mão, uma encantação, depois pegando numa 
tenaz gigantesca, destinada a agarrar o cadinho entre os braços tortos, disse: 

- O ouro há-de ser óptimo, senhor, e da primeira qualidade. 
- Como! - perguntou o príncipe - vai pegar nesse vaso de fogo? 
- Que pesa cinqüenta arráteis, sim, senhor, oh! Poucos químicos, declaro-lhe, têm a minha 

destreza e os meus músculos, não receie coisa alguma. 
- Mas se o cadinho rebentasse... 
- Já me aconteceu isso uma vez, senhor; era em 1399, estava eu fazendo uma experiência 

com Nicolau Flamel, na sua casa da Rua dos Escrivões, ao pé da capela de Saint-Jacques-la-
Boucherie. O pobre Flamel esteve a ponto de perder a vida, e eu perdi vinte e sete marcos de 
uma substância ainda mais preciosa que o ouro. 

- Que diacho me está dizendo, mestre? 
- A verdade. 
- Em 1399, já andava trabalhando na grande obra? 
- Sim, senhor. 
- Com Nicolau Flamel? 



- Com Nicolau Flamel; achamos juntos o segredo, cinqüenta ou sessenta anos antes, 
quando trabalhávamos com Pedro o Bom, na cidade de Pola. Ele não tapou o cadinho com a 
necessária ligeireza, e eu perdi o olho direito por dez ou doze anos, que se me queimou pela 
evaporação. 

- Pedro o Bom? 
- O que compôs a famosa obra de Margarita Pretiosa, obra que certamente conhece. 
- Sim, e que tem a data de 1330. 
- É isso exactamente, senhor. 
- E conheceu Pedro o Bom e Flamel? 
- Fui discípulo de um e mestre do outro. 
E enquanto o cardeal, aterrado, perguntava a si mesmo se não era o diabo em pessoa e 

não um dos seus delegados que estava ao pé de si, Bálsamo meteu no forno os compridos braços 
da sua tenaz. 

O aperto foi seguro e rápido. O alquimista agarrou bem o cadinho, levantou-o um pouco 
para certificar-se de que estava bem seguro; depois, com um esforço vigoroso, tirou uma 
formidável marmita do centro do seu forno ardente: os braços da tenaz fizeram-se logo 
vermelhos; depois sobre a argila incandescente, viram-se correr sulcos brancos como relâmpagos 
numa nuvem sulfúrea; depois as bordas do cadinho mudaram para uma cor de vermelho-escuro, 
enquanto o fundo cónico aparecia ainda cor-de-rosa e prateado na penumbra do fornilho; depois, 
finalmente, o metal líquido sobre cuja superfície se formava uma capa roxa com pregas douradas, 
sibilou pelo bico do cadinho, e correu em jorros chamejantes na forma negra, a cujo orifício 
apareceu, furiosa e espumante, a toalha de ouro, insultando com seus estremecimentos o metal vil 
que a continha. 

- Vamos ao segundo - disse Bálsamo com a maior impassibilidade. 
E a segunda forma encheu-se com a mesma força e destreza. 
O suor corria pela fronte do operador; o espectador benzia-se na sombra. 
Com efeito era um quadro selvagem de horrorosa majestade. Bálsamo, em cujo rosto se 

projectavam os reflexos vermelhos da chama metálica, parecia-se com os condenados que Miguel 
Ângelo e o Dante torcem no fundo das suas caldeiras. 

Bálsamo nem respirou entre as duas operações, o tempo urgia. 
- Há-de haver alguma quebra - disse ele depois de ter enchido a segunda forma; - deixei 

ferver a mistura um centésimo de minuto de mais. 
- Um centésimo de minuto! - bradou o cardeal não procurando mais ocultar a sua 

estupefacção. 
- Em hermética, é um tempo enorme, senhor – redargüiu Bálsamo lhanamente; - mas 

entretanto, Eminência, eis aqui dois cadinhos vazios e duas formas cheias, o que equivale a cem 
libras de ouro fino. 

E agarrando, com auxílio das suas poderosas tenazes, a primeira forma, deitou-a dentro 
de água, que ferveu e produziu vapores durante muito tempo; depois abriu-a, e tirou de dentro 
um pedaço de ouro. 

- Temos que esperar perto de uma hora por causa dos outros dois cadinhos - disse 
Bálsamo; - se entretanto Vossa Eminência quiser, pode sentar-se ou então respirar um pouco de 
ar fresco. 

- Então isto é ouro? - perguntou o cardeal sem responder às perguntas do operador. 
Bálsamo sorriu. O cardeal olhava para o ouro. 
- E duvidaria, senhor? 
- A ciência tem-se enganado tantas vezes... 
- Não me diz tudo quanto pensa, meu príncipe – disse Bálsamo. - Julga que o engano e 

que o engano conscientemente. Senhor, eu seria um ente bem insignificante a meus próprios 
olhos, se assim procedesse, porque as minhas ambições não iriam além das paredes do meu 
gabinete, que o veriam sair maravilhado para ir perder a sua admiração na loja do primeiro 



batedor de ouro que encontrasse. Vamos, vamos, meu príncipe, faça-me mais honra, e acredite 
que se o quisesse enganar, seria mais habilmente e com um fim mais elevado. Demais, Vossa 
Eminência sabe como se experimenta o ouro? 

- Sem dúvida, com a pedra. 
- Vossa Eminência não pode deixar de ter feito essa experiência, ainda que não fosse 

senão com as onças espanholas, que aparecem muito no jogo, e que são de ouro mais fino que se 
possa achar, mas entre as quais há muitas que são falsas. 

- Na realidade já me tem acontecido isso. 
- Pois então, senhor, aqui está uma pedra e ácido. 
- Não é preciso, estou convencido. 
- Senhor, faça-me o favor de se certificar de que não só estas barras são de ouro, mas 

também que são de ouro sem liga. 
Ao cardeal parecia repugnar essa prova de incredulidade e todavia conhecia-se 

visivelmente que não estava convencido. 
O próprio Bálsamo fez a prova das barras e submeteu o resultado ao exame do cardeal. 
- Vinte e oito quilates - disse ele; - agora vou vazar os outros dois cadinhos. 
Dez minutos depois estavam as duzentas libras de ouro divididas em quatro barras 

colocadas sobre a cama de estopa. 
- Vossa Eminência veio de carruagem, não é verdade? Pelo menos, quando o vi caminhar 

nesta direcção, vinha de carruagem. 
- Sim. 
- Vossa Eminência mandará chegar a carruagem à porta, e o meu lacaio lhe levará as 

barras de ouro. 
- Cem mil escudos! - murmurou o cardeal tirando a máscara como para ver com os seus 

próprios olhos o ouro que estava no chão a seus pés. 
- E este, senhor, poderá dizer de onde vem, não é verdade? Porque o viu fazer. 
- Oh! Sim, posso jurar. 
- Nada, nada - disse Bálsamo - em França não gostam dos sábios: não jure coisa alguma, 

senhor. Oh! Se em vez de fazer ouro eu fizesse teorias, não digo... 
- Então que posso eu fazer para o servir? - disse o príncipe pegando a custo com as suas 

mãos delicadas numa das barras do peso de cinqüenta libras. 
Bálsamo olhou atentamente para ele, e sem respeito algum soltou uma gargalhada. 
- Em que pode, o que acabo de lhe dizer, provocar o riso? - perguntou o cardeal. 
- Parece-me que Vossa Eminência me ofereceu os seus serviços! 
- Certamente. 
- Realmente não achava mais próprio que eu lhe oferecesse os meus? 
O rosto do cardeal tornou-se carregado. 
- Faz-me um grande obséquio, senhor, sou o primeiro em o conhecer; mas se a obrigação 

em que lhe fico deve ser mais pesada que eu pensava, não aceitarei os seus serviços: há ainda em 
Paris, graças a Deus, bastantes usurários para que, metade sobre penhor e metade sobre a minha 
assinatura, eu ache cem mil escudos até depois de amanhã e só o meu anel episcopal tem mais de 
quarenta mil libras de valor. 

E o prelado estendeu a mão branca como a de uma mulher, em cujo dedo anular brilhava 
um diamante do tamanho de uma avelã. 

- Meu príncipe - disse Bálsamo inclinando-se - é impossível que tenha um só instante 
julgado que eu queria ofendê-lo. 

Depois, como se consigo mesmo falasse: 
- É singular - prosseguiu ele - que a verdade faça semelhante efeito a todos aqueles que 

têm o título de príncipe. 
- Como? 
- Sem dúvida! Vossa Eminência oferece-me os seus serviços; mas tenha a bondade de me 



responder, senhor, de que natureza podem ser esses serviços? 
- O meu crédito na corte, por exemplo. 
- Senhor, senhor, bem sabe que esse crédito está muito abalado, e eu preferiria talvez o do 

senhor de Choiseul que não tem mais de quinze dias talvez para ser ministro. Olhe, meu príncipe, 
quanto a crédito, o meu é sempre o melhor, produz belo e óptimo ouro. Cada vez que Vossa 
Eminência precisar algum, não terá mais que mandar-mo dizer na véspera ou no mesmo dia pela 
manhã, e fornecer-lhe-ei a porção que quiser; e a troco de ouro tudo se alcança, não é verdade, 
senhor? 

- Nem tudo, senhor - murmurou o cardeal, tomando a posição de protegido e não 
procurando mais representar de protector. 

- Ah! É verdade. Esquecia-me - disse Bálsamo – que Vossa Eminência deseja outra coisa 
que não é ouro, um objecto mais precioso que as riquezas todas do mundo; mas isso já não 
pertence à ciência, pertence à magia. Senhor, diga uma palavra e o alquimista está pronto a ceder 
o lugar ao feiticeiro. 

- Obrigado, senhor, nada mais necessito, nada mais desejo - disse tristemente o cardeal. 
Bálsamo aproximou-se dele. 
- Senhor - disse ele - um príncipe jovem, ardente, belo, rico, e que se chama Rohan, não 

pode dar semelhante resposta a um feiticeiro. 
- E por quê? 
- Porque o feiticeiro lê no fundo do coração, e sabe o contrário. 
- Nada desejo, nada quero, senhor - atalhou o cardeal quase aterrado. 
- Eu pensava, pelo contrário, que os desejos de Vossa Eminência eram tais que nem a si 

mesmo os queria confessar, porque conhece que são desejos de rei. 
- Senhor - disse o cardeal estremecendo - creio que alude a algumas palavras que já 

pronunciou na presença da princesa? 
- Sim, senhor, é verdade. 
- Senhor, então enganou-se e agora mesmo se engana. 
- Esquece, senhor, que vejo tão claramente o que neste momento se passa no seu 

coração, como vi a sua carruagem sair do convento das Carmelitas de Saint-Denis, passar a 
barreira, dirigir-se para aqui e parar a cinqüenta passos de distância da minha casa, debaixo das 
árvores. 

- Então explique-se e diga alguma coisa que me seja peculiar. 
- Senhor, os príncipes da sua casa precisaram sempre um amor grande e atrevido; Vossa 

Eminência não há-de querer degenerar, é a lei natural. 
- Não sei o que quer dizer, conde... - murmurou o príncipe. 
- Pelo contrário, sabe-o perfeitamente. Eu poderia ter tocado algumas das cordas que 

vibram em si, mas para quê? Fui direito à que devia atacar, oh! essa vibra profundamente, 
asseguro-lho. 

O cardeal ergueu a cabeça, e, com um último esforço de desconfiança, interrogou o olhar 
tão claro e seguro de Bálsamo. 

Bálsamo sorria com uma tal expressão de superioridade que o cardeal baixou os olhos. 
- Oh! Tem razão, senhor, tem razão, não olhe para mim assim; porque então vejo 

demasiadamente claro o que se passa em seu coração; porque o seu coração é como um espelho 
que conservaria a forma dos objectos que reflectiu. 

- Silêncio, conde de Fénix; silêncio - disse o cardeal subjugado. 
- Sim, tem razão; silêncio, porque ainda não é chegado o momento de deixar ver um 

semelhante amor. 
- Ainda não, disse o senhor? 
- Ainda não. 
- Este amor tem portanto um futuro? 
- Por que não? 



- E poderia dizer-me, o senhor, se não é insensato este amor, como eu mesmo o julguei, 
como ainda o creio, como hei-de crer até ao momento em que me seja dada uma prova do 
contrário? 

- Pede muito, senhor; nada posso dizer-lhe sem ser posto em contacto com a pessoa que 
lhe inspira esse amor, ou com algum objecto que lhe pertença. 

- E que objecto lhe seria preciso para isso? 
- Uma trança dos seus lindos cabelos dourados, por mais pequena que seja. 
- Oh! Sim, é um homem profundo! Sim, bem o disse, sabe ler nos corações com a mesma 

facilidade que eu teria para ler um livro. 
- Ah! É o que me dizia o seu infeliz tio, irmão do seu bisavô, o cavalheiro Luís de Rohan, 

quando dele me despedi na plataforma da Bastilha, aos pés do cadafalso para o qual com tanto 
ânimo subiu. 

- Ele disse-lhe isto?... Disse que o senhor era um homem profundo? 
- E que lia nos corações. Sim, porque eu havia-o prevenido que o cavalheiro de Préault o 

atraiçoaria. Ele não me quis dar crédito e o cavalheiro de Préault atraiçoou-o. 
- Que singular comparação faz entre mim e o meu antepassado! - disse o cardeal 

empalidecendo mau grado seu. 
- É unicamente para lhe lembrar, que é preciso ser prudente, senhor, quando for procurar 

os cabelos que deve cortar debaixo de uma coroa. 
- Não importa o lugar de onde tenho de os ir cortar, senhor, há-de tê-los. 
- Muito bem, agora aqui tem o seu ouro, senhor; espero que não duvidará já de que é 

realmente ouro bom e verdadeiro. 
- Dê-me papel e pena. 
- Para quê, senhor? 
- Para lhe passar um recibo de cem mil escudos que de tão bom grado me empresta. 
- Ora essa! E para quê, senhor, para que preciso eu de um recibo? 
- Peço muitas vezes dinheiro emprestado, meu querido conde - disse o cardeal; - mas 

previno-o de que nunca o aceito dado. 
- Como lhe aprouver, meu príncipe. 
O cardeal pegou numa pena, e escreveu com uma enorme e ilegível letra um recibo, cuja 

ortografia horrorizaria a criada de um sacristão dos nossos dias. 
- É isto? - perguntou ele a Bálsamo apresentando-lhe o recibo. 
- Perfeitamente - redargüiu o conde metendo-o na algibeira, sem mesmo lhe passar os 

olhos por cima. 
- Não o lê, senhor? 
- Eu tinha a palavra de Vossa Eminência, e a palavra dos Rohan tem mais valor, vale mais 

que um penhor. 
- Sr. Conde de Fénix - disse o cardeal com uma cortesia muito significativa da parte de 

um homem de semelhante qualidade - é um perfeito cavalheiro, e se não posso fazer-lhe serviço 
algum, permita que eu me confesse seu obrigado. 

Bálsamo inclinou-se e puxou pelo cordão de uma campainha a cujo som acudiu Fritz. 
O conde disse-lhe algumas palavras em alemão. 
Fritz abaixou-se, e como uma criança que levasse meia dúzia de laranjas, pegou nas barras 

de ouro embrulhadas em estopa, com alguma dificuldade, mas sem se curvar nem vergar sob o 
peso. 

- Mas é um Hércules, este moço? - disse o cardeal. 
- Tem bastante força, sim, senhor - respondeu Bálsamo; - é porém verdade que, desde 

que está ao meu serviço, deixo-lhe beber todos os dias três gotas de um elixir composto por meu 
sábio amigo o doutor Althotas; também, ei-lo aí que começa a aproveitar; daqui a um ano será 
capaz de levar os cem marcos com uma só mão. 

- Maravilhoso! Incompreensível! - murmurou o cardeal. 



 - Oh! Não poderei resistir ao desejo de falar disto tudo. 
- Fale, senhor, fale - respondeu Bálsamo, rindo-se mas lembre-se que falar disto, é o 

mesmo que se obrigasse a vir apagar a chama da minha fogueira se por acaso o Parlamento se 
lembrasse de me fazer queimar na Praça de Grève. 

E tendo acompanhado o seu ilustre visitante até à porta, despediu-se dele com uma 
cortesia respeitosa. 

- Mas o seu criado, não o vejo? - disse o cardeal. 
- Foi levar o ouro para a carruagem, senhor. 
- Então sabe ele onde está? 
- Debaixo da quarta árvore do beco, é o que eu lhe estava dizendo em alemão, senhor. 
O cardeal ergueu as mãos para o céu e sumiu-se entre as trevas da noite. 
Bálsamo esperou que Fritz voltasse e subiu para os seus quartos fechando as portas todas 

atrás de si. 
 

VIII 
 

O ELIXIR DA VIDA 
 

Bálsamo, apenas se achou só, veio escutar à porta de Lorenza. 
Dormia um sono igual e sossegado. 
Entreabriu então um postigo, e contemplou-a algum tempo num doce e terno êxtase. 

Depois, fechando o postigo e atravessando a casa que descrevemos e que separava o quarto de 
Lorenza do gabinete de física, deu-se pressa em ir apagar os fornilhos, abrindo um imenso tubo 
que soltou o calor todo pela chaminé, e deu entrada à água de um reservatório colocado no 
terraço. 

Depois, guardando preciosamente numa carteira de marroquim negro o recibo do 
cardeal, murmurou: 

- A palavra dos Rohan é boa, mas só para mim, e sempre é bom que lá saibam em que 
emprego o dinheiro dos irmãos. 

Estas palavras apagavam-se em seus lábios quando três pancadas batidas no tecto lhe 
fizeram erguer a forte cabeça. 

- Oh! Oh! - disse ele - é Althotas que me chama. 
Depois, enquanto dava ar no laboratório, punha em ordem tudo e colocava as chapas 

sobre os tijolos, as pancadas renovaram-se. 
- Ah! Ele impacienta-se, é bom sinal. 
Bálsamo pegou numa grande tranca de ferro e bateu também para cima; depois foi à 

parede e soltou um anel de ferro; então, desprendendo-se uma mola, viu-se descer do tecto até ao 
chão do laboratório um dispositivo de madeira, espécie de caixa aberta na parte superior, dentro 
da qual Bálsamo se meteu e que, por meio de outra mola, subiu lentamente, levando o seu fardo 
com a mesma facilidade que as glórias do teatro levam os deuses e as divindades; e em poucos 
minutos o discípulo achou-se na presença do mestre. 

Esta nova habitação do velho sábio podia ter de oito até nove pés de altura sobre 
dezesseis de diâmetro; vinha-lhe a luz de cima à semelhança dos poços e era hermeticamente 
fechada pelas quatro paredes. 

Este quarto, como se vê, relativamente à sua habitação da carruagem, era um palácio. 
O ancião estava sentado na sua poltrona de rodas, no centro de uma mesa de mármore 

do feitio de uma ferradura e cheia de um mundo, ou melhor direi de um caos de plantas, frascos, 
utensílios, livros, aparelhos e papéis carregados de caracteres cabalísticos. 

Estava tão preocupado que não se incomodou em olhar para Bálsamo, quando este 
entrou. 

A luz de uma lâmpada astral, presa no ponto culminante da vidraça, reflectia sobre o seu 



crânio nu e luzente. 
Sacudia entre os dedos uma garrafa de vidro branco cuja transparência interrogava, pouco 

mais ou menos como uma dona de casa que faz as suas compras, e que examina a luz os ovos 
que adquiriu. 

Bálsamo ao princípio olhou para ele em silêncio, depois, ao cabo de um instante, disse: 
- Então! Há alguma novidade? 
- Sim, sim. Vem, Acharat, vês-me encantado, maravilhado; achei, achei... 
- O quê? 
- O que procurava! 
- O ouro? 
- Ora adeus, o ouro! ora! deixa-te disso! 
- O diamante? 
- Ora, lá diz ele extravagâncias. O ouro, o diamante, que belas descobertas; eu mesmo me 

havia de alegrar se tivesse descoberto semelhantes coisas! 
- Então - perguntou Bálsamo - o que achou foi o seu elixir? 
- Sim, meu amigo, é o meu elixir; isto é, a vida, que digo eu, a vida! A eternidade da vida. 
- Oh! Oh! - disse Bálsamo tristemente, porque olhava para esse trabalho como se fosse 

uma obra louca – pensa em semelhante coisa! 
Mas Althotas, sem escutar, olhava amorosamente para o seu frasquinho. 
- Enfim - disse ele - a comparação está achada: elixir de Aristeu, vinte gramas; bálsamo de 

mercúrio, quinze gramas; essência de ouro, quinze gramas; essência dos cedros do Líbano, vinte e 
cinco gramas. 

- Mas parece-me, que exceptuando o elixir de Aristeu, é pouco mais ou menos a sua 
última combinação, mestre? 

- Sim, mas faltava-lhe o ingrediente principal, aquele que liga todos os outros, e sem o 
qual os outros nada são. 

- E achou esse? 
- Achei. 
- Pôde alcançá-lo? 
- Pudera! 
- Qual é? 
- É preciso juntar às matérias já combinadas neste frasco as últimas três gotas do sangue 

arterial de uma criança. 
- Bem! Mas essa criança - disse Bálsamo assustado - onde a poderá haver? 
- Hás-de tu trazer-ma. 
- Eu? 
- Sim, tu. 
- Está doido, mestre. 
- Então, o que é? - perguntou o impassível ancião lambendo com delícia o exterior do 

frasco, no lugar em que a rolha mal justa deixava filtrar uma gota da composição que continha; - 
então, o que é?... 

- E quer ter uma criança para lhe tirar as últimas três gotas do seu sangue arterial? 
- Sim. 
- Mas para isso é preciso matar a criança? 
- Certamente é preciso matá-la; quanto mais formosa for, melhor será. 
- Isso é absolutamente impossível - disse Bálsamo encolhendo os ombros; - aqui não se 

roubam as crianças para as matar. 
- Ora! - bradou o ancião com uma simplicidade atroz - o que fazem delas então? 
- Criam-nas. 
- Vamos a saber: o mundo já não é o mesmo? Há três anos vinham oferecer-nos quantas 

quiséssemos, a troco de quatro cargas de pólvora ou meia garrafa de aguardente. 



- Era no reino do Congo, mestre! 
- Sim, sim, era no Congo. Não me importa que a criança seja negra. As que nos vieram 

oferecer, lembro-me perfeitamente, eram bem lindas, alegres e tinham o cabelo anelado. 
- Muito bem! - disse Bálsamo - mas infelizmente, querido mestre, já não estamos no 

Congo. 
- Ah! Já não estamos no Congo? - disse Althotas então onde estamos? 
- Em Paris. 
- Em Paris. Bem! Se embarcarmos em Marselha, podemos estar no Congo dentro de seis 

semanas. 
- Sim, não há dúvida que isso poderia ser; mas eu preciso ficar em França. 
- Precisas ficar em França; e para quê? 
- Porque tenho negócios que me obrigam a isso. 
- Tens negócios em França? 
- Sim, e muito sérios. 
O ancião soltou uma gargalhada grande e lúgubre. 
- Negócios - disse ele - negócios em França. Ah! Sim, é verdade, já me tinha esquecido; 

tens de organizar uns clubes? 
- Sim, mestre. 
- Urdir conspirações? 
- Sim, mestre. 
- Tens negócios, enfim, como lhe chamas. 
E o ancião começou a rir com o seu modo falso e escarnecedor. 
Bálsamo conservou-se silencioso, enquanto reunia todas as suas forças contra a trovoada 

que se preparava e que ele sentia vir. 
- E em que ponto vão esses negócios, vejamos? – disse o ancião voltando-se 

custosamente na sua poltrona e fixando no seu discípulo os seus grandes olhos pardos. 
Bálsamo sentiu esse olhar penetrá-lo como se fosse um raio luminoso, e disse: 
- Pergunta em que ponto vão? 
- Sim. 
- Atirei a primeira pedra, a água está turva. 
- E que limo revolveste? Fala, vamos. 
- O bom, o limo filosófico. 
- Ah! Sim, vais jogar com utopias, com os teus sonhos ocos, cheios de nuvens: homens 

que discutem sobre a existência ou não existência de Deus, em vez de tentarem, como eu, 
fazerem-se deuses a si mesmos. Vamos a saber: quem são esses famosos filósofos com quem te 
achas ligado? 

- Já tenho o maior poeta e o maior ateu da época deve brevemente voltar à França, de 
onde pouco mais ou menos está desterrado, para ser recebido pedreiro, na loja que estou 
organizando na Rua do Pote de Ferro, na antiga casa dos jesuítas. 

- E chama-se? 
- Voltaire. 
- Não o conheço; depois, quem tens tu mais? 
- Devo ser apresentado um dia destes ao maior revolucionário de idéias do século, a um 

homem que escreveu o Contrato Social. 
- E chama-se? 
- Rousseau. 
- Não conheço. 
- Está claro, porque só conhece Afonso X, Raimundo Lule, Pedro de Toledo e o grande 

Alberto. 
- É porque são os únicos que durante toda a vida agitaram essa grande questão de ser ou 

de não ser. 



- Há dois modos de viver, mestre. 
- Eu só conheço um, é existir; mas tratemos desses dois filósofos. Chamam-se, dizes tu?... 
- Voltaire e Rousseau. 
- Bom, eu me lembrarei desses dois nomes; e pretendes, graças a esses dois homens... 
- Apoderar-me do presente e minar o futuro. 
- Oh! Oh! Então são eles muito estúpidos neste país, para se deixarem levar por idéias? 
- Pelo contrário, é prova que têm muito espírito e que as idéias têm neles mais influência 

que os factos. E daí, tenho um auxiliar mais poderoso que todos os filósofos do mundo. 
- Qual é? 
- O aborrecimento. Há alguns mil e seiscentos anos que a monarquia dura em França, e 

os Franceses estão cansados da monarquia. 
- De modo que a vão derrubar? 
- Sim. 
- Julgas isso? 
- Sem dúvida. 
- E tu empurras? 
- Com todas as minhas forças. 
- Imbecil! 
- Como? 
- Que lucro tirarás da queda da monarquia? 
- Para mim, nenhum, mas para todos, a felicidade. 
- Ora vamos, hoje estou contente, e quero portanto perder um pouco de tempo em te 

ouvir. Explica-me primeiramente de que modo chegarás à felicidade, e depois diz-me o que é a 
felicidade. 

- Como chegarei? 
- Sim, à felicidade de todos ou à queda da monarquia, que para ti é o equivalente da 

felicidade geral. Eu escuto. 
- Pois bem! Existe actualmente um ministério, que é o último baluarte que defende a 

monarquia; é um ministério inteligente, industrioso e esclarecido que poderia sustentar, talvez 
ainda vinte anos, essa monarquia cansada e gasta; eles me auxiliarão a derrubá-la. 

- Quem? Os teus filósofos? 
- Não; os filósofos, pelo contrário, sustentam-no. 
- Como! Pois os teus filósofos sustentam um ministério que sustenta a monarquia, eles 

que são inimigos da monarquia? Oh! Que estúpidos que são os filósofos! 
- É porque o próprio ministro é um filósofo. 
- Ah! Agora percebo, e eles governam na pessoa desse ministro. Enganei-me ainda agora, 

não são estúpidos, são egoístas. 
- Não quero discutir sobre o que eles são - disse Bálsamo que começava a estar 

impaciente; - eu nada sei; mas o que há decerto, é que, o ministério uma vez caído, infalivelmente 
todos gritarão contra o ministério seguinte. Esse ministério terá em primeiro lugar contra si os 
filósofos, depois o Parlamento; os filósofos hão-de gritar, o Parlamento também, o ministério há-
de perseguir os filósofos e dissolverá o Parlamento. Então, na inteligência e na matéria há-de 
organizar-se uma liga, uma oposição acintosa, tenaz, incessante, que há-de atacar tudo, há-de 
escavar a toda a hora, há-de minar, sacudir, abalar. Em lugar dos Parlamentos, serão nomeados 
juízes; esses juízes, nomeados pela realeza, farão tudo por ela. Hão-de ser acusados e com razão, 
de venalidade, de concussão e de injustiça. O povo há-de levantar-se, e enfim a realeza terá contra 
si a filosofia que é a inteligência, os Parlamentos que são os homens influentes, e o povo que é 
povo, isto é o ponto de apoio que Arquimedes procurava para a sua alavanca, e por meio do qual 
se pode levantar o mundo. 

- Muito bem, e quando tiveres levantado o mundo, que remédio terás senão deixá-lo 
tornar a cair. 



- Sim, mas na queda há-de esmagar a realeza. 
- E quando estiver esmagada, vamos, estou pronto a seguir as tuas imagens falsas, fala a 

tua linguagem enfática, quando for despedaçada, esmagada, essa realeza carunchosa, o que sairá 
das suas ruínas? 

- A liberdade. 
- Ah! Os Franceses hão-de ser livres? 
- Não pode falhar isso mais ou menos dia. 
- Todos livres? 
- Todos. 
- Há-de então haver em França trinta milhões de homens livres? 
- Sim. 
- E entre esses trinta milhões de homens livres, julgas que não se encontrará um homem 

com um pouco mais de juízo que os outros, o qual algum dia há-de confiscar a liberdade desses 
vinte e nove milhões novecentos noventa e nove mil novecentos noventa e nove concidadãos 
para ter para si só mais uma pouca de liberdade? Lembras-te daquele cão que tínhamos em 
Medina, e que só ele comia a parte de todos os outros? 

- Sim, mas um dia uniram-se todos contra ele e mataram-no. 
- Porque eram cães; se fossem homens nada teriam feito. 
- Parece-me que está classificando a inteligência do homem abaixo da inteligência do cão, 

mestre? 
- Os exemplos assim o mostram! 
- E que exemplos? 
- Parece-me que houve entre os antigos um César Augusto, e entre os modernos um 

certo Oliveiro Cromwell que morderam com força no bolo romano e no bolo inglês, sem que 
aqueles a quem o arrebatavam houvessem dito ou feito grande coisa contra eles. 

- Pois bem! Supondo que esse homem surja, há-de morrer, e antes de morrer, terá feito 
bem àqueles mesmos que houver oprimido, porque terá mudado a natureza da aristocracia; 
obrigado a apoiar-se em alguma coisa, terá escolhido a mais forte, isto é, o povo. A igualdade que 
abaixa, terá substituído a igualdade que levanta. A igualdade não tem barreira fixa, é um nível que 
procura a altura daquele que a fez. Ora, fazendo subir o povo, terá consagrado um princípio até 
então desconhecido. A revolução terá feito os Franceses livres; o protectorado de um outro César 
Augusto ou Oliveiro Cromwell, há-de fazê-los iguais. 

Althotas fez um movimento rápido sobre a sua poltrona. 
- Oh! Como este homem é estúpido! - exclamou ele. 
- Empreguem-se assim vinte anos de vida a criar uma criança, a tentar ensinar-lhe o que 

se sabe para que aos trinta anos venha dizer-nos: Os homens hão-de ser todos iguais!... 
- Sem dúvida, os homens hão-de ser iguais... iguais perante a lei. 
- E perante a morte, imbecil, perante a morte, essa lei das leis, serão eles iguais, quando 

um morrer aos três dias e o outro aos cem anos? Iguais, os homens iguais, enquanto eles não 
tiverem vencido a morte! Oh! Que estúpido, que grande estúpido! 

E Althotas encostou-se na poltrona para rir mais à vontade, enquanto Bálsamo, sério e 
triste, se sentava, baixando a cabeça. 

Althotas olhou para ele com dó. 
- Sou portanto igual - disse ele - ao trabalhador que come o seu pão de rala, à criança que 

mama no peito da ama, ao ancião apatetado que bebe o seu copo de soro de leite e chora porque 
lhe falta o fogo e o brilho dos olhos?... Oh! Desgraçado sofista que és, reflecte e lembra-te de 
uma coisa, é que os homens não serão iguais senão quando forem imortais, porque, quando 
forem imortais, hão-de ser deuses, e só os deuses é que são iguais. 

- Imortais! - murmurou Bálsamo - imortais! É uma quimera. 
- Quimera! - exclamou Althotas - Quimera! Sim, quimera como o vapor, quimera como o 

fluido, quimera como tudo quanto se procura, que se não descobriu ainda mas que se há-de por 



fim descobrir. Mas revolve comigo o pó dos mundos, põe a descoberto, uma depois das outras, 
essas camadas sobrepostas, cada uma das quais representa uma civilização, e nessas camadas 
humanas, nesse detrito de reinos, nesses veios de séculos, que o ferro da civilização moderna 
corta em talhadas, o que lês tu? É que em todos os tempos os homens procuraram o que eu 
procuro com as diferentes denominações do bem, do melhor e da perfeição. E quando 
procuravam eles isto? No tempo de Homero, em que os homens viviam duzentos anos, e no 
tempo dos patriarcas, quando viviam oito séculos. Não acharam esse bem, esse melhor, essa 
perfeição, porque se o houvessem achado, este mundo decrépito estaria viçoso, virgem e fresco 
como a aurora matutina. Em vez disto tudo, temos o padecimento, o cadáver, a corrupção. Achas 
doçura no padecimento? Formosura no cadáver? Bondade na corrupção? 

- Pois bem - disse Bálsamo respondendo ao ancião, a quem uma tosse seca acabava de 
interromper – pois bem, diz que ainda ninguém descobriu esse elixir da vida? Pois eu digo-lhe 
que ninguém o descobrirá. 

- Néscio que tu és! Por que ninguém achou ainda tal ou tal segredo, segue-se por isso que 
ninguém o há-de encontrar? Em vista desse arrazoado, decerto nunca se teriam feito descobertas. 
Ora, julgas que as descobertas sejam coisas novas que se inventam? Não, são coisas esquecidas 
que se tornam a achar. E por que acontece esquecerem as coisas depois de achadas? Porque a 
vida é muito curta para que o inventor possa tirar da sua invenção todas as deduções que ela 
contém. Vinte vezes tem estado a ponto de ser achado este elixir da vida. Julgas que o Estige seja 
uma imaginação de Homero? Julgas que esse Aquiles quase imortal, por que só era vulnerável 
pelos calcanhares, seja uma fábula? Não, Aquiles era discípulo de Chiron como tu és meu. Chiron 
quer dizer superior ou pior. Chiron era um sábio que representam sob a aparência de um 
centauro, porque a sua ciência havia dotado o homem com a força e ligeireza do cavalo. Pois 
bem! Ele tinha também quase achado o elixir da imortalidade. Só lhe faltavam a ele, talvez como 
a mim, essas três gotas de sangue que me negas. Essas três gotas de sangue ausente tornaram 
Aquiles vulnerável pelo calcanhar; a morte achou passagem, entrou. Sim, eu repito-o, Chiron, o 
homem universal, o homem superior, o homem pior, não é senão um outro Althotas, a quem um 
outro Acharat impede de completar a obra que teria salvado a humanidade inteira, arrancando-a 
ao efeito da maldição divina. Então! Que tens a responder-me? 

- Digo - respondeu Bálsamo visivelmente perturbado - digo que tenho a minha obra e 
que o mestre tem a sua. Tratamos cada um de cumprir a nossa missão, a nosso risco e a nosso 
perigo. Não o auxiliarei com um crime. 

- Com um crime? 
- Sim, e que crime! Um desses que fariam levantar atrás de si uma população inteira 

indignada; um crime que o faria pendurar a essas forcas infames, de que a sua ciência não 
conseguiu ainda livrar os homens superiores nem os inferiores. 

Althotas bateu com as mãos descarnadas sobre a mesa de pedra. 
- Vamos, vamos - disse ele - não sejas um idiota humanitário, a pior raça de idiotas que 

no mundo existe. Vamos, anda cá, conversemos um pouco a respeito dessa lei, dessa lei brutal e 
absurda escrita por animais da tua espécie, que se revolta por uma gota de sangue derramada 
inteligentemente, mas que folga com as torrentes de licor vital espalhado nas praças públicas, aos 
pés dos baluartes das cidades, nessas, planícies que chamam campos de batalha; dessa tua lei 
sempre inepta e egoísta que ao homem presente sacrifica o homem do futuro, e que tomou por 
divisa: “Viva hoje, morra amanhã!” Conversemos a respeito dessa lei, queres? 

- Diga o que tem para dizer - respondeu Bálsamo. 
- Tens contigo um lápis, uma pena, para fazermos um pequeno cálculo? 
- Eu calculo sem pena e sem lápis; diga o que tem para dizer. 
- Vamos a ver o teu projecto. Oh! Lembro-me perfeitamente... Derrubas um ministério, 

dissolves os Parlamentos, estabeleces juízes iníquos, provocas uma bancarrota, fomentas revoltas, 
acendes uma revolução, deitas por terra uma monarquia, deixas erguer-se um protectorado, e 
precipitas o protector. A revolução há-de trazer-te a liberdade. O protectorado, a igualdade. Ora, 



estando os Franceses livres e iguais, está cumprida a tua obra; não é isso? 
- Sim, e julga isto impossível? 
- Não creio na impossibilidade. Vês que levas partido no jogo. 
- Então? 
- Espera. Em primeiro lugar a França não é como a Inglaterra, onde se fez tudo que tu 

queres fazer, plagiário que tu és; a França não é uma terra isolada onde se possam derrubar os 
ministérios, dissolver os Parlamentos, estabelecer juízes iníquos, provocar uma bancarrota, 
fomentar revoltas, acender revoluções, deitar por terra monarquias, elevar protectorados e 
precipitar os protectores, sem que as outras nações se intrometam um pouco nesse movimento; a 
França está soldada à Europa, como o fígado às entranhas do homem. Tem raízes em todas as 
nações, fibras em todos os povos; tenta arrancar o fígado a essa grande máquina chamada o 
continente europeu, e durante vinte anos, trinta e talvez quarenta, todo o corpo há-de estremecer; 
mas conto pelo menor, e não tomo senão vinte anos; achas muito, responde, sábio filósofo? 

- Não, não é de mais - disse Bálsamo - nem mesmo é bastante. 
- Pois eu contento-me com isso. Vinte anos de guerra, de luta encarniçada, mortal, 

incessante; vamos, conto para isto duzentos mil mortos cada ano, não é muito quando o povo se 
bate ao mesmo tempo na Alemanha, Itália, Espanha, o que sei eu? Duzentos mil homens cada 
ano, durante vinte anos, são quatro milhões de homens; concedendo a cada homem dezessete 
libras de sangue, que é pouco mais ou menos a conta da natureza, produz isso, 17 multiplicado 
por 4, vejamos... Dá sessenta e oito milhões de libras de sangue derramado para chegar a um fim. 
Eu só te pedia três gotas. Diz agora qual de nós era o doido, o selvagem, o canibal? Então! Não 
me respondes? 

- Respondo, sim, mestre, digo-lhe que três gotas de sangue nada seriam, se tivésseis a 
certeza de tirar bom resultado. 

- E tu, tu que derramas sessenta e oito milhões de libras, tens a certeza do teu bom êxito? 
Fala! Então ergue-te e com a mão sobre o coração, responde: “Mestre, a troco desses quatro 
milhões de cadáveres, eu asseguro a felicidade do género humano”. 

- Mestre - disse Bálsamo iludindo a resposta - mestre, em nome do Céu, procure outra 
coisa. 

- Ah! Tu não respondes, tu não respondes? – exclamou Althotas triunfante. 
- Engana-se, mestre, sobre a eficácia do meio; é impossível. 
- Parece que me dás conselhos, que me renegas, que me desmentes - disse Althotas 

movendo apressadamente os olhos pardos debaixo das suas sobrancelhas brancas. 
- Não, mestre, mas estou reflectindo; eu que vivo cada um dos meus dias em contacto 

com todas as coisas deste mundo, em contradição com os homens, lutando com os príncipes, e 
não como o mestre seqüestrado num canto, indiferente a tudo o que se passa, a tudo o que se 
proíbe ou a tudo o que se autoriza, pura abstracção do sábio e do citador; eu, enfim, que sei as 
dificuldades, aponto-as, nada mais. 

- Essas dificuldades, depressa as podias vencer, se quisesses. 
- Diga antes, se eu cresse. 
- Então não crês? 
- Não - disse Bálsamo. 
- Estás-me tentando, realmente, estás-me tentando - bradou Althotas. 
- Não duvido. 
- Pois então, vejamos; crês na morte? 
- Creio no que é. Ora, a morte é... Verifica-se. 
Althotas encolheu os ombros. 
- Portanto, a morte é um facto - disse ele; - é um ponto que tu não contestas. 
- É uma coisa incontestável. 
- É uma coisa infinita, invencível, não é verdade? – acrescentou o velho sábio com um 

sorriso que fez estremecer o seu adepto. 



- Oh! Sim, mestre, é invencível e infinita. 
- E quando vês um cadáver, o suor corre-te pela fronte, a saudade aparece-te no coração? 
- O suor não me corre pela fronte, porque estou familiarizado com todas as misérias 

humanas, não me aparece a saudade no coração, porque tenho a vida em pouca conta; mas na 
presença do cadáver a mim mesmo digo: “Morte! Morte! És poderosa como Deus! Reinas 
soberanamente, e ninguém tem poder contra ti!” 

Althotas ouviu silenciosamente Bálsamo, e sem dar outros sinais de impaciência senão de 
voltar entre os dedos um escalpelo que segurava, quando o seu discípulo acabou a frase dolorosa 
e solene, o ancião, sorrindo, olhou em torno de si, e os seus olhos tão ardentes que parecia não 
haver segredos para eles na natureza, fixaram-se num recanto da sala onde estava um pequeno 
cão preto deitado sobre uma pouca de palha, o único que ainda restava de três animais da mesma 
espécie que Althotas havia pedido para as suas experiências, e que Bálsamo lhe havia mandado 
trazer. 

- Pega naquele cão - disse Althotas a Bálsamo – e coloca-o sobre esta mesa. 
Bálsamo obedeceu; foi buscar o cão preto e trouxe-o para a mesa de mármore. 
O animal, que parecia pressentir o seu destino e que certamente já se havia encontrado 

sob a mão do alquimista, começou a estremecer, a uivar e a querer fugir apenas sentiu o contacto 
da pedra. 

- Ah! Ah! - disse Althotas - crês na morte, deves certamente crer na vida, não é verdade? 
- Certamente. 
- Aqui está um cão, que me parece estar bem vivo, não te parece? 
- Certamente, porque grita, move-se e mostra que tem medo. 
- São muito feios os cães pretos; para outra vez trata de me alcançares cães brancos. 
- Sim, mestre. 
- Ah! Dizemos nós que este está vivo! Ladra, gozo - acrescentou o ancião com o seu riso 

lúgubre - ladra, para convencer o senhor Acharat que estás vivo. 
E tocou o cão com um dedo em certo músculo, e o cão ladrou, ou antes gemeu logo. 
- Bom, aproxima de mim o recipiente: é isso. Mete-lhe o cão debaixo; bem. É verdade, 

esquecia-me perguntar-te: em que morte crês tu mais? 
- Não sei o que quer dizer, mestre, a morte é a morte. 
- É verdade, é muito justo o que acabas de dizer, é também essa a minha opinião. Pois 

bem! Já que a morte é a morte, faz o vácuo, Acharat. 
Bálsamo fez girar uma roda por meio da qual se fazia sair, por um tubo, o ar fechado, 

com o cão, debaixo do recipiente. O cãozinho pareceu ao princípio desassossegado, depois 
procurou, cheirou, levantou a cabeça, respirou apressadamente fazendo bulha, e enfim caiu 
sufocado, inchado, inanimado. 

- Eis aí o cão morto com uma apoplexia, não é verdade? - disse Althotas; - uma bela 
morte que não faz padecer muito tempo! 

- Sim. 
- Está bem morto? 
- Sem dúvida. 
- Não me pareces estar muito convencido, Acharat? 
- Pelo contrário, estou certíssimo. 
- Oh! É porque conheces os meus recursos, não é verdade? Supões que descobri a 

insuflação, não é assim? Esse outro problema que consiste em fazer circular a vida com o ar, num 
corpo intacto, como se pode fazer num odre que não esteja roto? 

- Não, eu nada suponho; creio que o cão está morto, nada mais. 
- Não importa, e para maior certeza vamos matá-lo duas vezes. Levanta o recipiente, 

Acharat. 
Acharat levantou o globo de cristal, o cão não fez movimento algum, tinha as pálpebras 

cerradas e o coração já não batia. 



- Pega neste escalpelo, e deixando sempre a laringe intacta, corta-lhe a coluna vertebral. 
- Isso é unicamente para lhe obedecer. 
- E para acabar também de matar o pobre animal no caso em que não esteja inteiramente 

morto – respondeu Althotas com esse sorriso de obstinação que é particular nos velhos. 
Bálsamo deu um único golpe com a folha afiada do instrumento. A incisão separou a 

coluna vertebral, na distância de duas polegadas pouco mais ou menos do cerebelo, e produziu 
uma grande ferida sanguinolenta. 

O animal, ou antes o cadáver do animal, continuou a ficar imóvel. 
- Sim, por minha alma, estava bem morto – disse Althotas - nem uma fibra lhe 

estremeceu, nem um músculo se torceu, nem um átomo de carne se insurgiu contra este novo 
atentado. Não é verdade, que está bem morto? 

- Afirmo-o quantas vezes quiser - disse Bálsamo desassossegado. 
- E aí está um animal inerte, gelado, imóvel para sempre. Nada tem poder contra a morte, 

disseste tu. Ninguém tem o poder de dar vida, nem mesmo a aparência da vida ao infeliz animal? 
- Ninguém, só Deus! 
- Sim, mas Deus não será inconseqüente bastante para isso. Quando Deus mata, como é a 

sabedoria suprema, é porque tem uma razão ou um benefício para assim proceder. Um assassino, 
já não me lembra como se chamava, um assassino, dizia isto, e era muito bem dito. A natureza 
tem sempre um interesse qualquer na morte. 

- Assim aí está um cão tão bem morto quanto é possível, e a natureza tomou sobre ele o 
seu interesse. 

Althotas fixou em Bálsamo o seu olhar penetrante. 
Este, cansado de ter por tanto tempo suportado os disparates do ancião, inclinou a 

cabeça como única resposta. 
- Pois bem! Que dirias tu - prosseguiu Althotas – se o cão abrisse agora um olho e olhasse 

para ti? 
- Admirar-me-ia muito, mestre - respondeu Bálsamo sorrindo. 
- Admirar-te-ias? Ah! Estimo muito! 
Acabando de proferir estas palavras com o seu riso falso e lúgubre, o ancião colocou 

junto do cão um aparelho composto de pedaços de metal, separados por pedaços de pano; o 
centro deste aparelho estava mergulhado num líquido acidulo; as duas extremidades ou os dois 
pólos, como lhes chamam, estavam fora da selha. 

- Que olho queres tu que ele abra, Acharat? – perguntou o ancião. 
- O direito. 
As duas extremidades aproximadas, mas desunidas por um pedaço de seda, vieram 

colocar-se sobre um músculo do pescoço. 
Logo depois abriu-se o olho direito do cão, e olhou para Bálsamo, que recuou 

horrorizado. 
- Agora a boca, queres ver? 
Bálsamo não respondeu, estava sob o império de uma profunda admiração. 
Althotas tocou noutro músculo, e em lugar do olho, que se havia fechado, foi a boca que 

se abriu, deixando ver os dentes brancos e agudos em cuja raiz se viam ainda estremecer as 
gengivas vermelhas, como em tempo de vida. 

Bálsamo assustou-se e não pôde ocultar a sua comoção. 
- Oh! Isto é extraordinário! - disse ele. 
- Vê como é insignificante coisa a morte – disse Althotas triunfando da estupefacção do 

seu discípulo - pois que um pobre ancião como eu, que em breve lhe vai pertencer, a faz desviar 
do seu inexorável caminho. 

E de repente, com um riso estridente e nervoso, disse: 
- Toma cuidado, Acharat, aqui está um cão morto, que ainda há pouco te queria morder e 

que vai agora correr atrás de ti; toma cuidado! 



E com efeito, o cão, com o pescoço cortado, a boca aberta e os olhos fixos, ergueu-se de 
repente nas quatro patas, e com a cabeça hediondamente pendurada, vacilou sobre as pernas. 

Bálsamo sentiu eriçarem-se os cabelos; o suor caiu-lhe da fronte, e foi recuando até se 
aproximar do alçapão de entrada, incerto se devia fugir ou ficar. 

- Vamos, vamos, não quero que morras de medo, tentando instruir-te - disse Althotas 
repelindo o cadáver e o aparelho; - basta de experiências. 

Logo depois o cadáver, cessando de estar em contacto com a pilha, caiu imóvel como 
dantes. 

- Terias tu julgado isto da morte, Acharat, e pensavas que era de tão boa composição? 
Fala. 

- É pasmoso, é realmente pasmoso! - disse Bálsamo aproximando-se. 
- Vês que se pode chegar ao que eu dizia, meu filho, e que está dado o primeiro passo. O 

que é prolongar a vida quando já se conseguiu anular a morte? 
- Mas isso é o que ainda se não sabe - observou Bálsamo - porque essa vida que lhe deu, 

mestre, é uma vida fictícia. 
- Com o tempo acharemos a vida real. Não tens tu lido nos poetas romanos que Cassídeo 

restituía a vida aos cadáveres? 
- Nos poetas, sim. 
- Os Romanos chamavam aos poetas vates, meu amigo, não esqueças isto. 
- Vamos, diga-me entretanto... 
- Ainda alguma observação? 
- Sim. Se efectivamente descobrisse esse elixir da vida e que desse dele a beber a este cão, 

ele viveria eternamente? 
- Sem dúvida. 
- E se caísse nas mãos de um experimentador como o mestre, que o degolasse? 
- Bom! Bom! - exclamou o ancião batendo palmas - essa pergunta já eu esperava. 
- Então, se a esperava, responda-me. 
- É o que eu desejo. 
- O elixir impedirá que uma chaminé caia sobre uma cabeça, que uma bala atravesse um 

homem de lado a lado, que um cavalo rasgue as tripas do seu cavaleiro, dando-lhe um coice na 
barriga? 

Althotas olhava para Bálsamo com um modo de espadachim que olha para o seu 
adversário, ao despedir um golpe que o vai tocar. 

- Não, não - disse ele - e és um verdadeiro lógico, meu querido Acharat. Não, a chaminé, 
a bala, o coice, não se poderão evitar enquanto houverem casas, espingardas e cavalos. 

- Verdade é que ressuscitará os mortos? 
- Momentaneamente, sim, indefinidamente, não. Seria preciso para isso que eu achasse 

primeiramente o lugar do corpo em que está a alma, e isso poderia levar tempo de mais; mas 
impedirei essa alma de sair do corpo pela ferida que tiver sido feita. 

- Como? 
- Fechando essa ferida. 
- Mesmo se tivesse cortado uma artéria? 
- Certamente. 
- Ah! Eu queria ver isso. 
- Pois bem, olha - disse o ancião. 
E antes que Bálsamo o pudesse impedir, picou a veia do braço esquerdo com uma 

lanceta. 
Havia tão pouco sangue no corpo do ancião, e esse sangue corria tão lentamente que 

levou algum tempo antes de aparecer nos lábios da ferida: mas enfim veio, e uma vez aberta a 
passagem, correu com abundância. 

- Santo Deus! - exclamou Bálsamo. 



- Então, o que é? - disse Althotas. 
- Feriu-se e gravemente. 
- Já que és como S. Tomé, e que só como ele queres crer e ver, faço-te ver para que 

creias. 
Pegou então num frasquinho, que tinha próximo de si, e vazando sobre a ferida algumas 

gotas do que continha, disse: 
- Olha! 
Então, por meio dessa água quase mágica, o sangue fugiu, a carne cerrou-se, fechando a 

veia, e a ferida tornou-se numa arranhadura muito pequena para que o sangue pudesse correr. 
Desta vez Bálsamo olhava para o sábio com a maior estupefacção. 
- Também descobri isto; o que te parece, meu querido Acharat? 
- Oh! parece-me, mestre, que é o mais sábio de todos os homens. 
- E que, se não venci a morte de todo, pelo menos dei-lhe um golpe que lhe há-de custar 

a repelir, não é verdade? Vês tu, meu filho, o corpo humano tem ossos frágeis que são fáceis de 
quebrar; eu tornarei esses ossos tão rijos como aço; o corpo humano tem sangue, que quando 
foge, leva consigo a vida; eu farei com que o sangue não saia do corpo: a carne é mole e fácil de 
cortar, hei-de torná-la invulnerável como a dos paladinos da Idade Média, sobre a qual se 
embotavam os fios das espadas e os cortes dos machados; para isso não se precisa mais que de 
um Althotas que viva trezentos anos. Dá-me o que te peço e então viverei mil. Oh! Meu querido 
Acharat, isso depende de ti. Restitui-me a minha juventude, restitui-me o vigor do corpo, restitui-
me a frescura das idéias, e verás se temo a espada, a bala, a muralha que abate, ou o animal bruto 
que morde ou que escoiceia. Na minha quarta juventude, Acharat, isto é, antes que eu tenha 
vivido a idade de quatro homens, terei renovado a face da terra, e, torno a dizer-to, terei feito 
para ti e para a humanidade regenerada um mundo ao meu gosto, um mundo sem chaminés, sem 
espadas, sem balas de espingarda, sem cavalos que dêem coices; porque os homens então hão-de 
compreender que mais vale viver, auxiliar-se, amar-se, do que despedaçar-se e destruir-se. 

- É verdade, ou pelo menos, é possível, mestre. 
- Bem, então traz-me a criança. 
- Deixe-me pensar ainda, e o mestre pense também melhor. 
Althotas lançou ao seu adepto um olhar de profundo desprezo. 
- Deixa estar! - disse ele - eu depois te convencerei; e daí, o sangue do homem não é um 

ingrediente tão precioso que se não possa substituir por uma outra matéria. Deixa estar! Eu 
procurarei e hei-de achar. Não preciso já de ti; vai-te! 

Bálsamo bateu com o pé sobre o alçapão e desceu para a casa inferior, mudo, imóvel, e 
curvado sob o génio daquele homem que obrigava a crer em coisas impossíveis praticando-as ele 
mesmo. 
 

IX 
 

AS INFORMAÇÕES 
 
Essa noite tão grande, tão fértil em acontecimentos e durante a qual passeámos, como a 

nuvem dos deuses mitológicos, de Saint-Denis à Muette, da Muette à Rua Coq-Héron, da Rua 
Coq-Héron à Rua Platrière e desta à Rua de Saint-Claude, essa noite havia-a a senhora du Barry 
empregado em tentar amoldar o espírito de el-rei, conforme as suas vistas de uma política nova. 

Tinha principalmente insistido muito no perigo que haveria em deixar os Choiseul 
adquirir poder sobre a delfina. 

El-rei tinha respondido, encolhendo os ombros, que a delfina era uma criança e o senhor 
de Choiseul um ministro velho; que por conseqüência não havia perigo, porque a senhora não 
saberia trabalhar e o velho não a saberia divertir. 

Depois, encantado com a graça que acabava de dizer, pôs termo às explicações. 



Não havia acontecido o mesmo à senhora du Barry, que julgava ter notado certas 
distracções em el-rei. 

Luís XV era namorador. O seu grande prazer consistia em provocar o ciúme das suas 
amantes, contanto que esse ciúme não redundasse em ralhos e arrufos muito prolongados. 

A senhora du Barry era zelosa, em primeiro lugar por amor-próprio, depois por temor. A 
sua posição havia-lhe custado muito a conquistar, e estava muito afastada do seu ponto de 
partida, para que se atrevesse, como a senhora de Pompadour, a tolerar a el-rei outras amantes, e 
mesmo fornecer-lhas quando Sua Majestade parecia estar aborrecido, o que já sabemos lhe 
acontecia muitas vezes. 

Portanto a senhora du Barry sendo zelosa, como dissemos, quis conhecer a fundo as 
causas das distracções de el-rei. 

El-rei respondeu estas memoráveis palavras, mas de que nem uma sílaba pensava: 
- Ocupo-me da felicidade da minha nora, porque realmente não sei se o senhor delfim lhe 

dará essa felicidade. 
- E por que não, senhor? 
- Porque o senhor Luís, em Compienha, Saint-Denis e Muette, pareceu-me olhar muito 

para as outras mulheres e bem pouco para a sua. 
- Realmente, senhor, se Vossa Majestade mesmo não me dissesse semelhante coisa, eu 

não o acreditaria; todavia, a senhora delfina é formosa. 
- É alguma coisa magra. 
- É tão nova! 
- Ora! Olhe para a menina de Taverney, é da idade da arquiduquesa. 
- Então? 
- É muito formosa. 
Um raio brilhou nos olhos da condessa e avisou el-rei da sua irreflexão. 
- A condessa mesmo, que assim fala - prosseguiu rapidamente el-rei - aos dezesseis anos 

estou certo de que era redonda como as pastoras do nosso amigo Boucher. 
Esta pequena adulação sossegou um pouco o estado de coisas, contudo o golpe havia 

ferido. 
Também a senhora du Barry tomou a ofensiva num certo tom afectado. 
- Ora pois! - disse ela - é então muito formosa essa menina de Taverney? 
- Eu sei? - disse Luís XV. 
- Como! Gaba-a e não sabe se é formosa? 
- Sei que não é magra, e nada mais. 
- Portanto viu-a e examinou-a? 
- Ah! Querida condessa, está-me cercando e armando laços. Bem sabe que tenho a vista 

curta; apresenta-se aos meus olhos um todo, vejo-o, mas as particularidades o diabo as leve. Na 
senhora delfina, não vi senão ossos, nada mais. 

- E na menina de Taverney, viu um todo, como diz; porque a senhora delfina é uma 
formosura distinta, e a menina de Taverney é uma formosura vulgar. 

- Ora adeus! - disse el-rei - se assim fosse, Joana, também a sua formosura não seria 
distinta. Está zombando, creio eu. 

- Bom, agora um cumprimento - disse a condessa em voz baixa; - infelizmente, esse 
cumprimento serve de capa a outro que não é para mim. 

Depois disse em voz alta: 
- Por minha alma, estimaria bem que a senhora delfina escolhesse damas que sejam belas, 

porque é horroroso ver uma corte de velhas. 
- A quem o vem dizer, querida amiga? Ainda ontem repetia eu isto ao delfim; mas a esse 

marido tudo é indiferente. 
- E para começar, se nomeasse essa menina de Taverney? 
- Ah! Sim, mas creio que há-de ser nomeada – respondeu Luís XV. 



- Ah! Sabe isso, senhor? 
- Parece-me, pelo menos, havê-lo ouvido dizer. 
- É uma menina sem fortuna. 
- Sim, mas de boa família. Os Taverney Casa Vermelha são de boa casa e antigos 

servidores. 
- Quem os protege? 
- Não sei; mas julgo que são pobres, como disse. 
- Então não são protegidos do senhor de Choiseul, porque estariam cheios de pensões. 
- Condessa, condessa, não falemos de política, suplico-lho. 
- Então é falar de política, dizer que os Choiseul o arruínam? 
- Certamente - disse el-rei. 
E levantou-se. 
Uma hora depois, Sua Majestade estava de volta no grande Trianon, alegre por haver 

inspirado ciúme; mas repetindo a meia voz, como o teria feito Richelieu aos trinta anos: 
- Realmente, é coisa bem enfadonha uma mulher zelosa! 
Logo depois que el-rei saiu, a senhora du Barry ergueu-se também e foi para o seu 

toucador, onde a esperava Chon, impaciente por saber notícias. 
- Então! - disse ela - tens sido completamente feliz estes dias: apresentada anteontem à 

delfina, e admitida ontem à sua mesa. 
- É verdade. Então! Forte felicidade! 
- Como, forte felicidade? Pois não sabes que estão a estas horas mais de cem carruagens 

na estrada de Luciennes para colherem o teu sorriso da manhã? 
- Sinto-o muito. 
- Por quê? 
- Porque é tempo perdido; nem carruagens, nem gente terão o meu sorriso esta manhã. 
- Oh! Oh! Condessa, o tempo está de trovoada? 
- Sim, por minha alma! O meu chocolate, venha o meu chocolate, depressa! 
Chon tocou uma campainha. 
Zamora apareceu. 
- O meu chocolate - disse a condessa. 
Zamora partiu lentamente, contando os passos e arqueando as costas. 
- Aquele velhaco quer-me fazer morrer de fome! - bradou a condessa; - um cento de 

chicotadas se não corre já. 
- Mim não correr, mim ser governador - disse majestosamente Zamora. 
- Ah! Tu ser governador! - bradou a condessa pegando numa chibata de castão dourado, 

destinada a manter a paz entre os cães e os macacos que lhe pertenciam; - ah! tu ser governador! 
Espera, espera, eu já to digo, governador! 

Zamora, vendo isso, deitou a correr, fazendo tremer todas as paredes e soltando agudos 
gritos. 

- Mas está hoje muito feroz, Joana - disse Chon. 
- Parece-me que tenho direito para isso, não achas? 
- Oh! Perfeitamente. Mas eu deixo-te, minha querida. 
- Por que motivo? 
- Tenho medo de ser devorada. 
Três pancadas soaram na porta do toucador. 
- Bom, quem bate agora? - disse a condessa com impaciência. 
- Seja quem for, vai ser bem recebido – murmurou Chon. 
- Se te parece recebe-me mal, a mim - disse João empurrando a porta com um modo 

perfeitamente real. 
- E depois! O que aconteceria se fosses mal recebido, por que enfim seria possível? 
- Aconteceria - disse João - que eu não voltaria mais. 



- E depois? 
- E que terias perdido mais do que eu se me recebesses mal. 
- Impertinente! 
- Bom, agora sou impertinente porque não sou lisonjeiro... O que tem ela hoje, minha 

grande Chon? 
- Não me fales nisso, João, está inacessível. Ah! Aí vem o chocolate. 
- Pois bem! Não nos cheguemos a ela. 
Trouxeram o chocolate. 
- Ah! Bons dias, meu chocolate - disse João pegando na bandeja - como estás tu de saúde, 

meu chocolate? 
E foi pôr a bandeja num canto, sobre uma pequena mesa diante da qual se sentou. 
- Vem, Chon - disse ele - vem; os que são muito soberbos não terão nenhum. 
- Ah! Gosto disso, gosto muito - disse a condessa vendo Chon fazer sinal com a cabeça a 

João para que almoçasse só; - fazem de susceptíveis e não vêem que sofro. 
- Então o que tens? - perguntou Chon aproximando-se. 
- Nada - bradou a condessa; - mas é que não há um único que se lembre do que me aflige. 
- E o que é que te aflige? Diz. 
João não se mexeu; cortava fatias de pão. 
- Faltar-te-ia dinheiro? - perguntou Chon. 
- Oh! Quanto a isso - disse a condessa - há-de faltar ao rei primeiro do que a mim. 
- Então empresta-me mil luíses - disse João - são-me muito precisos. 
- Mil piparotes no teu grande nariz vermelho. 
- El-rei então está decidido a conservar esse abominável Choiseul? - perguntou Chon. 
- Isso não é novo, bem sabes que é inamovível. 
- Estará namorado da delfina? 
- Ah! Vais-te aproximando da verdade, ainda bem; mas vê aquele animal que vai rebentar 

cheio de chocolate e que não dá um passo para ir em meu auxílio. Oh! Hão-de-me fazer morrer 
de pena. 

João, sem se ocupar de forma alguma da tempestade que ao longe se formava, fez outro 
pão em fatias, encheu-o de manteiga, e vazou segunda chávena de chocolate. 

- Como! El-rei está namorado? - bradou Chon. 
A senhora du Barry fez um sinal com a cabeça, que queria dizer: 
- Acertaste. 
- E da delfina! - prosseguiu Chon de mãos postas. - Pois bem! Antes isso; não quererá 

decerto ser incestuoso, e podes portanto sossegar, melhor é que esteja namorado dessa que de 
outra. 

- E se não está namorado dessa, mas sim de outra? 
- Ora! - disse Chon empalidecendo. - Oh! Meu Deus, meu Deus, o que disseste? 
- Bem! Agora vê se desmaias, não faltava mais nada. 
- Ah! Mas se isso é certo, estamos perdidos – murmurou Chon. - E consentes isso, Joana? 

Mas de quem está ele namorado? 
- Pergunta-o ao senhor teu irmão, que está roxo de chocolate e que vai rebentar aqui; ele 

to dirá, porque o sabe, ou pelo menos desconfia. 
João ergueu a cabeça. 
- Falaram-me? - perguntou ele. 
- Sim, senhor solícito, sim, senhor útil - disse Joana - pergunta-se o nome da pessoa que 

ocupa o pensamento de el-rei. 
João encheu a boca hermeticamente, e, com um esforço que custosamente lhe deu 

passagem, pronunciou estas palavras: 
- A menina de Taverney. 
- A menina de Taverney! - exclamou Chon. - Ah! Misericórdia! 



- Ele sabe-o, aquele carrasco - bradou a condessa, encostando-se para trás na poltrona e 
erguendo os braços ao céu; - ele sabe-o e não lhe tira isso a vontade de comer? 

- Oh! - disse Chon largando visivelmente o partido que tomara pelo irmão a fim de passar 
para o campo da irmã. 

- Realmente - exclamou a condessa - não sei o que me detém que não lhe arranque os 
seus dois grandes e feios olhos, que ainda vêm inchados pelo sono, preguiçoso! Levantou-se 
agora mesmo, minha querida, levantou-se agora mesmo! 

- Estás enganada - disse João - não me deitei. 
- E então o que fizeste? Andaste com os teus amigos, no meio da devassidão? 
- Para te dizer a verdade - replicou João - andei de pé toda esta noite e toda esta manhã. 
- Não dizia eu... Oh! Quem melhor me servirá do que me servem? Quem dirá o que é 

feito daquela rapariga, onde está? 
- Onde está? - perguntou João. 
- Sim. 
- Em Paris. 
- Em Paris!... Mas em que ponto de Paris? 
- Na Rua Coq-Héron. 
- Quem to disse? 
- O cocheiro da carruagem em que veio, que eu esperava ao pé das cavalariças, e que 

interroguei. 
- E ele disse-te? 
- Que acabava de levar todos os Taverney para um palacete da Rua Coq-Héron, situado 

num jardim contíguo ao palácio de Armenonville. 
- Ah! João, João - bradou a condessa - o que acabas de dizer-me faz-me perdoar-te, meu 

amigo; mas há certas circunstâncias que nos seria preciso saber. Como vive ela, quem recebe, o 
que faz? Recebe ela cartas? Tudo isto importa muito sabermos. 

- Pois bem! Havemos de sabê-lo. 
- Como? 
- Ah! Esse é o caso. Eu tenho estado a imaginar, pensem também um pouco. 
- Rua Coq-Héron? - perguntou Chon vivamente. 
- Rua Coq-Héron - repetiu João fleumaticamente. 
- Pois bem! Na Rua Coq-Héron deve haver quartos para alugar. 
- Oh! Excelente idéia! - bradou a condessa. - É preciso ir depressa à Rua Coq-Héron, 

João, alugar uma casa e escondermos lá alguém; esse alguém verá entrar, sair e manobrar. 
Depressa, depressa, venha a carruagem, e vamos à Rua Coq-Héron! 

- É inútil, não há quartos para alugar na Rua Coq-Héron. 
- E como sabes isso? 
- Porque fui ver, com os diachos! Mas há... 
- Onde, vejamos? 
- Na Rua Platrière. 
- Na Rua Platrière? 
- Sim. 
- Que rua é essa? 
- É uma rua cujo fundo dos prédios dá para os jardins da Rua Coq-Héron. 
- Pois então, depressa, depressa - disse a condessa - vamos alugar umas casas na Rua 

Platrière. 
- Estão alugadas - disse João. 
- Homem admirável! - bradou a condessa. - Olha, deixa-me abraçar-te. 
João limpou primeiramente a boca, deu dois beijos nas faces da senhora du Barry, e fez-

lhe uma cortesia de cerimônia em sinal de agradecimento pela honra que acabava de receber. 
- Ora ainda bem! - disse João. 



- Ninguém te conheceu? 
- Quem diabo me havia de conhecer na Rua Platrière? 
- E alugaste? 
- Uns pequenos quartos numa casa de triste aparência. 
- Perguntaram-te certamente para quem era? 
- Sim. 
- E o que respondeste? 
- Que era para uma jovem viúva. És viúva, Chon? 
- Pudera! - disse Chon. 
- Muito bem - disse a condessa; - é Chon quem se irá instalar nesses quartos; é Chon 

quem há-de espreitar e vigiar; mas não temos tempo a perder. 
- Também eu vou partir imediatamente - disse Chon. 
- Os cavalos! Os cavalos! 
- Venha a carruagem; - bradou a senhora du Barry tocando uma campainha de modo tal 

que acordaria o palácio todo da formosa encantada. 
João e a condessa sabiam o que deviam fazer a respeito de Andreia. 
Só em aparecer, havia Andreia atraído a atenção de el-rei, portanto Andreia era perigosa. 
- Essa rapariga - disse a condessa enquanto aprontavam a carruagem - não seria uma 

verdadeira provinciana, se, do seu pombal, não tivesse trazido consigo a Paris algum amante 
tímido; tratemos de descobrir esse namorado e fazê-lo casar quanto antes. Nada esfriará mais a 
fantasia de el-rei do que um casamento entre namorados da província. 

- Diacho! Pelo contrário - disse João - é preciso muito cuidado. Para Sua Majestade 
Cristianíssima, tu o sabes melhor do que ninguém, condessa, uma noiva é um objecto muito 
apetitoso; mas uma rapariga com um amante havia de contrariar muito mais Sua Majestade. A 
carruagem está pronta - disse ele. 

Chon saiu, depois de apertar a mão a João e dar um beijo na irmã. 
- E por que não levas o João contigo? – perguntou a condessa. 
- Não; eu irei por outro lado - respondeu João. Espera-me na Rua Platrière, Chon. Eu 

serei a primeira visita que receberás na tua nova morada. 
Chon partiu, João tornou a sentar-se à mesa e engoliu uma terceira chávena de chocolate. 
Chon foi primeiro à sua casa, mudou de fato e ensaiou-se em mostrar modos simples. 

Depois, quando se achou contente de si mesma, embuçou num mesquinho mantelete de seda 
preta os seus ombros aristocráticos, mandou vir uma cadeirinha, e meia hora depois na 
companhia de Sílvia, subia uma escada íngreme que levava a um quarto andar. 

Era nesse quarto andar que estavam as casas alugadas pelo visconde. 
Chegando ao patamar do segundo andar, percebeu Chon que alguém a seguia. 
Era a velha senhoria, que morava no primeiro andar, que tendo ouvido bulha saíra para 

espreitar e que estava muito intrigada por ver duas mulheres tão novas e tão formosas, entrarem 
assim em sua casa. 

Ergueu a cabeça e rosto carrancudo e viu dois rostos alegres e risonhos. 
- Olá! Minhas senhoras! - disse ela - olá! O que querem daqui? 
- Quero entrar na casa que meu irmão alugou aqui para nós, minha senhora - disse Chon 

afectando um modo de viúva; - estaremos enganadas, não será esta a casa? 
- Nada, nada, é aqui, no quarto andar - disse a velha - ah! Infeliz senhora, viúva em tão 

tenra idade! 
- Ah! - suspirou Chon erguendo os olhos para o céu. 
- Há-de estar aqui perfeitamente. A Rua Platrière é encantadora, não ouvirá bulha alguma, 

porque os seus quartos ficam para o lado dos quintais. 
- É o que eu desejava, minha senhora. 
- Todavia, pela janela do corredor, poderá ver para a rua quando passarem as procissões e 

os cães ensinados vierem fazer habilidades. 



- Ah! - suspirou outra vez Chon - isso há-de ser para mim uma grande distracção. 
E continuou a subir. 
A senhoria seguiu-a com os olhos até ao quarto andar, e quando Chon fechou a porta, 

disse consigo: 
- Parece-me ser pessoa honrada. 
Assim que fechou a porta, Chon correu para as janelas que davam sobre o jardim. João 

não se enganara, quase por baixo das janelas do quarto que alugara estava o pavilhão designado 
pelo cocheiro. 

Dentro de pouco tempo veio uma jovem menina sentar-se junto da janela do pavilhão, 
trazendo na mão um bordado; não havia já que duvidar, era Andreia. 
 

X 
 

O QUARTO DA RUA PLATRIÈRE 
 
Havia apenas alguns instantes que Chon examinava Andreia, quando o visconde João, 

subindo a escada a quatro e quatro como um escrevente de procurador, apareceu no limiar do 
quarto da suposta viúva. 

- Então? - perguntou ele. 
- És tu, João? Realmente assustaste-me. 
- Que tal é a casa? 
- É óptima para ver tudo; infelizmente nem tudo poderei ouvir. 
- Ah! Por minha alma, pedes muita coisa. A propósito, tenho outra notícia. 
- Qual é? 
- Maravilhosa. 
- Ora! 
- Incomparável. 
- Que homem tão maçador que tu és com as tuas exclamações! 
- O filósofo... 
- Que filósofo?... 
- Não é em vão que se diz: 
 
Para todo o acontecimento 
Está o sábio preparado. 
 
Eu sou sábio, mas não estava preparado para isto. 
- Tomara saber quando concluirás. Incomoda-te a presença desta rapariga? Nesse caso, 

Sílvia, retire-se para o outro quarto. 
- Oh! Não, não vale a pena, esta boa rapariguinha pode ficar. Fica, Sílvia, fica. 
E o visconde passava a mão pelo rosto da linda rapariga, cujas sobrancelhas se franziam 

já, com a idéia de que iam dizer alguma coisa que ela não poderia ouvir. 
- Pois que fique; mas fala. 
- Não tenho feito outra coisa desde que estou aqui. 
- Para afinal não dizer coisa alguma, então é melhor calares-te para eu poder observar. 
- Sosseguemos, é melhor. Como ia dizendo, passava eu diante da fonte... 
- Justamente, não tinhas dito nem palavra nesse sentido. 
- Então ainda queres interromper-me? 
- Não. 
- Passava eu portanto diante da fonte, e comprava alguma mobília velha para esta 

horrorosa morada, quando de repente sinto que um repuxo de água me molhava as meias. 
- Como tudo isso é interessante! 
- Mas espera, tens muita pressa, minha querida; olho... E vejo... Adivinha o quê... Cisma 



um pouco. 
- Vamos, vamos. 
- Vejo um rapaz, obstruindo com um pedaço de pão a torneira da fonte, produzindo, 

graças ao obstáculo que opunha à água, essa extravasão e esse esguicho. 
- É admiravelmente interessante, tudo isso que me contas - disse Chon encolhendo os 

ombros. 
- Espera um pouco; eu tinha soltado uma praga ao sentir-me molhado; o homem do pão 

ensopado volta-se e vejo... 
- Viste?... 
- O meu filósofo, ou antes, o nosso filósofo. 
- Quem, Gilberto? 
- Em pessoa: cabeça descoberta, véstia desabotoada, meias caídas, sapatos sem fivelas; 

enfim, num abandono galante. 
- Gilberto... E o que disse ele? 
- Eu conheci-o logo, ele também me conheceu, avanço, ele abre as pernas, e deita a correr 

como um galgo por entre as carruagens e os aguadeiros. 
- Perdeste-o de vista? 
- Pudera não! E decerto não supões que deitei também a correr atrás dele, não é verdade? 
- É verdade, meu Deus, era impossível, compreendo; mas assim temo-lo perdido de 

novo! 
- Ah! Que infelicidade - disse Sílvia. 
- Sim, decerto - disse João - sou-lhe devedor de uma boa dose de pancadas, e se eu lhe 

tivesse posto a mão sobre a gola safada da véstia, juro-te que nada teria perdido por esperar; mas 
adivinhava as minhas boas intenções a seu respeito, e deu às pernas. Não importa, ele está em 
Paris, é o essencial; e em Paris, quando se não está indiferente com o chefe da polícia, sempre se 
acha o que se procura. 

- É-nos preciso. 
- E quando o apanharmos, havemos de o fazer almoçar. 
- Há-de ser preciso tê-lo fechado, mas desta vez que seja em lugar seguro. 
- E Sílvia lhe levará o pão e água para esse lugar seguro, não é verdade, Sílvia? - disse o 

visconde. 
- Meu irmão, não riamos - disse Chon - esse rapaz viu a história dos cavalos de posta. Se 

tivesse motivo para nos querer mal, poderia ser para recear. 
- Também - redargüiu João - quando vinha subindo a tua escada, combinei comigo 

mesmo ir ter com o senhor de Sartines e contar-lhe o meu achado. O senhor de Sartines há-de 
responder-me que um homem de cabeça descoberta, meias caídas, sapatos sem fivelas, e 
molhando o seu pão numa fonte, deve habitar bem perto do lugar onde o encontraram assim 
vestido, e então há-de obrigar-se a dar-nos conta dele. 

- O que pode ele aqui fazer sem dinheiro? 
- Naturalmente faz recados. 
- Ele! Um filósofo de tão selvagem espécie! Ora adeus! 
- Terá achado - disse Sílvia - alguma velha devota, sua parenta, que lhe cede as côdeas que 

acha duras de mais para o seu cão. 
- Está bom, está bom, guarda a roupa naquele velho armário, Sílvia, e nós, João, vamos 

para o observatório. 
Aproximaram-se com efeito da janela, com grandes precauções. 
Andreia largou o bordado, estendeu as pernas sobre uma poltrona, depois estendeu a 

mão para um livro colocado sobre uma cadeira ao seu alcance, abriu-o e começou uma leitura que 
os espectadores julgaram ser das mais interessantes, porque assim que principiou ficou imóvel e 
como que inteiramente entregue ao que lia. 

- Oh! Que estudiosa pessoa! - disse Chon. - O que estará ela lendo? 



- Primeiro traste indispensável - respondeu o visconde tirando da algibeira um óculo, que 
abriu e dirigiu para Andreia, encostando-o ao ângulo da janela como para o fixar. 

Chon olhava para ele com impaciência. 
- Ora vamos! É realmente formosa, a tal criatura? – perguntou ela ao visconde. 
- Admirável! É uma rapariga perfeita; que braços! Que mãos! Que olhos! E a boca... É 

capaz de fazer perder o juízo a Santo António; os pés, oh! que divinos pés! E o tornozelo... Que 
pé tão formoso que oculta essa meia de seda. 

- Ora bom! Agora namora-te dela, não faltava mais nada - disse Chon enfadada. 
- Pois bem! Depois... Isso não seria já tão mau, principalmente se ela também me quisesse 

amar; isso sossegaria um pouco a nossa infeliz condessa. 
- Vamos, dá-me o óculo, e nada de tolices, se é possível... Oh! Sim, é realmente formosa 

aquela rapariga, é impossível que não tenha um amante... Ela não lê, vê... O livro vai cair-lhe das 
mãos... Escorrega... Ele aí cai, olha... Não to dizia eu, João? Ela não lê, está pensando. 

- Ou dormindo. 
- Com os olhos abertos! Lindos olhos, por minha alma! 
- Em todo o caso - disse João - se ela tem um amante, havemos de vê-lo daqui. 
- Sim, se vier de dia, mas se vier de noite?... 
- Diacho! Não me lembrava disso, e todavia é a primeira coisa em que eu deveria ter 

pensado... Isto prova até que ponto eu sou inocente. 
- Sim, inocente como um procurador. 
- Está bom, está bom! Estou prevenido, eu inventarei alguma coisa. 
- Mas que belo óculo que é este - disse Chon – quase que podia ler no livro. 
- Olha para o título e diz-mo. Eu talvez adivinhe alguma coisa por aí. 
Chon avançou com curiosidade, mas recuou ainda mais depressa do que tinha avançado. 
- Então o que é? - perguntou o visconde. 
Chon agarrou-lhe no braço. 
- Olha com precaução, João - disse ela - vê se conheces a pessoa que se debruça para fora 

daquela fresta, do lado esquerdo. Cuidado não nos veja! 
- Oh! Oh! - exclamou du Barry - é o meu filósofo, que molha o pão, Deus me perdoe! 
- Vai-se deitar dali abaixo. 
- Nada, não, está agarrado à goteira. 
- Mas para o que está ele olhando com esse modo selvagem, com esses olhos ardentes? 
- Está espreitando. 
O visconde bateu na fronte. 
- Agora adivinho - bradou ele. 
- O quê? 
- Espreita a pequena! 
- A menina de Taverney? 
- Sim, sim, é o namorado lá do seu ninho da província, ela vem para Paris, ele segue-lhe a 

pista. Ela vai morar para a Rua Coq-Héron, ele foge da nossa casa para se ir alojar na Rua 
Platrière; e ele contempla-a e ela medita. 

- Por minha vida, essa é a verdade - disse Chon; - repara naquele olhar, naquela fixidade, 
no fogo lívido dos olhos! Está namorado a ponto de perder a cabeça. 

- Minha irmã - disse João - escusamos ter mais trabalho em espreitar a namorada, o 
filósofo fará quanto nos é bastante. 

- Por sua conta, sim. 
- Nada, por nossa. Agora deixa-me passar, vou visitar o meu caro Sartines. À fé, que 

temos fortuna! Mas toma cautela, Chon, olha não te veja o filósofo, bem sabes que é ágil em 
desaparecer! 
 

 



XI 
 

PLANO DE CAMPANHA 
 
O senhor de Sartines havia recolhido a casa às três horas da madrugada, e estava muito 

cansado, mas ao mesmo tempo satisfeito pelo serão que havia improvisado a el-rei e à senhora du 
Barry. 

Aquecido com a chegada da senhora delfina, o entusiasmo popular havia saudado Sua 
Majestade com vários gritos de “Viva el-rei!” muito diminuídos do volume desde essa famosa 
doença de Metz, durante a qual se havia visto a França toda, nas igrejas ou em romarias, para 
alcançar do Céu a saúde do jovem Luís XV, chamado naquela época Luís, o Amado. 

De outro lado, a senhora du Barry, que era quase sempre insultada em público por 
algumas aclamações de género particular, tinha sido pelo contrário, e contra o que se esperava, 
graciosamente acolhida por várias alas de espectadores habilmente colocados na frente, de modo 
que el-rei, satisfeito, havia saudado Sartines com um pequeno sorriso, e o chefe da polícia 
contava portanto assim com um bom agradecimento. 

Também lhe parecera que poderia levantar-se ao meio-dia, o que desde muito tempo não 
fazia, e erguendo-se, aproveitara essa espécie de sueto que a si mesmo se dava, para experimentar 
uma ou duas dúzias de cabeleiras novas, ouvindo o relatório que lhe vinham ler de tudo quanto 
de noite havia sucedido, quando à sexta experiência das cabeleiras e no terço da leitura 
anunciaram o visconde João du Barry. 

- Bom - pensou o senhor de Sartines - eis que me chegam os agradecimentos. Quem 
sabe? As mulheres são tão caprichosas. Mande entrar o senhor visconde para a sala. 

João, cansado já da sua madrugada, sentou-se numa poltrona, e o chefe da polícia, que 
não tardou em o vir receber, pôde convencer-se de que nada haveria de desagradável na 
conversa. 

Com efeito, João parecia estar muito alegre. 
Os dois homens apertaram-se a mão. 
- Ora bem, visconde - perguntou o senhor de Sartines - o que o trouxe cá tão cedo? 
- Em primeiro lugar - redargüiu João, que estava acostumado a lisonjear antes de tudo o 

amor-próprio das pessoas de quem ele precisava - em primeiro lugar sinto a necessidade de fazer-
lhe os meus cumprimentos pela óptima função que ontem nos preparou. 

- Ah! Obrigado. Isso é oficial? 
- Oficial quanto a Luciennes. 
- É quanto me basta. Não é ali que nasce o Sol? 
- E que se põe algumas vezes. 
E du Barry soltou uma dessas gargalhadas muito vulgares, mas que davam à sua pessoa 

toda a expressão de franqueza de que ele carecia. 
- Mas além dos cumprimentos que tenho para dirigir-lhe, venho ainda pedir-lhe um 

serviço. 
- Dois, se for possível. 
- Queira então dizer-me: quando em Paris se perde qualquer coisa, há alguma esperança 

de se tornar a achar? 
- Se não tem valor ou se vale muito, sim. 
- O que eu procuro pouco vale - disse João abanando a cabeça. 
- O que procura? 
- Procuro um rapazito de dezoito anos, pouco mais ou menos. 
O senhor de Sartines pegou num pedaço de papel e num lápis, e escreveu: 
- Dezoito anos. Como se chama o rapazito? 
- Gilberto. 
- O que faz ele? 



- Suponho que o menos que pode. 
- De onde veio? 
- Da Lorraine. 
- Onde estava ele? 
- Ao serviço dos Taverney. 
- Trouxeram-no consigo? 
- Não, minha irmã Chon apanhou-o na estrada, quase morto de fome; meteu-o na sua 

carruagem, trouxe-o para Luciennes, e ali... 
- Então? 
- Receio que o velhaco tenha abusado da hospitalidade. 
- Roubou? 
- Não digo isso. 
- Mas enfim... 
- Digo que fugiu de um modo bem estranho. 
- Agora quer tornar a agarrá-lo? 
- Sim, senhor. 
- Tem alguma idéia do lugar onde ele possa ser encontrado? 
- Vi-o hoje junto da fonte que faz esquina para a Rua Platrière, e tenho todos os dados 

para julgar que mora naquela rua. E mesmo, sendo preciso, parece-me que poderia designar a 
casa. 

- Ora! Se conhece a casa, nada é mais fácil que mandá-lo prender nessa mesma casa. O 
que quer fazer dele em o apanhando? Quer mandá-lo para Charenton ou Bicêtre? 

- Não, não. 
- Oh! Não faça cerimónia, não tem mais senão pedir. 
- Não, pelo contrário, minha irmã achava bem divertido esse rapaz, teria gostado de o ter 

consigo; é inteligente. Pois bem! Se por meios doces e persuasivos lho pudessem tornar a levar, 
seria para mim muito agradável. 

- Experimentar-se-á. Não fez pergunta nenhuma na Rua Platrière para saber em casa de 
quem estava? 

- Oh! Não, bem deve compreender, não quis que reparassem muito em mim, era 
comprometer a posição; apenas ele me viu deitou a fugir como se o demónio o levasse; se ele 
soubesse que lhe conhecia a morada, era capaz de mudar-se. 

- Tem razão. Disse que era na Rua Platrière; é no fim, no meio ou no princípio? 
- No terço, pouco mais ou menos. 
- Descanse, vou mandar um homem hábil. 
- Ah! Meu caro senhor Sartines, um homem hábil, por mais hábil que seja, sempre há-de 

falar um pouco. 
- Não; os meus empregados não falam. 
- O rapaz é fino como um alambre. 
- Ah! Entendo: perdoe-me por não ter logo percebido; quer que eu mesmo?... Afinal, tem 

razão... Será melhor... Porque nisso tudo há talvez dificuldades que o senhor não imagina. 
João, ainda que persuadido que o magistrado queria fazer valer um pouco o seu serviço, 

nada lhe tirou da importância do papel cujo desempenho lhe pedia. 
Acrescentou mesmo: 
- É mesmo por causa dessas dificuldades que pressente, que desejo vê-lo nisto 

pessoalmente. 
O senhor de Sartines tocou uma campainha para chamar o seu criado de quarto. 
- Que me ponham já a carruagem - disse ele. 
- Tenho uma carruagem à sua porta - disse João. 
- Agradecido, prefiro a minha; a minha não tem brasões, é um meio termo como me 

convém. É uma carruagem que todos os meses mando pintar e que por isso dificilmente 



conhecem. Agora, enquanto me aprontam a carruagem, dê-me licença de ver se as minhas novas 
cabeleiras me servem na cabeça. 

- Não se incomode por eu estar aqui - disse João. 
O senhor de Sartines chamou pelo seu cabeleireiro: era um artista, e trazia ao seu cliente 

uma verdadeira colecção de cabeleiras! Havia-as de todos os feitios, de todas as cores e de todas 
as dimensões, cabeleiras de magistrado, de advogado, de contratador, de cavalheiro. 

O senhor de Sartines, para as suas explorações, mudava muitas vezes de trajo três ou 
quatro vezes por dia, e empenhava-se essencialmente em que fosse exacto o adoptado. 

Quando o magistrado experimentava a sua vigésima terceira cabeleira, vieram dizer-lhe 
que estava pronta a carruagem. Saíram e meteram-se nela. 

- Conhece bem a casa? - perguntou o senhor de Sartines a João. 
- Pudera! Parece que a estou vendo daqui. 
- Examinou-lhe a entrada? 
- Foi a primeira coisa em que cuidei. 
- E como é essa entrada? 
- Um corredor. 
- Ah! Um corredor, na altura de um terço da rua, disse o senhor? 
- Sim, com uma porta de postigo. 
- Diacho! Sabe em que andar mora o seu fugitivo? 
- Nas águas-furtadas. Mas, espere, já vai ver tudo, daqui vejo eu já a fonte. 
- Devagar, cocheiro, a passo - disse o senhor de Sartines. 
O cocheiro moderou o passo; o senhor de Sartines fechou os postigos. 
- Olhe - disse João - é aquela casa suja. 
- Ah! Exactamente - exclamou o senhor de Sartines esfregando as mãos - é o que eu 

receava. 
- Como! Receia alguma coisa? 
- Ah! Sim. 
- E o que receia? 
- Nisto, infelizmente, parece-me... 
- Explique-se, senhor. 
- Pois bem, essa casa suja em que mora o seu fugitivo é justamente a casa do Sr. 

Rousseau, de Genebra. 
- Rousseau, o escritor? 
- Sim. 
- Então o que tem? 
- Como! O que tem? Ah! Bem se deixa ver que não é chefe da polícia, e que não tem 

negócios com filósofos. 
- Ora adeus! Gilberto com o Sr. Rousseau! Que probabilidade pode haver nisso? 
- Não me disse que esse rapazito era um filósofo? 
- Sim. 
- Pois bem! Deus os faz, Deus os junta. 
- Enfim, suponhamos que está em casa de Rousseau. 
- Sim, suponhamos isso. 
- O que resultará? 
- Que não o poderá ter, nada mais. 
- Por quê? 
- Porque o Sr. Rousseau é um homem muito para se temer. 
- Por que não o mete na Bastilha? 
- Propus isso o outro dia a Sua Majestade, mas não se atreveu a consenti-lo. 
- Como! Não se atreveu? 
- Não, quis deixar-me a responsabilidade dessa prisão, e por minha alma! Não tive mais 



ânimo que el-rei. 
- Realmente? 
- É como lhe digo: é preciso pensar duas vezes, juro-lho, antes de se decidir alguém a 

fazer-se morder por todos esses queixos filosóficos; diacho! Prender alguém em casa do Sr. 
Rousseau! Nada, nada, meu caro amigo, não é possível. 

- Realmente, meu caro magistrado, acho-o de uma timidez estranha; el-rei não é el-rei, e o 
senhor o seu tenente de polícia? 

- Os senhores particulares são realmente encantadores; quando dizem: “el-rei não é el-
rei”, julgam ter dito tudo. Pois bem, ouça isto, meu caro visconde. Eu preferiria prender o senhor 
em casa da senhora du Barry, do que o seu Gilberto em casa do Sr. Rousseau. 

- Deveras?! Agradecido pela preferência. 
- Ah! Enfim, gritariam menos; não pode imaginar como estes homens de letras têm a 

cútis sensível; gritam pela mais pequena arranhadura, como se os esfolassem. 
- Mas não estejamos criando fantasmas, vejamos. É certo haver o Sr. Rousseau recolhido 

o nosso fugitivo? Essa casa de quatro andares pertence-lhe, e mora ele só em toda ela? 
- O Sr. Rousseau não possui um real, e por conseqüência não tem casa em Paris; talvez 

que além dele haja naquela barraca mais quinze ou vinte inquilinos. Mas tome isto como regra; 
toda a vez que uma infelicidade se apresentar com alguma probabilidade, conte que é certa; se é 
uma fortuna em cujo favor essa probabilidade aparece, não conte com ela. Há sempre noventa e 
nove a favor do mal e uma a favor do bem. Mas, também, espere, como eu desconfiava do que 
nos acontece, trouxe comigo umas notas. 

- Que notas? 
- Notas relativas ao Sr. Rousseau. Julga que ele dá um passo sem que se saiba onde vai? 
- Ah! Realmente! Então é ele deveras perigoso? 
- Não, mas dá sempre algum cuidado; um doido semelhante pode a cada instante quebrar 

um braço ou uma perna, e diriam que era mandado quebrar por nós. 
- Ora! O melhor seria que se lhe torcesse o pescoço uma vez por todas. 
- Deus nos livre! 
- Permita-me que lhe diga, que é isso o que não posso compreender. 
- O povo apedreja de vez em quando esse bom genebrês, mas reserva-o para si, e se da 

nossa parte lhe atirassem com a mais pequena pedra, seríamos nós os apedrejados depois. 
- Oh! Declaro que nada entendo disso, desculpe-me. 
- Usaremos das mais minuciosas precauções. Agora, verifiquemos a única probabilidade 

que nos resta, a de não estar com ele em casa do Sr. Rousseau. Esconda-se no fundo da 
carruagem. 

João obedeceu, e o senhor de Sartines deu ordem ao cocheiro para seguir mais adiante. 
Depois abriu a carteira e tirou de dentro alguns papéis. 
- Vejamos - disse ele - se o tal rapaz está com o Sr. Rousseau, desde que dia deve isso ser? 
- Desde o dia dezesseis. 
- “Dezessete. - O senhor Rousseau foi visto às seis horas da manhã, ervorizando no 

bosque de Meudon; estava só”. 
- Estava só? 
- Continuemos. “Às duas horas da tarde do mesmo dia ainda hervorizava, mas tinha um 

rapaz consigo”. 
- Ah! Ah! - disse João. 
- Com um rapaz - repetiu o senhor de Sartines – note bem isto, senhor visconde. 
- É isso, com os diabos! É isso. 
- Hem? Que diz a isto? “O rapaz é pálido”. 
- É verdade. 
- “Devora”. 
- É isso. 



- “Os dois botânicos arrancam plantas e metem-nas numa caixa de folha-de-flandres”. 
- Diacho! Diacho! - murmurou du Barry. 
- Não é tudo ainda. Ouça: “À tarde, levou o mancebo consigo; até à meia-noite não saiu 

de casa dele”. 
- Bom. 
- “Dezoito. - O rapaz não saiu, e parece estar de todo instalado em casa do Sr. Rousseau”. 
- Tenho ainda alguma esperança. 
- Decididamente, é optimista! Não importa, diga-me qual é essa esperança. 
- É que terá algum parente na casa. 
- Ora vamos! É preciso satisfazê-lo, ou antes desesperá-lo de todo. Pare, cocheiro! 
O senhor de Sartines apeou-se. Não tinha andado dez passos, quando encontrou um 

homem vestido de cinzento, e de fisionomia bastante equívoca. 
O homem, vendo o ilustre magistrado, tirou o chapéu da cabeça e tornou a pô-lo sem 

parecer dar mais importância, ainda que o respeito e a dedicação se lhe pintavam no olhar. 
O senhor de Sartines fez um sinal, o homem aproximou-se e com o ouvido à escuta 

recebeu algumas ordens, e desapareceu pelo corredor da casa de Rousseau. 
O chefe da polícia tornou a meter-se na carruagem. 
Cinco minutos depois o homem vestido de cinzento tornou a aparecer e aproximou-se do 

postigo. 
- Volto a cara para o lado direito, para que me não vejam - disse du Barry. 
O senhor de Sartines sorriu, recebeu a confidência do seu agente, e despediu-o. 
- Então? - perguntou du Barry. 
- Então! É o que eu dizia, não tem fortuna nisto, como eu já desconfiava; é em casa de 

Rousseau que habita o seu Gilberto. Renuncie ao seu desejo, que é o melhor. 
- Que renuncie?! 
- Sim. Para satisfazer uma fantasia, suponho que não quererá amotinar contra mim todos 

os filósofos de Paris, não é verdade? 
- Oh! Meu Deus! O que dirá minha irmã Joana? 
- Tem então grande empenho em possuir o tal Gilberto? - perguntou Sartines. 
- Oh! Sim. 
- Pois bem! Tem então os meios da doçura; mostre-se amável, trate com o Sr. Rousseau, 

que em vez de deixar levar Gilberto contra a sua vontade, ele de bom grado lho entregará. 
- Ora adeus! Mais valeria querer domar um urso. 
- É talvez menos difícil do que pensa. Vamos, não desesperemos; ele gosta dos bonitos 

rostos, o da senhora condessa é dos mais formosos, e o da Srª. Chon não é desagradável; 
vejamos, a condessa fará um sacrifício por uma fantasia? 

- Um cento. 
- Consentiria em namorar Rousseau? 
- Se fosse absolutamente preciso... 
- Será talvez útil, mas para aproximar estas duas personagens, seria necessário um agente 

intermediário. Sabe de alguém que conheça Rousseau? 
- O senhor de Conti. 
- É mau, ele não gosta dos príncipes. Seria preciso um homem de pouco valor, um sábio, 

um poeta. 
- Não lidamos com gente dessa. 
- Parece-me ter já encontrado o senhor de Jussieu em casa da condessa. 
- O botânico? 
- Sim. 
- Por minha alma, creio que sim; vem ao Trianon e a condessa deixa-o estragar o seu 

jardim. 
- Pois desse é que precisa; exactamente, Jussieu é um dos meus amigos. 



- Então com esse irá o negócio às mil maravilhas? 
- Quase. 
- Terei portanto o meu Gilberto? 
O senhor de Sartines reflectiu um instante. 
- Começo a crer que sim - disse ele - e sem violência e sem gritos; Rousseau entregar-lho-

á de pés e mãos atadas. 
- Julga isso? 
- Tenho essa certeza. 
- O que será preciso fazer para isso? 
- Uma coisa das mais insignificantes. Não têm para as bandas de Meudon ou de Marly um 

terreno vazio? 
- Oh! Isso não falta; temos alguns dez entre Luciennes e Bougival. 
- Pois bem! Mande lá construir-lhe, como chamarei eu a isso? Uma ratoeira para filósofos. 
- Como? O que disse? 
- Disse uma ratoeira para apanhar filósofos. 
- Ah! Meu Deus! E como são elas construídas? 
- Eu lhe darei o plano, sossegue. E agora partamos depressa, estão olhando para nós. 

Cocheiro, para casa. 
 

XII 
 

O QUE SUCEDEU AO SENHOR DE LAVAUGUYON NA NOITE DO CASAMENTO 
DO SENHOR DELFIM 

 
Os grandes acontecimentos da história são para o romancista como montanhas 

gigantescas para o viajante. Olha para elas, anda-lhes em redor, saúda-as, mas não as sobe. 
Assim vamos nós olhar, girar em torno e saudar essa grande cerimónia do casamento do 

delfim em Versalhes. O cerimonial francês é a única das crónicas que em semelhante caso se deve 
consultar. 

Efectivamente, não é nos esplendores do Versalhes de Luís XV, na descrição dos trajos 
da corte, das librés, dos ornamentos pontifícios, que esta nossa história, modesta aia que por um 
caminho um pouco afastado segue a estrada real da história de França, acharia coisa que lhe desse 
ganho. 

Deixemos concluir a cerimónia sob os raios ardentes de um formoso dia de Maio; 
deixemos que os ilustres convidados se retirem em silêncio e contem ou comentem as maravilhas 
do espectáculo ao qual acabavam de assistir, e voltemos aos nossos acontecimentos e às nossas 
personagens, as quais, historicamente, têm um certo valor. 

El-rei, cansado da representação e principalmente do jantar, que havia sido longo e 
amoldado ao cerimonial das bodas do senhor grande delfim, filho de Luís XIV, el-rei, dizemos, 
retirou-se às nove horas e despediu toda a gente, ficando só com o senhor de Lavauguyon, 
preceptor dos filhos de França. 

Este duque, grande amigo dos jesuítas, os quais esperava novamente fazer estabelecer em 
França, graças à influência da senhora du Barry, via uma parte da sua tarefa concluída pelo 
casamento do Sr. Duque de Berry. 

Não era isto o mais dificultoso, porque ainda faltava ao senhor preceptor dos filhos de 
França concluir a educação do Sr. Conde de Provença e do Sr. Conde de Artois, que nessa época 
tinham, um quinze anos, outro treze. 

O Sr. Conde de Provença era sonso e indomável; e o delfim, porém, além das suas boas 
qualidades, que faziam dele um bom discípulo, era delfim, isto é, a primeira personagem de 
França depois de el-rei. O senhor de Lavauguyon podia portanto perder muito se em tal espírito 
perdesse a influência, que talvez ia ser conquistada por uma mulher. 



El-rei, detendo-o junto de si, julgou o senhor de Lavauguyon que Sua Majestade conhecia 
essa perda e queria indemnizá-lo com qualquer recompensa. Acabada uma educação, geralmente 
gratifica-se o preceptor. 

Esta idéia fez com que o Sr. Duque de Lavauguyon, homem minimamente sensível, 
dobrasse de sensibilidade; durante o tempo todo do jantar havia falado com o lenço quase 
sempre nos olhos. Acabada a sobremesa soluçou; mas apenas se viu só, ausentou-se mais 
sossegado. 

O chamamento de el-rei fez-lhe outra vez tirar o lenço da algibeira e as lágrimas dos 
olhos. 

- Venha, meu infeliz Lavauguyon - disse el-rei deitando-se à vontade num meio sofá - 
venha e conversemos! 

- Estou às ordens de Vossa Majestade – respondeu o duque. 
- Sente-se aí, meu caro; deve estar muito cansado. 
- Sentar-me, senhor? 
- Sim, aí, vamos, sem-cerimónia. 
E Luís XV indicou ao duque um pequeno banco colocado de tal modo que a claridade 

das luzes caísse de chapa sobre o rosto do preceptor, deixando o de el-rei na sombra. 
- Pois bem! Caro duque - disse Luís XV - eis uma educação acabada. 
- Sim, senhor. 
E Lavauguyon suspirou. 
- Bela educação, por vida minha - continuou Luís XV. 
- Isso é bondade de Vossa Majestade. 
- E que lhe dá muita honra, duque. 
- Tanto favor!... 
- O senhor delfim, segundo creio, é um dos príncipes sábios da Europa? 
- Creio que sim, senhor. 
- Bom historiador? 
- Muito bom. 
- Geógrafo perfeito? 
- Senhor, Sua Alteza o delfim levanta, sem auxílio, uma carta ou uma planta, como não o 

faria um engenheiro. 
- Chegou quase à perfeição? 
- Ah! Senhor, o cumprimento não me pertence, não fui eu que lhe ensinei isso. 
- Não importa, ele sabe-o? 
- Optimamente. 
- Em relojoaria... É muito hábil... Não é verdade? 
- É prodigioso, senhor. 
- Desde seis meses todos os meus relógios correm uns atrás dos outros, como as quatro 

rodas de uma carruagem, sem se poderem alcançar. Pois ninguém cuida disso senão ele. 
- Isso pertence já à mecânica, senhor, e devo confessar que me é inteiramente alheio. 
- Sim, mas as matemáticas, a navegação? 
- Oh! Por exemplo, senhor, eis aí as ciências para as quais sempre dirigi o senhor delfim. 
- E é muito notável nelas. Uma noite destas ouvi-o conversar com o senhor de Laperouse 

de cabos, ovens e bergantins. 
- Termos de marinha... Sim, senhor. 
- Fala de marinha como João Bart. 
- O facto é que sabe muito de marinha. 
- E entretanto é ao senhor que ele deve isso tudo... 
- Vossa Majestade, atribuindo-me uma parte, por mais pequena que seja, nas preciosas 

vantagens que o senhor delfim tirou dos seus estudos, recompensa-me muito além dos meus 
méritos. 



- A verdade, duque, é que me parece que o senhor delfim há-de ser deveras um bom rei, 
um bom administrador, um bom pai de família... A propósito, senhor duque - repetiu el-rei 
acentuando estas palavras - será ele um bom pai de família? 

- Ah! Senhor - respondeu lhanamente o senhor de Lavauguyon - presumo que estando 
em gérmen todas as virtudes no coração do senhor delfim, deve essa lá estar como todas as mais. 

- Não me compreende, duque - disse Luís XV. - Pergunto-lhe se será um bom pai de 
família? 

- Senhor, confesso que não entendo Vossa Majestade. Em que sentido me faz essa 
pergunta? 

- Mas... No sentido... Decerto que já leu a Bíblia, senhor duque? 
- Certamente, senhor, li-a. 
- Pois então, conhece os patriarcas, não é verdade? 
- Certamente. 
- Será ele um bom patriarca? 
O senhor de Lavauguyon olhou para el-rei como se este lhe falara hebraico, e voltando o 

chapéu entre as mãos, respondeu: 
- Senhor, um grande rei é tudo quanto quer ser. 
- Perdão, senhor duque - insistiu el-rei - vejo que nos não entendemos bem. 
- Senhor, eu faço a diligência. 
- Enfim - disse el-rei - vou falar mais claramente. Vejamos, conhece o delfim como ao seu 

filho, não é verdade? 
- Oh! Por certo, senhor. 
- Os seus gostos? 
- Sim, senhor. 
- As suas paixões? 
- Oh! Quanto às suas paixões, senhor, isso é diferente; se Sua Alteza as tivesse, eu lhas 

teria cortado radicalmente. Mas não tive esse trabalho, felizmente; Sua Alteza não tem paixões. 
- Disse felizmente? 
- Senhor, porventura não é isso uma felicidade? 
- Portanto não as tem? 
- Paixões? Não, senhor. 
- Nem uma? 
- Nem uma, respondo por isso. 
- Pois bem! É isso exactamente o que eu receava. O delfim há-de ser um óptimo rei, um 

óptimo administrador, mas nunca será um bom patriarca. 
- Ah! Senhor, Vossa Majestade não me recomendou que eu impelisse o senhor delfim 

para o patriarcado. 
- E fiz mal. Eu deveria ter pensado que ele um dia devia de casar. Mas, conquanto não 

tenha paixões, o senhor não o condena inteiramente? 
- Como? 
- Quero dizer que não o julga incapaz de as vir a ter? 
- Senhor, receio muito que nunca as terá. 
- Como! Receia isso? 
- Na verdade - disse tristemente o pobre duque - estou num suplício. 
- Senhor de Lavauguyon - bradou el-rei que começava a perder a paciência - pergunto-lhe 

claramente se, com paixões ou sem elas, o Sr. Duque de Berry será um bom esposo. Deixo de 
parte a qualificação de pai de família e abandono o patriarcado. 

- Pois bem, senhor, é isso exactamente o que eu não saberei dizer a Vossa Majestade. 
- Como! Não mo sabe dizer? 
- Não, por certo, que nem eu mesmo o sei. 
- Não o sabe! - exclamou Luís XV com uma estupefacção que fez oscilar a cabeleira sobre 



a cabeça do senhor de Lavauguyon. 
- O Sr. Duque de Berry vivia no palácio de Vossa Majestade, na inocência da criança que 

estuda. 
- Mas, senhor, essa criança já não estuda, casa-se! 
- Senhor, eu era o preceptor de Sua Alteza. 
- Por isso mesmo, senhor, lhe devia ter ensinado tudo quanto ele deve saber. 
E Luís XV encostou-se na poltrona e encolheu os ombros. 
- Eu já desconfiava disso - acrescentou ele soltando um suspiro. 
- Meu Deus, senhor... 
- Sabe a história de França, não é verdade, senhor de Lavauguyon? 
- Senhor, sempre tenho estado persuadido disso, e continuarei a estar, salvo se Vossa 

Majestade me disser o contrário. 
- Pois bem, nesse caso deve saber o que me aconteceu na véspera do meu casamento? 
- Não, senhor, não sei. 
- Ah! Meu Deus, então o senhor não sabe nada! 
- Se Vossa Majestade se dignasse dizer-me esse ponto que me foi sempre desconhecido? 
- Ouça-me, e sirva-lhe isto de lição para os meus dois outros filhos, duque. 
- Queira dizer, senhor. 
- Eu fui também educado em casa do meu avô do mesmo modo que o senhor educou o 

delfim. O meu preceptor era o senhor de Villeroy, homem de suma bondade, exactamente como 
o senhor, duque. Oh! se ele me tivesse deixado mais vezes na companhia de meu tio o regente! 
Mas não, a inocência do estudo, como o duque disse há pouco, havia-me feito abandonar o 
estudo da inocência. Entretanto, casei, e quando um rei casa, senhor duque, é uma coisa muito 
séria para o mundo. 

- Oh! Sim, senhor, começo a perceber. 
- Ora, ainda bem. Eu continuo: O senhor cardeal fez-me examinar sobre as minhas 

disposições ao patriarcado. As minhas disposições eram absolutamente nulas, e nesse ponto era 
tal a minha inocência que fazia recear que o reino de França ficasse sem sucessor. Felizmente, o 
senhor cardeal consultou o senhor de Richelieu a semelhante respeito, a coisa era delicada, mas 
nesse ramo era o senhor de Richelieu um grande professor. O senhor de Richelieu teve uma idéia 
luminosa. Havia uma senhora Lemaure ou Lemoure, não me lembra já bem, que fazia quadros 
admiráveis, encomendaram-lhe uma série de cenas, percebe? 

- Não, senhor. 
- Como poderei eu dizer? Cenas campestres. 
- No género dos quadros de Teniers? 
- Melhor do que isso; primitivas. 
- Primitivas? 
- Naturais. Creio ter agora achado a verdadeira palavra; agora percebe? 
- Como - exclamou o senhor de Lavauguyon corando de pejo - atreveram-se a apresentar 

a Vossa Majestade... 
- Ora, quem fala em me apresentar coisa alguma, duque! 
- Mas para Vossa Majestade poder ver... 
- Era preciso que a minha majestade olhasse; nada mais. 
- Então? 
- Então! Olhei. 
- E como o homem é essencialmente imitador... Imitei. 
- O meio é certamente engenhoso, senhor, certamente excelente, ainda que perigoso para 

um mancebo. 
El-rei olhou para o duque de Lavauguyon com esse sorriso que teriam chamado cínico se 

não fosse manifestado na boca mais espirituosa do mundo. 
- Deixemos por hoje o perigo - disse ele - e voltemos ao que nos resta para fazer. 



- Ah! 
- Sabe o que é? 
- Não, senhor, e Vossa Majestade me tornará verdadeiramente feliz dizendo-mo. 
- Pois bem, ouça: vá ter com o senhor delfim, que recebe os últimos cumprimentos dos 

homens, enquanto a senhora delfina recebe os das senhoras. 
- Sim, senhor. 
- Pegará num castiçal e chamará de parte o senhor delfim. 
- Sim, senhor. 
- Indicará ao seu discípulo - el-rei carregou nestas duas palavras - indicará ao seu discípulo 

que o seu quarto fica no fim do corredor novo. 
- De que ninguém tem a chave, senhor. 
- Tenho-a eu, senhor; já previa o que hoje acontece, eis aqui a chave. 
O senhor de Lavauguyon recebeu-a todo trémulo. 
- Acho conveniente dizer-lhe, senhor duque – prosseguiu el-rei - que essa galeria contém 

uns vinte quadros que lá mandei colocar. 
- Ah! Senhor, sim, sim. 
- Sim, senhor duque, abraçará o seu discípulo, abrir-lhe-á a porta do corredor, e 

entregando-lhe o castiçal, dar-lhe-á as boas noites dizendo-lhe que deve gastar vinte minutos em 
atravessar a galeria, vem a ser um minuto por cada quadro. 

- Ah! Senhor, compreendo. 
- Ainda bem. Boa noite, senhor de Lavauguyon. 
- Vossa Majestade tem a bondade de me desculpar? 
- Ah! Realmente não sei, porque enfim, se não fosse eu, teria feito lindas coisas na minha 

família. 
O preceptor saiu, e a porta fechou-se. 
El-rei tocou a sua campainha particular. 
Lebel apareceu. 
- O meu café - disse el-rei. - A propósito, Lebel. 
- Senhor. 
- Quando me tiveres dado o meu café, seguirás o senhor de Lavauguyon, que foi fazer os 

seus cumprimentos ao senhor delfim. 
- Eu vou, senhor. 
- Mas espera, preciso dizer-te para quê. 
- É verdade, senhor, mas era tal a minha pressa em obedecer a Vossa Majestade... 
- Bem, bem. Seguirás o senhor de Lavauguyon. 
- Sim, senhor. 
- Está tão perturbado, tão triste, que receio da sua ternura pelo senhor delfim. 
- E o que deverei fazer, senhor, se ele se enternecer? 
- Nada, mas virás participar-me o que vires. 
Lebel deu o café a el-rei que começou a saboreá-lo. 
Depois o escudeiro histórico saiu. 
Um quarto de hora depois tornou a aparecer. 
- Então, Lebel? - perguntou el-rei. 
- O Sr. Duque de Lavauguyon foi até à porta do corredor novo, levando Sua Alteza pelo 

braço. 
- Bem, e depois? 
- Não parecia estar muito enternecido, pelo contrario, brilhavam-lhe os olhos com uma 

vivacidade fora do usual. 
- Bom, e depois? 
- Tirou uma chave do bolso, deu-a ao senhor delfim, que abriu a porta e entrou para o 

corredor. 



- Depois? 
- Depois o senhor duque entregou o castiçal a Sua Alteza e disse-lhe em voz baixa, mas 

não tão baixa que eu não pudesse ouvir: 
“- Senhor, a câmara nupcial fica no fim desta galeria, cuja chave acabo de lhe entregar. El-

rei deseja que empregue vinte minutos em atravessar este corredor. 
- Como! - disse o príncipe - vinte minutos; são apenas precisos vinte segundos. 
- Senhor - respondeu o senhor de Lavauguyon – aqui morre a minha autoridade, já não 

tenho lições que dar-lhe, mas ainda lhe darei um último conselho: olhe bem para as paredes da 
direita e da esquerda dessa galeria, observando a Vossa Alteza que achará em que empregar bem 
os vinte minutos.” 

- Está feito, não andou mal. 
- Então o Sr. Duque de Lavauguyon cortejou Sua Alteza sempre com o mesmo olhar 

vivo e extraordinário, que parecia querer penetrar no corredor, depois deixou o senhor delfim só. 
- E Sua Alteza entrou, suponho eu? 
- Olhe, senhor, vê-se luz na galeria. Há pelo menos um quarto de hora que por lá anda. 
- Ora bem! Bem! Lá desaparece - disse el-rei, depois de olhar alguns instantes para a 

claridade que se via pelos vidros. - A mim, também me haviam dado vinte minutos, mas lembra-
me que ao cabo de cinco, estava já no quarto de minha mulher. 
 

XIII 
 

A NOITE DO NOIVADO DO SENHOR DELFIM 
 

O delfim abriu a porta da câmara nupcial ou antes da antecâmara que a precedia. 
A arquiduquesa, de penteador branco, esperava no leito dourado, apenas calcado pelo 

pequeno peso do seu corpo fraco e delicado: e, coisa estranha, se na sua fronte se houvesse 
podido ler, através da nuvem de tristeza que a encobria, ter-se-ia conhecido, em lugar da doce 
esperança da noiva, o terror da rapariga ameaçada de um desses perigos, que as pessoas nervosas 
algumas vezes pressentem e que suportam com mais ânimo do que aquele com que os 
pressentiram. 

Junto da cama estava sentada a senhora de Noailles. 
As senhoras estavam no fundo da câmara, esperando que a dama de honor as mandasse 

retirar. Esta, fiel às leis da etiqueta, aguardava impassivelmente a chegada do senhor delfim. 
Mas como se desta vez todas as leis da etiqueta e do cerimonial devessem ter cedido à 

malignidade das circunstâncias, aconteceu que as pessoas, que deviam introduzir o senhor delfim 
na câmara nupcial, ignorando que Sua Alteza, segundo as disposições do rei Luís XV, devia vir 
pelo corredor novo, esperavam noutra antecâmara. 

Aquela, pois, onde o senhor delfim acabava de entrar achava-se deserta, e a porta que 
dava para o quarto da cama, estando um pouco entreaberta, proporcionou ao senhor delfim 
poder ver e ouvir o que nessa câmara se passava. 

Esperou, olhando e escutando. 
A voz da senhora delfina soou pura, harmoniosa, mas um pouco trémula: 
- Por onde deverá entrar o senhor delfim? – perguntou ela. 
- Por esta porta, minha senhora - disse a duquesa de Noailles. 
E apontava para a porta oposta àquela onde estava o senhor delfim. 
- E que rumor é o que vem por essa janela? – acrescentou a delfina; - parece o sussurro 

das ondas do mar. 
- É o rumor que produzem os inumeráveis espectadores que passeiam à claridade da 

iluminação, e que esperam pelo fogo de vistas. 
- A iluminação? - disse a delfina sorrindo tristemente. 
- Hoje não foi em vão, o céu está tão carregado; não reparou, minha senhora? 



Neste momento, o delfim, cansado de esperar, abriu vagarosamente a porta, passou a 
cabeça pela abertura e perguntou se podia entrar. 

A senhora de Noailles soltou um grito, porque logo de repente não havia conhecido o 
príncipe. 

A senhora delfina, que pelas sucessivas comoções que havia experimentado se achava 
nesse estado nervoso em que tudo assusta, sobressaltada, agarrou-se ao braço da senhora de 
Noailles. 

- Sou eu, minha senhora - disse o delfim - não se assuste. 
- Mas por que veio por essa porta? - perguntou a senhora de Noailles. 
- Porque - disse el-rei Luís XV, passando também por sua vez a sua cabeça cínica pela 

abertura da porta – porque o senhor de Lavauguyon, como um verdadeiro jesuíta que é, sabe 
muito bem o latim, a matemática e a geografia, mas não sabe outras coisas. 

Na presença de el-rei, chegando tão inopinadamente, a senhora delfina havia-se deixado 
escorregar do leito e estava de pé, envolta no seu grande penteador, que a cobria do bico dos pés 
até ao pescoço, tão hermeticamente como a estola de uma dama romana. 

- Bem se vê que é magra - murmurou Luís XV. - Os diabos levem o senhor de Choiseul, 
que entre todas as arquiduquesas foi logo escolher-me esta! 

- Vossa Majestade - disse a senhora de Noailles - pode notar que, quanto ao que me diz 
respeito, foi estritamente observada a etiqueta; faltou-se a ela só da parte do senhor delfim. 

- Fica a infracção por minha conta - disse Luís XV - e é muito justo, pois que eu sou o 
culpado de a haver feito cometer. Mas como a circunstância era grave, minha querida senhora de 
Noailles, espero que me perdoará. 

- Não percebo o que Vossa Majestade quer dizer. 
- Nós sairemos juntos, duquesa, e eu lhe contarei tudo. Agora, que estas crianças se 

deitem. 
A senhora delfina afastou-se um passo do leito, e agarrou no braço da senhora de 

Noailles com mais terror ainda que da primeira vez. 
- Oh! Por piedade, minha senhora - disse ela; - eu morreria de vergonha. 
- Senhor - disse a duquesa de Noailles para el-rei - a senhora delfina suplica-lhe que a 

deixe deitar-se como se fosse uma simples particular. 
- Diacho! Diacho! E vem a senhora pedir isso, a senhora que é a etiqueta personalizada? 
- Senhor, bem sei que é contrário às leis da cerimônia de França; mas olhe para a 

arquiduquesa... 
Efectivamente, Maria Antonieta, de pé, pálida, sustendo-se com o braço inteiriçado ao 

espaldar de uma poltrona, teria parecido uma estátua do Susto, se não se ouvisse um leve bater de 
dentes, acompanhando o suor frio que do rosto lhe corria. 

- Oh! Não quero contrariar a delfina a esse ponto – disse Luís XV, príncipe tão inimigo 
do cerimonial quanto Luís XIV era ardente sectário. - Retiremo-nos daqui, duquesa. E demais, as 
portas têm fechaduras, há-de ser ainda mais bonito... 

O delfim ouviu estas últimas palavras e corou. 
A delfina também as ouviu perfeitamente, mas não as compreendeu. 
O rei Luís XV abraçou a nora, e saiu levando consigo a duquesa de Noailles e rindo com 

esse riso motejador, tão triste para aqueles que não partilham o prazer dos que riem. 
Os outros assistentes saíram pela outra porta. 
Os dois jovens esposos ficaram sós. 
Houve um momento de silêncio. 
Enfim o jovem príncipe aproximou-se de Maria Antonieta: o coração palpitava-lhe com 

violência, sentia afluir-lhe ao peito, às fontes, às artérias, esse sangue revoltado da mocidade e do 
amor. 

Mas sentia também Luís XV por detrás da porta, e esse olhar cínico, mergulhando até ao 
fundo da alcova nupcial, gelava ainda mais o delfim, que era muito tímido e por natureza muito 



acanhado. 
- Minha senhora - disse ele olhando para a arquiduquesa - sofre! Está muito pálida, e dir-

se-ia que treme. 
- Senhor - disse ela - não lhe ocultarei que experimento uma singular agitação; vamos 

naturalmente ter alguma terrível tempestade; as tempestades têm uma grande influência sobre 
mim. 

- Ah! Julga que estamos ameaçados de ter alguma tempestade? - disse o delfim. 
- Oh! Tenho a certeza disso; o meu corpo treme todo, olhe! 
Efectivamente, o corpo todo da infeliz princesa parecia estremecer com choques 

eléctricos. 
Neste momento, como para justificar essas previsões, uma furiosa rajada de vento, um 

desses poderosos sopros que impelem a metade dos mares sobre a outra metade, e que derrubam 
as montanhas, semelhante ao primeiro grito da tempestade que avançava, encheu o palácio de 
tumulto, de angústias e de confusão. 

As folhas arrancadas dos ramos, os ramos arrancados das árvores, as estátuas dos seus 
pedestais, um clamor imenso e prolongado de cem mil espectadores espalhados pelos jardins, um 
murmúrio lúgubre e infinito correndo nas galerias e nos corredores do palácio, compuseram 
nesse momento a mais triste e selvagem harmonia que nunca tinha vibrado em ouvidos humanos. 
Depois, um tinir sinistro sucedeu ao murmúrio; eram os vidros que quebrados em mil pedaços 
caíam sobre os mármores das escadas e das cornijas fazendo soar essas notas vibrantes e nervosas 
que rangem voando no espaço. 

A mesma rajada de vento havia dado numa das cortinas mal unidas, e tinha ido bater 
contra a parede como a asa gigantesca de uma ave nocturna. 

Em todas as casas do palácio em que as janelas estavam abertas, o vento apagou as luzes. 
O delfim aproximou-se da janela certamente para ir fechar de novo a cortina, mas a 

delfina deteve-o. 
- Oh! Senhor, senhor, por piedade - disse ela – não abra a janela, as nossas luzes apagar-

se-iam e eu morreria de medo. 
O delfim parou. 
Viam-se, através das cortinas que ele acabava de fechar, os cumes sombrios das árvores 

do parque, agitados e torcidos, como se o abraço de algum gigante invisível tivesse sacudido os 
seus troncos no meio das trevas. 

As iluminações todas apagaram-se. 
Então viram-se no céu legiões de grossas nuvens negras que corriam em turbilhão, 

semelhantes a esquadrões dando uma carga. 
O delfim, pálido, ficou de pé com a mão apoiada na aldraba da janela. A delfina deixou-se 

cair numa cadeira, soltando um suspiro. 
- Tem muito medo, minha senhora? - perguntou o delfim. 
- Oh! Sim; entretanto a sua presença sossega-me mais. Oh! Que tempestade! Que 

tempestade, senhor! Todas as luminárias se apagaram. 
- Sim - disse Luís - o vento está sul-sueste, e é o que traz quase sempre as mais fortes 

tempestades. Se continuar assim, não sei como farão para o fogo de vistas. 
- Oh! Senhor, quem gozaria de semelhante fogo? Com um tempo como esse que está 

ninguém ficará nos jardins. 
- Ah! Minha senhora, não conhece os Franceses, é-lhes preciso o fogo de vistas, e há-de 

ser belo; o plano foi-me comunicado pelo engenheiro. Ah! Vê, não me enganei, aí principia; são 
já os primeiros foguetes. 

Com efeito, brilhantes como serpentes de fogo, os foguetes de aviso voaram para o céu, 
mas ao mesmo tempo, como se a procela tomasse por desafio esses jactos de fogo, um único 
raio, mas que parecia cortar o céu, serpenteou entre os foguetes e misturou o seu clarão azul ao 
clarão vermelho da pólvora e limalha de ferro. 



- Realmente - disse a arquiduquesa - é uma impiedade dos homens lutar assim com Deus. 
Esses foguetes de aviso haviam apenas precedido de alguns segundos o fogo geral; o 

engenheiro conhecia que era mister apressar-se, e deitou fogo às primeiras peças, que foram 
saudadas com um imenso clamor de alegria da multidão. 

Mas, como se efectivamente houvesse luta entre o céu e a terra; como se, assim como a 
arquiduquesa o havia dito, o homem tivesse cometido uma impiedade para com o seu Deus, a 
procela, irritada, cobriu com o seu clamor o imenso clamor popular, e abrindo-se a um tempo 
todas as cataratas do céu, torrentes de chuva caíram do alto das nuvens. 

O vento apagara as luminárias, a chuva apagou o fogo. 
- Ah! Que grande infelicidade! - disse o delfim – falhou o fogo! 
- Ah! Senhor - respondeu tristemente Maria Antonieta - não falha tudo desde a minha 

chegada a França? 
- Como, minha senhora? 
- Viu Versalhes? 
- Sem dúvida, minha senhora. Então Versalhes não lhe agrada? 
- Oh! Sim, Versalhes agradar-me-ia se fosse hoje tal qual a deixou o seu ilustre avô Luís 

XIV. Mas em que estado viemos nós achar Versalhes? O luto e a ruína em toda a parte. Oh! Sim, 
sim, a tempestade harmoniza bem com as festas que me fizeram. Não acha conveniente esta 
procela para ocultar ao pobre povo as misérias do nosso palácio? Não é favorável e bem-vinda a 
noite, que encobre essas ruas cheias de ervas, esses grupos de tritões enxovalhados, esses lagos 
sem água e essas estátuas mutiladas? Oh! Sim, sim; sopra, vento do sul; ruge, tempestade; 
amontoem-se, nuvens; ocultem bem a todas as vistas a estranha recepção que a França faz a uma 
filha dos Césares, no dia em que ela dá a sua mão ao seu rei futuro! 

O delfim, visivelmente perturbado, porque não sabia que responder a essas 
admoestações, e principalmente a essa melancolia exaltada, tão afastada do seu carácter, soltou 
também um suspiro. 

- Aflijo-o - disse Maria Antonieta; - contudo não julgue que é a minha soberba que fala, 
oh! Não, não! Isso não! Por que me não mostraram antes esse Trianon tão risonho, tão cheio de 
sombra, de flores, cujos bosques a procela despedaça, turvando a água dos lagos? Ter-me-ia 
contentado com esse ninho encantador. Mas as ruínas aterram-me, repugnam à minha mocidade, 
e contudo quantas ruínas mais vai agora produzir esta tempestade! 

Uma nova borrasca ainda mais terrível que a primeira, fez tremer o palácio. A princesa 
ergueu-se espantada. 

- Oh! Meu Deus! Diga-me que não há perigo! Diga-mo, ainda que o haja... Morro de 
terror! 

- Não há perigo nenhum, minha senhora. Versalhes, construída toda em terraços, não 
pode atrair os raios. Se caíssem aqui, seria provavelmente sobre o telhado da capela que é agudo, 
ou sobre o pequeno torreão que oferece asperidades. Sabe que os objectos agudos atraem o 
fluido eléctrico, e que os corpos chatos, pelo contrário, repelem-no? 

- Não! - bradou Maria Antonieta - nada sei! Nada sei! 
Luís pegou na mão da arquiduquesa, mão palpitante e gelada. 
Neste momento, um relâmpago baço inundou o quarto com a sua claridade lívida e 

arroxeada. Maria Antonieta soltou um grito e repeliu o delfim. 
- Mas, minha senhora - perguntou ele - o que tem? 
- Oh! - disse ela - ao clarão desse relâmpago vi-o pálido, abatido, ensangüentado. Julguei 

ver um fantasma. 
- É o reflexo do fogo de enxofre - disse o príncipe - e eu poderia explicar-lhe... 
Um formidável trovão, cujos ecos gemendo se prolongaram até que, chegados ao ponto 

culminante, começaram a perder-se ao longe, um trovão imenso, terrível, espantoso, interrompeu 
a explicação científica que o mancebo ia dar fleumaticamente à sua real esposa. 

- Vamos, minha senhora - disse ele depois de um momento de silêncio - ânimo, suplico-



lho; deixemos esses sustos para o vulgo! A agitação física é uma das condições da natureza. Não 
nos deve causar mais admiração que o estado sossegado; o sossego e a agitação sucedem-se; o 
sossego é perturbado pela agitação, a agitação é resfriada pelo sossego. E demais, minha senhora, 
isto não é mais que uma procela, e uma procela é um dos fenómenos mais naturais e mais 
freqüentes da criação. Não sei, portanto, o que pode haver nisso que cause terror. 

- Oh! Isolada, talvez me não aterrasse deste modo; mas esta tempestade, mesmo no dia 
das nossas bodas, não lhe parece um terrível presságio, junto àqueles que desde a minha entrada 
em França me perseguem? 

- O que diz, minha senhora? - bradou o delfim, comovido, mau grado seu, por um terror 
supersticioso; - presságios, disse a senhora? 

- Sim, sim, horríveis, sanguinolentos! 
- Esses presságios, diga-os, minha senhora; afirmam, geralmente, que tenho um espírito 

claro e frio; talvez eu tenha a fortuna de combater e despedaçar esses presságios que a 
atemorizam. 

- Senhor, a primeira noite que passei em França, foi em Estrasburgo; instalaram-me numa 
grande câmara, em que se acenderam luzes, porque era noite; ora, à claridade dessa luz vi umas 
paredes tintas de sangue. Tive contudo a coragem de me aproximar e examinar com mais 
exactidão essa cor vermelha. As paredes estavam revestidas por uma tapeçaria que representava a 
degolação dos Inocentes. Por toda a parte se via o desespero com o olhar aflito, o assassino com 
os olhos chamejantes, por toda a parte o raio da espada ou do machado, por todos os lados, 
gritos de mãe, suspiros de agonia pareciam sair em confusão dessa muralha profética, que, à força 
de olhar para ela, me parecia um quadro vivo. Oh! Gelada pelo terror, não pude dormir... E 
queira dizer, senhor, não era tão triste presságio? 

- Para uma mulher da antiguidade talvez, minha senhora, mas não para uma princesa do 
nosso século. 

- Senhor, este século é fértil em desgraças, disse-me minha mãe, tão fértil quanto o é de 
enxofre, de fogo e desolação o céu que acima das nossas cabeças se inflama. Oh! É por esse 
motivo que tenho medo, é por esse motivo que todo o presságio me parece um aviso. 

- Minha senhora, não há perigos que possam ameaçar o trono a que vamos subir; nós, os 
reis, vivemos em regiões sobranceiras às procelas. O raio está aos nossos pés, e quando fulmina a 
terra, parte do nosso mandato. 

- Ah! Senhor, não foi essa a profecia que me fizeram. 
- Que profecia foi? 
- Foi horrível, espantosa! 
- Profetizaram-lhe?... 
- Ou antes mostraram-me. 
- Mostraram... 
- Sim, eu vi, eu vi, repito-o, e ficou tão profundamente gravada em meu espírito essa 

imagem, que não há dia em que eu não estremeça pensando nela; não há noite em que eu deixe 
de a ver em sonhos. 

- E não pode dizer o que viu? Exigiram-lhe que guardasse silêncio? 
- Nada, nada exigiram. 
- Então, diga, minha senhora. 
- Oh! É impossível descrever-se! Era uma máquina, construída em elevação sobre a terra, 

como um cadafalso, mas sobre o qual estavam fixos dois braços muito semelhantes aos dois 
lados de uma escada de mão, e entre esses dois braços andava uma faca, um cutelo, um machado. 
Eu via isso, e caso estranho, também via a minha cabeça por baixo do cutelo! O cutelo correu 
entre os dois braços, e separou-me o corpo da cabeça, que caiu e rolou no chão. Eis o que eu vi, 
senhor. 

- Foi uma pura alucinação, minha senhora - disse o delfim; - conheço quase todos os 
instrumentos, por meio dos quais se dá a morte, e esse não existe; sossegue. 



- Ah! - exclamou Maria Antonieta - por mais que eu faça, não posso riscar da memória 
tão odioso pensamento. 

- Consegui-lo-á contudo, minha senhora - disse o delfim aproximando-se de sua esposa; - 
de hoje em diante terá sempre junto de si um amigo afeiçoado e assíduo protector. 

- Ah! - repetiu Maria Antonieta fechando os olhos e deixando cair-se sobre a poltrona. 
O delfim tornou a aproximar-se da princesa, e ela sentiu a respiração de seu marido 

bafejar-lhe as faces. 
Neste momento, entreabriu-se vagarosamente a porta por onde havia entrado o delfim, e 

um olhar curioso, ávido, o olhar de Luís XV, atravessou a penumbra dessa grande câmara, que 
duas velas, únicas que haviam deixado acesas, alumiavam apenas. 

El-rei abria a boca, sem dúvida para formular em voz baixa uma palavra de animação ao 
delfim, quando um tumulto que se não pode explicar soou em todo o palácio, acompanhado 
desta vez do relâmpago que havia precedido sempre os outros trovões; ao mesmo tempo, uma 
coluna de fogo branco com reflexos verdes, precipitou-se diante da janela, quebrando todos os 
vidros e despedaçando uma estátua colocada mesmo por baixo da varanda; e daí, depois de um 
fracasso espantoso, subiu novamente para o céu e desvaneceu-se como um meteoro. 

As duas velas apagaram-se envolvidas pelo tufão que penetrou na câmara. O delfim, 
aterrado, cambaleante, deslumbrado, recuou até à parede, contra a qual ficou encostado. 

A delfina, quase desmaiada, foi cair sobre os degraus do seu genuflexório e ali 
permaneceu num entorpecimento mortal. Luís XV, todo trémulo, julgou que a terra ia abrir-se 
debaixo dos seus pés, e seguido de Lebel, voltou para os seus quartos desertos. 

Durante esse tempo, fugia ao longe, como um bando de aves espantadas, o povo de 
Versalhes e de Paris, que andava espalhado pelos jardins, estradas e bosques, perseguido em todas 
as direcções por uma grossa chuva de pedra, que quebrava as flores do jardim, as folhas do 
bosque, o centeio e o trigo dos campos. As ardósias e as delicadas esculturas nos edifícios 
juntavam o estrago à desolação. 

A delfina, com o rosto entre as mãos, orava e soluçava ao mesmo tempo. 
O delfim olhava com um modo triste e insensível para o regato de água que no quarto lhe 

entrava pelos vidros quebrados e que reflectia no chão, com uma cor azulada, proveniente dos 
relâmpagos que sem interrupção continuaram ainda por algumas horas. 

Entretanto, todo esse caos patenteou-se ao amanhecer; os primeiros raios do dia, 
atravessando nuvens cor de cobre, descobriram à vista de todos os estragos da procela nocturna. 

Versalhes estava toda transtornada. 
A terra havia bebido esse dilúvio de água; as árvores haviam absorvido esse dilúvio de 

fogo; de todos os lados se via lama e árvores quebradas, torcidas, calcinadas por essa devastadora 
serpente de escamas de fogo, chamada corisco. 

Luís XV, que não havia podido dormir, tão grande era o seu terror, ao despontar da 
aurora fez-se vestir por Lebel, que não o tinha deixado, e dirigiu-se para a mesma galeria, onde se 
viam mesquinhamente alumiadas pela lívida claridade do dia, as pinturas que já conhecemos, e 
que eram feitas para brilharem no meio das flores, cristais e candelabros das orgias. 

Luís XV, pela terceira vez desde a véspera, empurrou a porta da câmara nupcial, e 
estremeceu ao ver sobre o genuflexório, prostrada, pálida, com os olhos roxos como os da 
sublime Madalena de Rubens, a futura rainha de França a quem o sono havia finalmente vindo 
abrandar o padecimento, enquanto a aurora lhe azulava com seu reflexo e com um respeito 
religioso o vestido branco que desde a véspera não despira. 

No fundo do quarto, numa poltrona encostada à parede, repousava o delfim de França, 
ainda calçado de sapatos e meias de seda, e tendo os pés metidos num grande charco de água; 
estava tão pálido como a sua jovem esposa, e igualmente como nela, o suor do susto corria-lhe da 
fronte. 

O leito nupcial estava como el-rei na véspera o havia visto. 
Luís XV franziu as sobrancelhas; uma dor viva, e para ele tão desconhecida, atravessou-



lhe como um ferro em brasa a fronte gelada pelo egoísmo, ainda mesmo quando a devassidão 
procurava aquecer-lha. 

Abanou a cabeça, suspirou e voltou para o seu quarto, mais triste e aterrado talvez nessa 
hora do que o havia estado durante a noite. 
 

XIV 
 

ANDREIA DE TAVERNEY 
 
No dia trinta de Maio seguinte, isto é, no dia que se seguiu a tão horrível noite, noite, 

como Maria Antonieta havia dito, cheia de presságios e avisos, a cidade inteira de Paris celebrava 
por sua vez as festas do casamento do seu futuro rei. Por conseqüência a população toda dirigiu-
se para a Praça de Luís XV, onde devia queimar-se o fogo de vistas, esse complemento de toda a 
grande solenidade pública, que o parisiense recebe com zombarias e motejos, mas sem o que não 
pode passar. 

O lugar era bem escolhido. Seiscentos mil espectadores podiam circular à vontade. Em 
torno da estátua eqüestre de Luís XV os andaimes haviam sido dispostos circularmente, de modo 
que todos os espectadores pudessem ver o fogo, que estava elevado dez ou doze pés acima do 
solo. 

Os parisienses foram chegando aos grupos, segundo o costume, e por espaço de muito 
tempo andaram à procura dos melhores lugares, privilégio inatacável dos que chegam primeiro. 

As crianças procuraram árvores, os homens sérios marcos de pedra, as mulheres os 
parapeitos dos fossos e os andaimes móveis, construídos no centro da praça, pelos especuladores 
ciganos, como aparecem em todas as festas de Paris, e a quem uma imaginação fértil permite que 
todos os dias mudem de especulação. 

Pelas sete horas, quando vinham chegando os primeiros curiosos, viram-se também 
chegar algumas esquadras de archeiros. 

O serviço de polícia não foi feito pelos soldados da guarda francesa, aos quais o 
município não queria conceder a gratificação de mil escudos pedida pelo coronel-marechal duque 
de Biron. 

Este regimento era ao mesmo tempo temido e amado do povo, junto do qual cada 
membro deste corpo passava por um César ou por um Mandrin. Os soldados da guarda francesa, 
terríveis no campo de batalha, inexoráveis no desempenho das suas funções, tinham em tempo 
de paz e fora do serviço, uma horrível reputação de bandidos: na forma, eram belos, valentes, 
intratáveis, e as suas evoluções agradavam às mulheres e impunham respeito aos maridos. Mas 
fora da forma, disseminados como simples particulares na multidão, eram o terror daqueles cuja 
admiração haviam atraído na véspera, e perseguiam muito aqueles que no dia seguinte iam 
proteger. 

Ora, o município, achando nos seus antigos ressentimentos contra esses vagabundos 
nocturnos e esses freqüentadores de tabernas uma razão para não dar os mil escudos pedidos, o 
município, dizemos, mandou unicamente os seus archeiros, com o pretexto especioso, que, numa 
festa de família, como a que se preparava, devia ser bastante o guardião ordinário da família. 

Viam-se então os soldados da guarda francesa, com licença, unirem-se aos grupos de que 
já falamos, e tão licenciosos quanto teriam sido severos, se estivessem de serviço, causavam na 
multidão, na sua qualidade de particulares da guarita, todas essas pequenas desordens que 
haveriam reprimido com coronhadas, com os pés e com os cotovelos, e até com prisão, se o seu 
chefe, César Biron, tivesse direito nessa noite de lhes chamar soldados. 

Os gritos das mulheres, as rezingas dos burgueses, as queixas dos homens de venda a 
quem comiam os bolos e as bolachinhas doces sem lhes pagarem, tudo isto era um tumulto 
apenas precursor do que necessariamente havia de verificar-se quando se achassem reunidos 
naquela praça seiscentos mil curiosos, e era tal a animação da cena que pelas oito horas da noite a 



Praça de Luís XV apresentava um imenso quadro de Teniers com grandes caretas francesas. 
Logo depois de colocados ou empoleirados os gaiatos parisienses, que são os entes mais 

apressados e mais preguiçosos do mundo conhecido, tomaram posição os burgueses e o povo, e 
em seguida foram chegando as carruagens dos fidalgos e dos financeiros. 

Nenhum itinerário tinha sido marcado, por isso vieram entrando desordenadamente pelas 
Ruas da Madalena e de Saint-Honoré, conduzindo para os edifícios novos as pessoas que tinham 
recebido convites para as janelas e varandas do governador, de onde se devia ver o fogo 
perfeitamente. 

As pessoas que vinham de carruagem, mas que não tinham convites, deixaram os trens à 
esquina da praça, e vieram a pé, precedidas pelos respectivos criados, colocar-se entre a multidão 
já muito apertada, mas onde sempre encontra um lugar quem sabe conquistá-lo. 

Era digna de ver-se a sagacidade com que estes curiosos, apesar da escuridão, sabiam tirar 
partido das desigualdades de terreno em favor do seu progresso ambicioso. A rua larguíssima, 
que devia um dia chamar-se Rua Royal, mas que ainda não tinha sido acabada então, estava 
cortada em diferentes pontos por fossos profundos nas bordas dos quais se tinham amontoado 
entulhos e terra tirada das escavações. Cada um destes montinhos era ocupado por um grupo, 
semelhando assim ondas num mar de entes humanos. 

De quando em quando a onda, impelida por outras, quebrava-se no meio das gargalhadas 
da multidão, a qual não estava ainda compacta a ponto de oferecerem perigo estas quedas, ou de 
não poderem levantar-se os que tinham caído. 

Pela volta das oito horas e meia, as vistas até ali distraídas começaram todas a tomar a 
mesma direcção e a fixarem-se no madeiramento do fogo do ar. Foi então que os cotovelos 
começaram a trabalhar sem descanso, para manter seriamente os espectadores na inteira posse do 
terreno que a cada momento lhes era disputado por novos invasores. 

O fogo do ar, da combinação de Ruggiéri, era destinado a rivalizar com o que tinha sido 
executado em Versalhes pelo engenheiro Torre, rivalidade esta que o temporal da antevéspera 
tinha tornado muito fácil. Em Paris sabia-se que pouco proveito tinham tirado em Versalhes da 
munificência régia, que havia dado cinqüenta mil libras para o fogo, porquanto logo ao 
incendiarem-se os primeiros foguetes a chuva apagara tudo, e como o tempo estava sereno na 
tarde do dia trinta de Maio, os parisienses já antecipadamente gozavam do seu triunfo certo sobre 
os seus vizinhos de Versalhes. 

E além disso, Paris confiava muito mais na antiga popularidade de Ruggiéri do que na 
reputação ainda nascente de Torre. 

O plano de Ruggiéri, menos fantástico e menos indefinido do que o do seu colega, 
indicava idéias pirotécnicas de natureza mui elegante: a alegoria, soberana daquela época, achava-
se ligada ao mais engraçado estilo arquitectónico; o madeiramento figurava o antigo templo de 
Himeneu, o qual é em França coevo do templo da Glória; sustentava-o uma colunata gigantesca, 
e rodeava-o um parapeito em cujos ângulos uns golfinhos, de bocas abertas, só esperavam pelo 
sinal para vomitarem torrentes de chamas. Em frente dos golfinhos apresentavam-se 
majestosamente recostados sobre as suas urnas o Loire, o Rhone, o Sena e o Reno, rio este que 
nós teimamos em naturalizar como francês a despeito de todo o mundo, e mesmo, se devemos 
dar crédito às cantigas modernas dos nossos amigos alemães, até em despeito dele próprio; 
estavam, pois, os quatro rios prontos para espargirem em lugar de água, fogos azuis, brancos, 
verdes e cor-de-rosa no momento em que se incendiasse a colunata. 

Outras peças de artifício, destinadas a acenderem-se no mesmo instante, deviam formar 
vasos de flores gigantescas sobre o eirado do palácio de Himeneu. 

E, finalmente, sobre aquele mesmo palácio destinado a sustentar tantas e tão diferentes 
coisas, tinham erigido uma pirâmide luminosa que terminava com o globo do mundo; o globo, 
depois de ter fulgurado em silêncio, devia rebentar como uma trovoada e desfazer-se numa 
nuvem de girândolas de cores. 

A girândola final, acompanhamento obrigado, e tão importante para os parisienses que 



por ele avaliam o merecimento de um fogo do ar, tinha-a Ruggiéri separado do corpo da 
máquina; estava colocada na proximidade do rio, ao pé da estátua, num baluarte recheado de 
peças de sobresselente, de modo que o golpe de vista muito devia ganhar com esta elevação de 
três ou quatro braças, que fazia com que o pé da girândola assentasse sobre um pedestal. 

Eram estas as particularidades que preocupavam os habitantes de Paris; havia quinze dias 
que os parisienses vinham contemplar com admiração Ruggiéri e seus ajudantes, que apareciam 
como sombras por meio dos clarões fúnebres do andaime, e paravam de vez em quando com 
gestos singulares para firmarem os rastilhos e segurarem as escorvas. 

Eis o motivo porque, no momento em que apareceram sobre o socalco do madeiramento 
as lanternas que indicavam achar-se próximo o instante do incêndio, toda a multidão 
experimentou uma forte sensação, e mesmo alguns dos mais intrépidos recuaram, produzindo 
assim uma extensa oscilação até à extremidade do ajuntamento. 

As carruagens continuavam a chegar, e iam invadindo a praça. Os cavalos encostavam as 
cabeças aos ombros dos espectadores que já não iam gostando de vizinhos tão perigosos. Por 
detrás das carruagens foi-se juntando a multidão que aumentava continuamente, de modo que as 
carruagens se quisessem retirar-se já o não podiam fazer por se acharem entaladas no meio desta 
inundação compacta e tumultuosa. 

Começaram então a trepar sobre os tejadilhos, como náufragos sobre rochedos, os 
guardas franceses, os operários e os lacaios, desenvolvendo toda a audácia de um parisiense 
invasor, a qual só pode ser comparada à longanimidade com que os mesmos parisienses sofrem a 
invasão. 

A iluminação dos bulevares projectava de longe o seu clarão vermelho sobre as cabeças 
de milhares de curiosos, entre os quais a baioneta de algum archeiro burguês, cintilando como um 
raio, aparecia de longe em longe como a espiga do trigo que em campo ceifado escapou ao golpe 
da foice. 

Pelos lados dos edifícios novos, hoje palácio de Crillon e guarda-reposte da coroa, as 
carruagens dos convidados, entre as quais não tinha havido cuidado de conservar um espaço 
livre, formavam três fileiras que se estendiam, de um lado, do bulevar até às Tulherias, e, do 
outro, do bulevar até à Rua dos Campos Elísios, figurando assim as tríplices roscas de uma 
serpente. 

Às ilhargas destas três fileiras de carruagens giravam, como espectros sobre as margens 
do Estige, os convidados que não podiam chegar ao portão por estar o caminho obstruído pelos 
trens que vinham na frente, e atordoados pela bulha e receosos da poeira da rua (as mulheres 
especialmente vestidas e calçadas de cetim) iam de encontro às ondas do povo que as chasqueava 
por tanto melindre, procurando passar entre as rodas das carruagens e as patas dos cavalos para 
alcançarem, conforme podiam, o ponto a que se dirigiam, sítio por elas tão desejado como o 
pode ser o porto durante uma tempestade. 

Uma das carruagens chegou pelas nove horas, isto é, apenas alguns minutos antes da hora 
marcada para começar o fogo, e procurou abrir caminho até à porta do governador; porém, esta 
empresa, já bastante difícil havia algum tempo, tinha-se tornado naquele momento se não 
impossível pelo menos arriscada. Tinham começado a formar uma quarta fileira por fora das três 
primeiras, e os cavalos de que se compunha, de fogosos que eram, haviam-se tornado furiosos, e 
lançavam para a direita e para a esquerda, à menor irritação, coices que já tinham magoado alguns 
indivíduos no meio da bulha e da confusão. 

Atrás desta carruagem, de que acima falamos, e que tinha aberto caminho pelo centro da 
multidão, vinha um mancebo agarrado às molas, o qual afastava de si os indivíduos que 
procuravam também utilizar-se do benefício daquela locomotiva que ele parecia ter confiscado 
em seu proveito. 

Quando a carruagem parou, o mancebo saltou para o lado, porém, sem largar as molas 
protectoras, às quais continuou a segurar-se com uma das mãos. Pôde portanto ouvir pela 
portinhola, que estava aberta, a conversa animada das pessoas que estavam na carruagem. 



Uma cabeça de mulher, vestida de branco e penteada com algumas flores naturais, 
apareceu fora da portinhola. Logo uma voz gritou: 

- Vamos, Andreia, bem se vê que és provinciana, não te debruces assim, olha que te estás 
expondo a ser abraçada pelo primeiro mariola que passar. Não vês que a nossa carruagem está no 
meio deste povo como se estivesse no meio do rio? Estamos dentro de água, minha rica, e água 
suja, de mais a mais, cuidado não nos molhemos. 

A cabeça da jovem senhora desapareceu para dentro da carruagem. 
- É porque daqui, senhor, não se vê nada - disse ela; - ainda se os nossos cavalos 

pudessem dar meia volta, ver-se-ia pela portinhola, e ficaríamos quase tão bem como se 
estivéssemos à janela do governador. 

- Volta, cocheiro - bradou o barão. 
- É impossível, senhor barão - respondeu aquele; - teria de esmagar algumas dez pessoas. 
- Pois esmaga-as, com os diabos! 
- Oh! Senhor! - disse Andreia. 
- Oh! Meu pai! - exclamou Filipe. 
- Quem é este barão que quer esmagar os pobres? – perguntaram algumas vozes 

ameaçadoras. 
- Sou eu, com os demónios - disse Taverney debruçando-se à portinhola e deixando 

patente a fita vermelha da grã-cruz que trazia a tiracolo. 
Naquele tempo ainda se olhava com respeito para uma grã-cruz, mesmo quando a fita 

dessa grã-cruz era vermelha; continuaram ainda a resmungar, porém numa escala descendente. 
- Espere, meu pai, vou apear-me - disse Filipe – e ver se é possível passar. 
- Cuidado, meu irmão, olha que te arriscas a ser morto. Não ouves os relinchos dos 

cavalos, que parece estarem a brigar? 
- Melhor seria dizer os rugidos - replicou o barão. - Vamos, o melhor é apear-nos, diz-

lhes que se afastem, Filipe, para podermos passar. 
- Ah! Meu pai, já não conhece o que é Paris – respondeu Filipe. - Esses modos soberanos 

eram bons noutro tempo; mas hoje talvez não fossem admissíveis, e decerto que não quererá 
agora comprometer a sua dignidade, não é assim? 

- Contudo, quando estes marotos souberem quem eu sou... 
- Meu pai - disse Filipe sorrindo-se - ainda que fosse o próprio delfim, ninguém se 

afastaria para o deixar passar, e especialmente neste momento, pois aí vai principiar a arder o 
fogo do ar. 

- Então nada veremos daqui - disse Andreia bastante enfadada. 
- E quem tem a culpa senão tu? - respondeu o barão - estiveste mais de duas horas no 

toucador! 
- Meu irmão - disse Andreia - se me desses o braço, e nos fôssemos colocar no meio de 

toda essa gente? 
- Venha, venha, menina - responderam algumas vozes de homens, a quem encantara a 

formosura de Andreia; - sim, venha, não é muito gorda e facilmente se lhe arranjará aqui um 
lugar. 

- Sempre te resolves a ir para ali, Andreia? – perguntou Filipe. 
- Resolvo, sim - disse Andreia. 
E sem tocar com o pé no estribo da carruagem, saltou para a rua. 
- Vai, pois - disse o barão; - eu, porém, que não faço caso de fogos do ar, fico aqui. 
- Pois sim, fique, meu pai - disse Filipe - que nós não nos afastamos muito daqui. 
Efectivamente, a multidão que sempre é respeitosa quando não a irritam, e mais 

respeitosa ainda em presença da rainha omnipotente a que chamamos formosura, a multidão, 
pois, abria caminho para Andreia e seu irmão, e um bom burguês, que se tinha acomodado com a 
sua família sobre um banco de pedra, mandou à mulher e filha que dessem entre si um lugar a 
Andreia. 



Filipe colocou-se em frente da irmã, que lhe encostou a mão ao ombro. 
Gilberto tinha-os seguido, e, parado em distância de quatro passos, devorava Andreia 

com os olhos. 
- Estás aí bem acomodada, Andreia? – perguntou Filipe. 
- Perfeitamente - respondeu a jovem senhora. 
- Vê quanto é útil ser formosa - disse ele sorrindo-se. 
- Sim, sim, formosa, sim, e bem formosa! – murmurou Gilberto. 
Andreia ouviu estas palavras; porém, como tinham sido proferidas provavelmente pela 

boca de algum homem do povo, fez tanto caso delas como faz um deus indiano da adoração de 
um pobre pária prostrado a seus pés. 
 

XV 
 

O FOGO DE ARTIFÍCIO 
 
Apenas Andreia e seu irmão tinham conseguido instalar-se sobre o banco, logo 

começaram a subir ao ar os primeiros foguetes, e ressoou um imenso grito da multidão, toda ela 
atenta ao bom efeito que ia apresentar o centro da praça. 

O princípio da função foi magnífico e em tudo digno da distinta reputação de Ruggiéri. 
Os ornatos do templo iluminaram-se progressivamente e em breve apresentaram uma 

fachada de fogo. Logo ressoaram os aplausos, e as aclamações degeneraram em frenéticos bravos 
apenas começaram as goelas dos golfinhos e as urnas dos rios a derramar torrentes de chamas, 
cruzando-se as cascatas de fogo de diferentes cores. 

Andreia, arrebatada de admiração com a vista de um espectáculo que não tem no mundo 
seu equivalente, como o de uma população de setecentas mil almas bramindo de alegria em frente 
de um palácio de labaredas, Andreia, dizemos, nem procurava ocultar a impressão que sentia. 

Três passos distante dela, e escondido pelos largos ombros de um moço de fretes, que 
levantava um filho ao ar, Gilberto olhava alternadamente, ora para Andreia, ora para o fogo. 

Gilberto via Andreia de perfil; cada foguete que subia ao ar alumiava aquele lindo rosto, e 
causava um estremecimento ao mancebo; parecia-lhe que a admiração geral tinha origem na 
contemplação da criatura divina que ele idolatrava. 

Andreia nunca tinha visto Paris, nem tamanha afluência de gente, nem tão-pouco o 
esplendor de uma função destas; estava atordoada com esta multiplicidade de objectos novos 
para ela, que lhe vinham assaltar o espírito. 

De repente um clarão mui vivo rebentou, correndo numa diagonal para o lado do rio. Era 
uma bomba estourando com grande estrépito, e apresentando fogos diversos que Andreia 
admirava. 

- Vê, Filipe, que bonito que é! - disse ela. 
- Valha-me Deus! - exclamou o mancebo com inquietação, e sem lhe responder; - este 

último foguete foi bem mal dirigido, desviou-se por certo, do caminho que devia levar, pois em 
vez de descrever uma parábola correu quase horizontalmente. 

Apenas Filipe acabara de manifestar uma inquietação de que também já dava provas a 
agitação dos espectadores, rebentou um turbilhão de chamas do baluarte em que estavam 
colocadas a girândola final e os sobresselentes das peças de fogo. Um estrondo semelhante ao de 
um cento de trovões que se cruzassem em todos os sentidos ribombou pela praça, e este fogo, 
que parecia acarretar uma metralha devoradora, desbaratou completamente os curiosos que 
estavam mais próximos, e que sentiam as caras açoitadas por uma labareda tão inesperada. 

- É já a girândola final? É a girândola já? – perguntavam os que estavam mais afastados. - 
Ainda não. É cedo de mais ainda! 

- Já! - repetiu Andreia. - Oh! Não pode ser, é muito cedo. 
- Não - disse Filipe - não é a girândola; é um desastre que daqui a um instante há-de fazer 



revolver como as ondas do mar toda esta multidão que ainda se conserva sossegada. Vem, 
Andreia, recolhamo-nos para a carruagem; vem. 

- Oh! Deixa-me ver ainda, Filipe; é tão bonito! 
- Andreia, digo-te que não há um momento a perder, segue-me. Sucedeu a desgraça que 

eu receava. Um foguete perdido incendiou o baluarte. Já há gente pisada além no apertão. Não 
ouves os gritos? Olha que não são gritos de alegria, mas sim de angústia. Vamos depressa para a 
carruagem. Senhores, senhores, deixem-nos passar! 

E em seguida Filipe, lançando o braço em volta da cintura da irmã, arrastou-a para o sítio 
onde estava o pai, o qual, também desassossegado, e adivinhando pela gritaria que ouvia, algum 
perigo que ele não podia definir, mas que evidentemente existia, deitava a cabeça pela portinhola 
e com a vista procurava os filhos. 

Já era tarde, com efeito, e ia-se realizando a profecia de Filipe. A girândola, composta de 
quinze mil foguetes, rebentara, e estes, seguindo em todas as direcções, perseguiam os curiosos 
como outras tantas garrochas de fogo lançadas a touros para os tornar mais bravos. 

Os espectadores, a princípio admirados, e depois assustados, tinham recuado 
irreflectidamente, cedendo à força invencível da retrocessão de cem mil pessoas; outras cem mil, 
já sufocadas, tinham comunicado o mesmo movimento aos que lhes ficavam na retaguarda; o 
madeiramento ia ardendo, as crianças gritavam, as mulheres, abafadas, erguiam os braços; os 
archeiros espancavam tudo para a direita e para a esquerda, procurando por meio da violência 
fazer calar os que gritavam para restabelecerem a ordem. A combinação de todas estas coisas fez 
com que a onda de que falara Filipe caísse com ímpeto de uma manga de água sobre o canto da 
praça em que se achava; em vez de alcançar a carruagem do barão, como esperava, foi pois o 
mancebo arrebatado pela corrente, corrente irresistível e impossível de descrever, porque as 
forças individuais, já décuplas pelo medo e pela dor, achavam-se centuplicadas pela junção das 
forças gerais. 

No momento em que Filipe arrastara consigo Andreia, Gilberto tinha-se entregado à 
onda que os arrebatara; porém ao cabo de uns vinte passos, um bando de fugitivos que voltava 
da esquerda para a Rua da Madalena, arrastou consigo Gilberto, que bramia de raiva por se ver 
separado de Andreia. 

Andreia, fortemente agarrada pelo braço de Filipe, achou-se envolvida num grupo que 
procurava evitar o choque de uma carruagem puxada por dois cavalos furiosos. 

Filipe viu-os aproximar rápidos e ameaçadores, e pareciam deitar fogo pelos olhos e 
espuma pelas ventas. Fez esforços sobrenaturais para se desviar do encontro, porém foi debalde, 
viu que o apertão na sua retaguarda abria para os lados, e logo avistou as cabeças raivosas dos 
dois animais desenfreados, que se empinavam como os cavalos de mármore que estão à entrada 
das Tulherias. Filipe, imitando a estátua do escravo que tenta domá-los, largou o braço de 
Andreia, e empurrando-a quanto pôde para fora do lugar de perigo, lançou a mão ao freio do 
cavalo que ficava do seu lado, o qual se levantou; e Andreia, vendo o irmão levantar-se também, 
depois cair e desaparecer, deu um grito, estendeu os braços, sentiu-se repelida, fez uma 
reviravolta, e no mesmo instante achou-se sozinha, quase desmaiada, e levada como uma pena 
pelo vento, sem poder resistir à força que a impelia. 

Os gritos espantosos, muito mais terríveis do que gritos de guerra, os relinchos dos 
cavalos, um ruído horrível de rodas que calcavam indistintamente a calçada e os cadáveres, o 
lívido clarão do madeiramento a arder, o relampejar sinistro das espadas que alguns soldados 
enfurecidos haviam desembainhado, e acima de todo este caos sanguinolento, a estátua de bronze 
iluminada de reflexos amarelos e parecendo presidir à carnagem, tudo isto era de sobejo para 
desvairar o juízo a Andreia e tirar-lhe toda a força. E demais a mais nem as forças de um titã 
seriam suficientes para uma tal luta, que vinha a ser a de um só contra todos, e contra a morte. 

Um soldado, que procurava sair do apertão ferindo a todos com a espada, fez que 
Andreia soltasse um grito. 

Vira brilhar a espada acima da cabeça. Juntou as mãos como faz o náufrago quando a 



última vaga lhe cobre a cabeça, exclamou: “Oh! meu Deus!” e caiu. 
Porém, aquele terrível grito de angústia tinha sido ouvido e conhecido por alguém; 

Gilberto, a princípio arrastado para longe de Andreia, tinha conseguido, a poder de esforços, 
aproximar-se novamente dela; curvou-se ao impulso da onda que havia engolido Andreia, mas 
levantando-se logo, deitou mão à espada que maquinalmente a ameaçara, agarrou pelo pescoço o 
soldado que ia feri-la e derrubou-o; ao pé do soldado estava estendida no chão uma jovem 
senhora vestida de branco, apoderou-se dela e levantou-a com a facilidade com que o faria um 
gigante. 

Quando Gilberto sentiu junto ao coração aquele corpo tão formoso, que era talvez já 
cadáver, um clarão de orgulho brilhou no seu rosto; a ele coubera por sorte o sublime da 
situação, a ele o sublime da força e do valor! Atirou-se com a carga que levava para o centro de 
uma torrente de homens, cuja impetuosidade teria por certo arrombado um muro. Este grupo 
sustentou-o, amparando-o, e foi-o levando a ele e à senhora; andou, ou para melhor dizer, 
resvalou assim por alguns minutos. De repente parou a torrente como se tivesse encontrado 
algum obstáculo. Gilberto firmou os pés no chão; foi então somente que sentiu o peso de 
Andreia, e levantando a cabeça para ver qual seria o obstáculo que tinha na frente, avistou o 
palácio do Guarda-reposte em distância de três passos. Aquela mole de cantaria havia triturado a 
mole de carne que lhe fora de encontro. 

Durante este momento de pausa e ansiedade, pôde contemplar Andreia entregue a um 
sono pesado como o da morte: o coração já não palpitava, os olhos estavam cerrados e o rosto 
maculado de nódoas roxas como uma rosa que vai murchando. 

Gilberto pensou que ela tinha morrido. Por sua vez também soltou um grito, chegou os 
beiços ao vestido primeiramente, em seguida à mão, e depois, mais afoito por ver a 
insensibilidade em que se conservava, começou a cobrir de beijos aquele rosto frio, e aqueles 
olhos entumecidos que as pálpebras lhe ocultavam. Corou, chorou, e bramiu, esforçando-se por 
fazer passar a sua vida para o peito de Andreia, e admirado por ver que os seus beijos, capazes de 
animar um mármore, ficavam sem efeito sobre aquele cadáver. 

Repentinamente, sentiu Gilberto que o coração palpitava. 
- Está salva! - exclamou ele ao ver fugir todo aquele tropel negro e ensangüentado, ao 

som de imprecações, gritos dilacerantes e suspiros, que as vítimas soltavam na sua agonia. - Está 
salva! E fui eu quem a salvei! 

O desgraçado, com as costas arrumadas ao muro e os olhos fitos na ponte, não tinha 
olhado para a direita; à direita, pois, e na frente das carruagens, até ali paradas por se acharem 
envolvidas pelas massas de povo, mas que, agora, já menos apertadas, começavam a abalar num 
galope tão furibundo que parecia que uma vertigem geral tinha dado nos cocheiros e nos cavalos, 
à direita, dissemos, e na frente das carruagens, fugiam vinte mil infelizes que iam sendo 
atropelados, aleijados, e despedaçados uns pelos outros. 

Iam instintivamente encostando-se às paredes, de encontro às quais eram esmagados os 
que mais próximos se achavam. 

Esta multidão arrastava ou abafava todos os indivíduos que tendo-se retirado para o pé 
do palácio do Guarda-reposte, pensavam haver escapado ao naufrágio. Gilberto viu-se assaltado 
por outra aluvião de pancadas, de corpos, e de cadáveres; encontrou um dos vãos em que estão 
as grades e meteu-se nele. 

O peso dos fugitivos fez estalar o muro. 
Gilberto, já sufocado, estava próximo a ceder, porém reunindo todas as suas forças para 

uma derradeira tentativa, rodeou com os braços o corpo de Andreia, e arrumou a cabeça ao peito 
da jovem senhora. Parecia querer abafar a sua protegida. 

- Adeus! Adeus! - murmurou ele, beijando-lhe o vestido, ou antes mordendo-o; - adeus! 
E em seguida levantou os olhos para o céu para o implorar uma última vez. 
Então ofereceu-se-lhe à vista uma visão singular. 
Era um homem de pé sobre um colunelo de pedra, segurando-se com a mão direita a 



uma argola de ferro chumbada na parede, e que parecia fazer sinal de reunir com a esquerda a um 
exército em fuga; o tal homem, ao passarem a seus pés todas aquelas ondas furiosas, ou proferia 
uma palavra, ou fazia um gesto. Ao ouvir a palavra, ao ver o gesto, percebia-se então que um ou 
outro indivíduo isolado, entre a multidão, parava e fazia um esforço, lutando e bracejando para 
chegar até ele. Outros, que já o cercavam, pareciam reconhecer os recém-chegados como irmãos, 
e ajudavam estes irmãos a sair do tropel, levantando-os, amparando-os, e puxando-os para si. E 
desta sorte, já aquele novelo de homens, lutando com união, e semelhantes ao pilar de uma ponte 
dividindo a água, tinha conseguido dividir a coluna e opor-se ao choque das massas dos fugitivos. 

A cada momento, novos campeões, que pareciam brotar do chão ao som das palavras 
estranhas proferidas, ou à vista dos gestos singulares repetidos, vinham aumentar o cortejo 
daquele homem. Gilberto, empregando um último esforço, levantou-se; parecia-lhe que ali é que 
estava a salvação, porque ali existia a tranqüilidade e o poderio. Um derradeiro raio das labaredas 
do madeiramento, que se animavam antes de se extinguirem, deu no rosto do homem. Gilberto 
soltou um grito de admiração. 

- Oh! Não me importa morrer - murmurou Gilberto, - contanto que ela viva! Aquele 
homem pode salvá-la. 

E logo com um rasgo sublime de abnegação, levantando a donzela nos braços, gritou: 
- Sr. Barão de Bálsamo, salve a menina Andreia de Taverney! 
Bálsamo ouviu aquela voz, que, semelhante à da Bíblia, gritava das profundidades da 

multidão; viu aparecer acima da onda devoradora um vulto branco, e logo saltando do colunelo 
para o chão, bradou: “A mim!” Os indivíduos que o cercavam derrubaram todos os obstáculos, e 
ele, agarrando em Andreia, que Gilberto ainda amparava em seus braços desfalecidos, levou-a 
sem ter tempo de voltar a cabeça, impelido pelo movimento da multidão que ele deixara de 
reprimir. 

Gilberto quis pronunciar uma última palavra; queria talvez solicitar para si a protecção 
daquele homem extraordinário, depois de a haver solicitado para Andreia; porém só teve força 
para imprimir os lábios no braço que a menina levava pendente, e para arrancar com a mão 
trémula um bocado do vestido daquela nova Eurídice que o Inferno lhe arrebatava. 

Depois daquele último beijo, e daquele último adeus, ao mancebo só restava morrer; nem 
intentou lutar por mais tempo, fechou os olhos, e caiu, semimorto, sobre um montão de mortos. 
 

XVI 
 

O CAMPO DOS MORTOS 
 
Sempre, após as grandes tormentas vem uma calmaria, medonha sim, mas restauradora. 
Seriam duas horas da madrugada, pouco mais ou menos, quando imensas nuvens 

esbranquiçadas, estendendo-se sobre Paris, faziam destacar distintamente, à luz baça do luar, as 
desigualdades daquele terreno funesto, em cujos fossos a multidão dos que fugiam tinha caído e 
morrido. 

O clarão da Lua, oculta de vez em quando pelas nuvens, mostrava em diversos pontos, 
sobre as elevações do terreno, e dentro dos barrancos, cadáveres com os vestidos despedaçados, 
as pernas inteiriçadas, os semblantes lívidos, e as mãos postas em atitude de súplica ou de terror. 

No centro da praça, o fumo amarelado e infecto que saía dos restos do madeiramento, 
contribuía para dar à Praça de Luís XV a aparência de um campo de batalha. 

Pelo meio daquele largo ensangüentado e cheio de desolação, vagueavam 
misteriosamente e com passos rápidos, vultos que de tempos a tempos paravam, olhavam em 
volta de si, e depois abaixavam-se e fugiam; estes vultos que a morte atraía como se fossem 
corvos, eram os ladrões que vinham roubar os mortos; não tinham podido despojar os vivos, 
vinham agora despir os cadáveres. 

Admirados por verem que a obra já estava feita por companheiros que se lhes haviam 



adiantado, fugiam agora descontentes e espavoridos à vista das baionetas tardias que os 
ameaçavam; porém não eram somente os ladrões e as patrulhas preguiçosas que se moviam por 
entre as compridas enfiadas de mortos. 

Viam-se, de lanterna na mão, indivíduos que pareciam curiosos. 
Tristes curiosos, na verdade! Pois eram os parentes e os amigos assustados por não terem 

visto voltar os irmãos, ou os amigos, ou as amantes. Vinham alguns deles dos bairros mais 
distantes porque a terrível notícia já se havia espalhado por toda Paris com a rapidez de um 
furacão, e a ansiedade em que todos se achavam havia motivado estas pesquisas. 

Este espectáculo era talvez mais horroroso ainda do que o da própria catástrofe. 
Todas as expressões se divisavam nos rostos pálidos dos que se entregavam a estas 

buscas, via-se a desesperação dos que encontravam o cadáver de alguma pessoa estimada, e a 
tristeza sombria daquele que, não tendo encontrado quem procurava, lançava os olhos com 
avidez para o rio, cujas águas corriam com monótono sussurro. 

Dizia-se que o preboste de Paris mandara lançar muitos cadáveres ao rio, para assim 
ocultar o número espantoso de mortes que por sua imprudência ocasionara. 

E depois de terem saciado a vista com este espectáculo estéril, depois de terem ido 
encharcar os pés da água do Sena, ficando com a alma tão triste como o curso nocturno do rio, 
partiam, sempre de lanterna na mão, para explorarem as ruas próximas da praça, para onde, 
segundo se dizia, muitos dos feridos se haviam arrastado para obterem socorros, ou pelo menos 
fugirem da cena dos seus sofrimentos. 

Quando por desgraça encontravam entre os cadáveres a pessoa que procuravam, ou fosse 
de parente ou de amigo, então sucediam os gritos à cruel surpresa, e os soluços, que ressoavam 
num novo ponto deste tremendo teatro ensangüentado, respondiam aos que noutros sítios 
ecoavam. 

De vez em quando ouvia-se uma explosão de choro, em seguida via-se cair ao chão uma 
lanterna e despedaçar-se: era alguém que se deixava cair sobre um morto para o abraçar pela 
última vez. 

Além destes, ainda outros rumores se ouviam em tão vasto cemitério. 
Quando os feridos, que haviam ficado aleijados pela queda, mutilados pelas espadas, ou 

sufocados pelo apertão, soltavam a custo um grito ou gemido para implorar socorro, logo os que 
procuravam algum amigo se precipitavam para eles, mas fugiam apenas viam que não era quem 
buscavam. 

Entretanto, na extremidade da praça, próximo ao jardim, tinham organizado um hospital 
ambulante pela solicitude da caridade popular. Um cirurgião moço ainda, e que bem mostrava a 
sua profissão pela profusa quantidade de instrumentos de que estava cercado, mandava levantar 
os homens e as mulheres que tinham sido maltratados, e curava-lhes as feridas, dizendo-lhes, 
durante o curativo, palavras mais expressivas de ódio contra a causa do desastre, do que de dó 
pelos efeitos dele. 

Gritava sem cessar a dois moços robustos que lhe serviam de ajudantes nesta revista 
sanguinolenta: 

- As mulheres e os homens do povo em primeiro lugar. Facilmente os conhecerão, são 
quase sempre os mais feridos, e decerto os menos bem trajados. 

A estas palavras, repetidas com estridente monotonia depois de cada curativo, um 
mancebo de semblante pálido, que andava pesquisando entre os cadáveres com uma lanterna na 
mão, já pela segunda vez levantara a cabeça. 

Uma grande ferida que lhe atravessava a testa vertia algumas pingas de sangue, e via-se 
que um dos braços estava entalado entre dois botões da casaca para se conservar amparado; no 
rosto coberto de suor divisava-se-lhe a inquietação da alma. 

Quando ouviu, como já dissemos, pela segunda vez, a recomendação do facultativo, 
levantou a cabeça, e olhando com tristeza para aqueles corpos mutilados, que o operador parecia 
admirar deliciosamente, disse: 



- Oh! Senhor, por que razão escolhe entre estas vítimas uns de preferência a outros? 
O cirurgião, levantando a cabeça ao ouvir esta interpelação, respondeu: 
- É porque ninguém tratará dos pobres, se eu não cuidar deles, e aos ricos não falta quem 

os procure! Abaixe a lanterna e examine o chão, achará cem pobres por cada um dos ricos ou dos 
nobres. Os nobres e os ricos, com uma felicidade que há-de um dia chegar a enfastiar mesmo a 
Deus, ainda nesta catástrofe pagaram o seu usual tributo apenas de um por cada mil. 

O mancebo levantou a lanterna à altura da testa ensangüentada. 
- Visto isso, sou eu o único fidalgo aqui presente, eu que me achei confundido com 

muitos outros no apertão, no meio do qual levei um coice de cavalo que me abriu a testa, e que 
estou com um braço fraturado por ter caído num fosso. Diz que os ricos e os nobres são muito 
procurados, e todavia bem vê que não tive ainda quem me curasse. 

- O senhor tem um palácio... Tem um médico, e como pode andar, volte para casa. 
- Nem eu peço que se ocupe de mim; ando em procura de minha irmã, uma formosa 

menina de dezesseis anos, que decerto também foi morta, conquanto não pertencesse à classe do 
povo. Trazia um vestido branco, e um colar com uma cruz ao pescoço; e apesar de que tinha 
também palácio e médico, Peço-lhe, senhor, por piedade, que me diga se a viu? 

- Senhor - respondeu o jovem cirurgião com uma veemência febril, que bem mostrava 
que as idéias agora expendidas lhe borbulhavam de há muito na mente; senhor, a humanidade é 
quem me guia, por ela é que me dedico e quando deixo a aristocracia sobre o leito da morte para 
acudir ao povo que sofre, não faço mais do que obedecer à verdadeira lei dessa humanidade que é 
o meu ídolo. Todas as desgraças que hoje sucederam foram ocasionadas pela sua classe; têm 
origem nos seus abusos e invasões; cumpre-lhe, pois, sofrer-lhes as conseqüências. Não, senhor, 
não vi a sua irmã. 

E depois de proferir esta censura fulminante, continuou o operador na sua tarefa. Neste 
momento acabavam de lhe trazer uma infeliz mulher a quem uma carruagem partira as pernas. 

- Vê - continuou ele gritando para Filipe que se afastava - vê! Diga-me se são os pobres 
que atravessam as reuniões públicas de carruagem e que partem as pernas aos ricos? 

Filipe pertencia àquela classe de nobreza de onde saíram os La Fayette e os Lameth; mais 
de uma vez tinha ele feito profissão das mesmas máximas que agora o horrorizavam por saírem 
da boca daquele mancebo; esta aplicação das suas próprias idéias recaiu sobre ele como um 
castigo. 

Afastou-se pois das proximidades da ambulância, com o coração dilacerado, para 
continuar na triste exploração que empreendera; e ao cabo de alguns momentos, levado do pesar 
que sentia, exclamou com voz lamentosa: 

- Andreia! Andreia! 
Neste instante passava apressadamente junto dele um homem já idoso, trajando uma 

casaca de pano cinzento, e meias de cor alvadia; encostava-se com a mão direita a uma bengala, e 
na esquerda levava uma lanterna improvisada, formada de uma vela de sebo resguardada por uma 
folha de papel azeitado. 

Este homem, ouvindo gemer Filipe, compreendeu o seu sofrimento, e murmurou: 
- Pobre mancebo! 
Porém passou adiante, continuando ao que parecia numa busca igual à de Filipe. 
Mas de repente, como se a si próprio se repreendera por haver presenciado tamanha dor 

sem haver proferido algumas palavras de consolação, voltou atrás e disse: 
- Senhor, queira perdoar o meu atrevimento em querer ajuntar ao meu o seu pesar; mas 

aqueles que foram feridos do mesmo golpe devem amparar-se mutuamente para não caírem. E 
demais... poderá talvez prestar-me algum serviço. Vejo que há já muito tempo que anda 
procurando, porque a vela que traz está quase consumida, deve portanto saber com certeza quais 
foram os pontos mais fatais da praça. 

- Não há dúvida, senhor, sei quais foram! 
- Pois bem! Também eu ando em busca de alguém. 



- Vá então ver na proximidade do fosso grande, ali encontrará mais de cinqüenta 
cadáveres. 

- Cinqüenta, justo céu! Tanta vítima no meio de uma função! 
- Tanta vítima, diz o senhor! Já cheguei a luz talvez a mil caras, e ainda não encontrei 

minha irmã! 
- Sua irmã? 
- Era acolá, para aquele lado, que ela estava. Perdi-me dela ao pé de um banco. Já dei com 

o sítio onde nos separamos, mas não achei vestígio algum dela. Vou novamente procurá-la 
começando junto ao baluarte. 

- Para que lado corria a multidão? 
- Na direcção dos edifícios novos, para a Rua da Madalena. 
- Então deve ser para este lado? 
- Sem dúvida, e também foi para aí que primeiro procurei, mas havia redemoinhos 

terríveis. É verdade que as ondas caminhavam para ali, porém uma pobre mulher, com a cabeça 
perdida, nem sabe para onde vai e procura fugir em qualquer direcção. 

- Não é muito provável que ela lutasse com a corrente; eu vou fazer as minhas buscas 
para a parte das ruas; venha comigo, e talvez estando nós juntos, encontraremos... 

- De quem anda em busca? Será de algum filho? – perguntou Filipe com timidez. 
- Não, senhor, é de um rapaz que eu havia quase adoptado. 
- E deixou que ele viesse só? 
- Oh! Era já quase um homem: tinha dezoito para dezenove anos. Era senhor das suas 

acções, quis vir, não pude opor-me. E demais, bem longe estavam todos de prever tão horrível 
catástrofe!...  Repare que a sua vela vai-se apagando... 

- É verdade. 
- Venha comigo, emprestar-lhe-ei a minha. 
- Muito obrigado por tanta bondade, mas receio incomodá-lo. 
- Oh! Não receie tal, também eu preciso procurar por minha conta. O pobre rapaz 

geralmente recolhia-se cedo - continuou a dizer o velho, encaminhando-se para as ruas - porém 
esta noite tive como um pressentimento do que sucedeu. Quis esperar por ele; eram onze horas, 
quando minha mulher soube por uma vizinha as desgraças ocorridas nesta função. Ainda me 
demorei mais duas horas à espera para ver se ele voltava; até que por fim vendo que não vinha, 
assentei que seria uma acção indigna de mim ir-me deitar sem diligenciar saber notícias dele. 

- Então, pelo que vejo, vamos para ao pé das casas? - perguntou o mancebo. 
- Sim, é provável; como o senhor disse, a multidão encaminhava-se para este lado, e 

decerto para aqui se precipitou. Foi para aqui, sem dúvida, que o infeliz rapaz correu! Era um 
provinciano ignorante não somente dos usos, mas também das ruas da capital. Era talvez a 
primeira vez que punha o pé na Praça de Luís XV. 

- E minha irmã, coitada, também era da província. 
- Que horrível espectáculo! - disse o velho desviando a vista de um grupo de cadáveres 

enlaçados. 
- Todavia, é por aqui que devemos procurar – disse o mancebo, aproximando 

afoitamente a lanterna do montão de mortos. 
- Oh! Não me é possível olhar sem me arrepiar; porque sou um homem fraco nestes 

casos, a vista da destruição causa-me um horror que não posso vencer. 
- Também eu sentia igual horror, mas esta noite bastou para me curar. Olhe! Aqui está 

um mancebo de dezesseis para dezoito anos; morreu abafado, porque não lhe vejo feridas. Será 
este o que procura? 

O velho fez um esforço para superar a sua repugnância e chegou a lanterna. 
- Nada, não senhor - disse ele; - o meu é mais novo; tem cabelo preto e rosto pálido. 
- Bem pálidos estão eles todos esta noite – replicou Filipe. 
- Oh! Repare - disse o velho - eis que chegamos junto ao Guarda-reposte. Aí estão os 



vestígios da luta. Sangue sobre as paredes, fragmentos humanos que ficaram agarrados às barras 
de ferro, farrapos de vestuário pendentes das lanças das grades, e demais a mais, digo-lhe 
realmente que já não sei onde hei-de pôr os pés. 

- Era aqui, era aqui com toda a certeza – murmurou Filipe. 
- Tanto padecimento! 
- Ah! Meu Deus! 
- O que é? 
- Um trapo branco que aqui está debaixo destes cadáveres! Minha irmã tinha um vestido 

branco. Peço-lhe, senhor, que me empreste a sua lanterna. 
Efectivamente, Filipe tinha descoberto e agarrado um bocado de fazenda branca. Largou-

o porque só tinha uma das mãos desembaraçadas para pegar na luz. 
- É um bocado de vestido de mulher que um mancebo tem agarrado na mão - exclamou 

ele - e é de um vestido igual ao de Andreia. Oh! Andreia! Andreia! 
E o mancebo entrou a soluçar desesperadamente. 
O ancião, ao aproximar-se, bradou: 
- É ele! 
Esta exclamação chamou a atenção do mancebo. 
- Gilberto!... - gritou agora também Filipe. 
- Conhece Gilberto, senhor? 
- Pois era Gilberto que procurava? 
Estas duas perguntas cruzaram-se simultaneamente. 
O velho pegou na mão de Gilberto, a qual estava gelada. 
Filipe abriu o colete do mancebo, afastou a camisa, e apalpou-lhe o coração. 
- Pobre Gilberto - disse ele. 
- Meu querido filho! - suspirou o ancião. 
- Respira ainda! Vive... Afirmo-lhe que vive! – gritou Filipe. 
- Oh!... Afirma isso? 
- Certamente, porque o coração ainda palpita. 
- É verdade! - respondeu o velho. - Socorro! Socorro! Para aquele lado está um cirurgião. 
- Será melhor acudirmos-lhe nós, senhor, porque ainda há pouco pedi-lhe socorro e 

negou-mo. 
- Pois quer queira, quer não, há-de curar o meu filho! - exclamou o velho com desespero. 

- Hei-de obrigá-lo. Ajude-me, senhor, ajude-me a levar Gilberto até ao pé dele. 
- Só me resta um braço - disse Filipe - porém está às suas ordens. 
- E eu, apesar de velho, farei da fraqueza força! Vamos! 
O ancião pegou em Gilberto pelos ombros, o mancebo agarrou-lhe pelos pés com o 

braço direito, e assim caminharam até ao grupo onde o operador continuava a presidir. 
- Socorro! Socorro! - gritou o velho. 
- A gente do povo primeiro! A gente do povo! – respondeu o cirurgião fiel às suas 

máximas, e certo de que todas as vezes que assim respondia excitava um murmúrio de admiração 
no grupo que o rodeava. 

- É um homem do povo que eu trago aqui - disse o velho com vivacidade, e começando 
já a partilhar da admiração geral que aquele absolutismo do jovem cirurgião causava a todos que o 
ouviam. 

- Pois bem, então depois das mulheres - disse o cirurgião; - os homens podem melhor 
suportar a dor porque têm mais força do que as mulheres. 

- Uma simples sangria, senhor - disse o velho – uma simples sangria bastará. 
- Ah! É o senhor outra vez, meu fidalgo? - disse o cirurgião, avistando Filipe primeiro do 

que o velho. 
Filipe nada respondeu. O velho pensou que aquelas palavras lhe eram dirigidas. 
- Não sou fidalgo - disse ele - sou um homem do povo; chamo-me João Jacques 



Rousseau. 
O médico deu um grito de admiração, e logo fazendo um gesto imperioso, disse: 
- Afastem-se, deixem passar o homem da natureza! Aquele que emancipou a humanidade! 

Dêem lugar ao cidadão de Genebra! 
- Obrigado, senhor - disse Rousseau - muito obrigado. 
- Sucedeu-lhe alguma desgraça, senhor? – perguntou o jovem médico. 
- Não a mim, mas sim a este pobre rapaz; veja! 
- Ah! O senhor também - exclamou o médico – o senhor também representa, assim 

como eu, a causa da humanidade?! 
Rousseau, assaz comovido por tão inesperado triunfo, apenas pôde balbuciar algumas 

palavras quase ininteligíveis. 
Filipe, cheio de assombro por se achar cara a cara com o filósofo que tanto admirava, 

conservou-se afastado dele. 
Ajudaram Rousseau a depositar Gilberto, ainda desmaiado, sobre a mesa. 
Foi então que Rousseau examinou o indivíduo a quem pedira socorro. Era um mancebo 

da idade de Gilberto com pouca diferença, porém não tinha feição alguma que indicasse a 
mocidade. O seu rosto macilento era enrugado como o de um velho, as pálpebras descaídas 
encobriam olhos de serpente, e tinha a boca torta como a de um epiléptico durante os acessos. 

Tinha as mangas arregaçadas até ao cotovelo, os braços sujos de sangue; e assim, cercado 
de fragmentos de corpos humanos, mais parecia um carrasco cheio de entusiasmo no exercício 
do seu emprego, do que um médico desempenhando a sua triste e santa missão. 

Contudo o nome de Rousseau teve sobre ele tal influência que por alguns instantes 
esqueceu a costumada brutalidade; levantou com cuidado a manga da camisa de Gilberto, 
comprimiu o braço com uma atadura, e picou a veia. 

O sangue, a princípio, correu às pingas; mas passados alguns segundos começou a 
esguichar com força. 

- Vamos, vamos, sempre escapará - disse o operador; - mas há-de ser preciso muito 
cuidado, o peito ficou muito maltratado. 

- Só me resta agradecer-lhe, senhor - disse Rousseau - e devo louvá-lo, não pela exclusão 
que faz em favor dos pobres, mas sim pela dedicação que mostra em favor deles. Todos os 
homens são irmãos. 

- Mesmo os nobres, mesmo os aristocratas, mesmo os ricos? - perguntou o cirurgião, 
brilhando-lhe os olhos penetrantes por entre as pesadas pálpebras. 

- Mesmo os nobres, mesmo os aristocratas, mesmo os ricos desde o momento que eles 
sofrem – respondeu Rousseau. 

- Perdoe-me, senhor - disse o operador; - porém eu nasci em Baudry, ao pé de Neuchâtel; 
sou suíço como o senhor, e por conseqüência algum tanto democrata. 

- É meu patrício! - exclamou Rousseau; - é da Suíça! Faça favor de dizer-me o seu nome, 
senhor, o seu nome? 

- É um nome obscuro, senhor, é o nome de um homem modesto, que vai dedicando a 
vida ao estudo, até que possa dedicá-la um dia como o senhor à felicidade do género humano: 
chamo-me João Paulo Marat. 

- Obrigado, Sr. Marat - disse Rousseau – porém peço-lhe que ao passo que ensina ao 
povo quais são os seus direitos, não o excite à vingança, porque se ele um dia quiser vingar-se, 
pode ser que o senhor mesmo estremeça à vista das represálias. 

Marat sorriu-se com um gesto horrível. 
- Ah! - disse ele - se esse dia chegasse em vida minha, se me fosse dada a felicidade de ver 

esse dia... 
Rousseau ouvindo estas palavras, e atemorizado pelo acento com que haviam sido 

proferidas, como um viajante se assusta ao ouvir os bramidos de longínqua trovoada, tomou 
Gilberto nos braços e procurou levá-lo consigo. 



- São precisos dois homens aqui para ajudar o Sr. Rousseau, dois homens do povo - disse 
o cirurgião. 

- Nós! Nós! - gritaram logo umas dez vozes. 
A Rousseau só lhe restava escolher; entregou o rapaz a dois robustos moços de fretes, 

que lhe pegaram levando-o em braços. 
Quando ia retirar-se, passou próximo a Filipe. 
- Aqui está, senhor - disse ele - eu já não careço da lanterna; tome-a. 
- Obrigado, senhor, obrigado - disse Filipe. 
Pegou na lanterna, e enquanto Rousseau tornava para a Rua Platrière, prosseguiu ele na 

sua busca. 
- Pobre mancebo! - murmurou Rousseau quando ao voltar a cabeça o viu desaparecer 

pelas ruas entulhadas. 
E continuou o seu caminho, estremecendo, porque acima daquele campo entulhado 

ouvia-se vibrar continuamente a voz estridente do cirurgião que gritava: 
- A gente do povo! Só a gente do povo! Mal hajam os nobres, os ricos e os aristocratas! 

 
XVII 

 
A VOLTA 

 
Enquanto todas aquelas catástrofes iam sucedendo, umas após outras, o senhor de 

Taverney escapara, como por milagre, a todos os perigos. 
Era ele incapaz de desenvolver qualquer resistência física em oposição àquela força 

devoradora que destruía quanto encontrava, porém tinha conseguido com tranqüilidade e 
destreza conservar-se no centro de um grupo que fugia para a parte da Rua da Madalena. 

Este grupo ia deixando sobre os lados uma comprida enfiada de mortos e feridos, que 
ficavam pisados de encontro aos parapeitos da praça, ou despedaçados pelos ângulos do palácio 
do Guarda-reposte, porém o centro tinha conseguido, apesar de dizimado, sair do sítio do perigo. 

Este montão de homens e de mulheres espalhou-se logo pelo bulevar, respirando 
sofregamente e dando gritos de alegria. 

O senhor de Taverney achou-se então, assim como todos os que o cercavam, 
inteiramente salvo. 

O que nós vamos dizer seria custoso de acreditar, se não tivéssemos já há muito 
desenhado tão francamente o carácter do barão. O senhor de Taverney, Deus lhe perdoe! durante 
tão espantosa carreira, não cuidara senão de si próprio unicamente. 

O barão, além de não ser muito dado à ternura, era homem de acção, e nas grandes crises 
da vida, os homens desta compleição põem sempre em prática o adágio de César: Age quod agis. 

Não diremos pois que o senhor de Taverney se mostrara egoísta; mas admitiremos que 
fora distraído. 

Porém, logo que se viu sobre o terreno dos bulevares, com todos os movimentos bem 
desembaraçados, e tendo escapado da morte para tornar à vida, o barão, descansado agora 
relativamente a si mesmo, deu um imenso grito de contentamento, que foi logo seguido de outro. 

Esse outro, mais fraco do que o primeiro, era todavia um grito de dor. 
- Minha filha! - disse ele - minha filha! 
E permaneceu imóvel, com os braços caídos e os olhos desvairados, procurando na 

lembrança as causas daquela separação. 
- Pobre homem! - murmuraram algumas mulheres mostrando-se condoídas. 
Logo se formou um círculo à roda do barão, de gente pronta a lastimá-lo, e ainda mais a 

interrogá-lo. 
O senhor de Taverney não tinha instinto nenhum popular. Achou-se incomodado no 

meio daquele círculo de gente compassiva; procurou romper para fora, saiu efectivamente, e 



devemos dizer em seu louvor que deu alguns passos para o lado da praça. 
Mas os passos que deu eram causados pelo impulso irreflectido do amor paternal, que 

nunca chega a apagar-se completamente no coração do homem. O raciocínio veio imediatamente 
em auxílio do barão, e fez com que ele parasse logo. 

Seguiremos, se quiserem, o progresso da sua dialéctica. 
Em primeiro lugar, a impossibilidade de tornar a pôr pé na Praça de Luís XV. Além da 

enchente e da matança, as ondas do povo afluíam da praça; e tão absurdo seria procurar rompê-
las como intentar subir a nado a queda do Reno em Schaffouse. 

E demais a mais, ainda mesmo que um poder sobrenatural o tivesse colocado novamente 
entre a multidão, como encontraria ele entre cem mil mulheres a mulher que procurava? Não 
seria expor-se novamente, e sem proveito, à morte a que milagrosamente escapara? 

Havia também a esperança, esse benéfico clarão cujos raios brilham nas trevas da noite 
mais tenebrosa. 

Não estava Andreia junto de Filipe, agarrada ao braço dele, e assim colocada debaixo da 
protecção de um homem e de um irmão? 

Que ele, barão, velho, fraco e trémulo, tivesse sido arrastado, nada havia mais natural; 
porém Filipe, de gênio ardente, cheio de vida e vigor; Filipe, que tinha braços de ferro, era 
responsável por sua irmã; Filipe decerto tinha lutado e devia ter ficado vencedor. 

O barão, como todos os egoístas, dava a Filipe todas as qualidades que o egoísmo rejeita 
para si próprio, mas que procura encontrar nos outros. Para o egoísta, quem não é forte, 
generoso e valente, é egoísta, isto é, um rival, um adversário e um inimigo; rouba-lhe os 
benefícios que ele se julga com direito a tirar da sociedade. 

O senhor de Taverney, depois de sossegado desta forma o seu espírito pela força do 
próprio raciocínio, concluiu em definitivo que Filipe naturalmente salvara a irmã; que talvez 
gastasse mais algum tempo em busca do pai para o salvar também, mas que provavelmente, ou 
com certeza mesmo, se encaminhara já para a Rua de Coq-Héron, para conduzir Andreia, a quem 
todo aquele tumulto devia ter atordoado algum tanto. 

Deu pois meia volta, e descendo pela Rua do Convento das Freiras Capuchas, atravessou 
a Praça das Conquistas, ou de Luís, o Grande, actualmente denominada Praça das Vitórias. 

Mas apenas o barão teria chegado a distância de vinte passos do seu palácio, Nicola, que 
estava de sentinela à porta da rua e divertindo-se a tagarelar com algumas senhoras vizinhas, bradou: 

- E o Sr. Filipe, e a Srª. Andreia, onde ficaram? 
Pois já toda a cidade de Paris sabia da catástrofe, que os primeiros fugitivos haviam 

contado com todas as exagerações que o terror inspira. 
- Oh! Meu Deus! - exclamou o barão algum tanto comovido - pois não voltaram ainda, 

Nicola? 
- Nada, não senhor, ainda não os vimos. 
- Pode ser que fossem obrigados a procurar algum rodeio - replicou o barão, cujo receio 

ia aumentando na proporção em que via destruídos os cálculos da sua lógica. 
O barão ficou pois na rua à espera também em companhia de Nicola que gemia, e de La 

Brie que erguia os braços ao céu. 
- Ah! Acolá vem o Sr. Filipe! - gritou Nicola com um gesto de terror impossível de 

descrever, porque Filipe vinha só. 
E com efeito, apesar da escuridão da noite, divisava-se que vinha correndo esbaforido e 

desesperado. 
- Minha irmã já cá está? - perguntou ele de longe, assim que avistou o grupo que tomava 

o portão do palácio. 
- Oh! Meu Deus! - disse o barão empalidecendo, e prestes a cair. 
- Andreia! Andreia! - gritou o mancebo ao aproximar-se; - onde está Andreia? 
- Nós ainda não a vimos; não está aqui, Sr. Filipe. Oh! Meu Deus! A minha querida 

menina! - gritou Nicola soluçando. 



- E tu voltaste aqui sem ela? - disse o barão, mostrando um furor que bem injusto era em 
vista dos segredos da sua lógica, que o leitor já sabe. 

Filipe, sem responder, chegou-se a ele, e mostrou-lhe o rosto ensangüentado e o braço 
partido, que lhe pendia ao lado como um ramo seco dependurado da árvore. 

- Ai de mim! Ai de mim! - suspirou o velho - Andreia, minha pobre Andreia! 
Em seguida deixou-se cair sobre um banco de pedra que havia junto do portão. 
- Hei-de achá-la morta ou viva! - gritou Filipe com gesto sombrio. 
E logo partiu correndo com actividade febril; e assim mesmo a correr, ia com o braço 

direito entalando o esquerdo na abertura da véstia. Aquele braço inútil incomodá-lo-ia no meio 
do apertão para onde voltava, e se naquele momento dispusesse de um machado, era capaz de o 
ter decepado. 

Foi então que ele encontrou no fatal campo dos mortos, que já visitámos, Rousseau, 
Gilberto, e o operador ominoso e tinto de sangue, que mais semelhava o demônio infernal que 
havia presidido à matança do que o gênio benfazejo que vinha socorrer desgraçados. 

Filipe vagueou durante uma parte da noite na Praça de Luís XV, sem poder afastar-se dos 
muros do Guarda-reposte, em cuja proximidade Gilberto fora encontrado, e lançando 
continuadamente a vista sobre o pedaço de cassa branca que o mancebo havia conservado 
amarrotada na mão. 

Finalmente, quando já para o lado do oriente começava a raiar o dia, Filipe, exausto de 
forças, sustentando-se a custo para não cair também no meio de todos aqueles cadáveres menos 
pálidos ainda do que ele; Filipe, pois, foi tomado de uma estranha vertigem, e esperando, como 
havia esperado seu pai, que Andreia tivesse voltado, ou tivesse sido levada a casa, encaminhou-se 
novamente para a Rua de Coq-Héron. 

Ainda de longe avistou ao portão o mesmo grupo que lá deixara. 
Logo ficou entendendo que Andreia não tinha aparecido, e parou. 
O barão já o havia conhecido. 
- Então que notícias há? - gritou ele com a maior inquietação. 
- Pois quê! Minha irmã ainda não voltou? – perguntou Filipe. 
- Ai de nós! - exclamaram ao mesmo tempo o barão, Nicola e La Brie. 
- Nada? Nem notícias? Nem informações? Nem sequer esperanças? 
- Nada! 
Filipe atirou consigo ao banco de pedra do portão; o barão soltou um grito de desespero. 
Neste mesmo instante uma carruagem de aluguel apontou ao cimo da rua, foi-se 

aproximando vagarosamente, e parou em frente do palácio. 
Via-se pelo postigo uma cabeça de mulher, descaída sobre o ombro, e parecendo 

desmaiada. Filipe, que esta vista sobressaltara, ergueu-se e correu à carruagem. 
A portinhola abriu-se, e apeou-se um homem trazendo nos braços Andreia sem sentidos. 
- Morta! Morta! É assim que no-la trazem? – exclamou Filipe pondo-se de joelhos. 
- Morta! - exclamou o barão. - Oh! Senhor, estará realmente morta?... 
- Penso que não, meus senhores - respondeu pausadamente o homem que acompanhava 

Andreia - e segundo espero o incómodo da senhora de Taverney não passará de um desmaio. 
- Oh! O feiticeiro! O feiticeiro! - gritou o barão. 
- O Sr. Barão de Bálsamo! - disse Filipe. 
- Eu mesmo, senhor barão, e que por muito feliz me dou em ter divisado a senhora de 

Taverney no meio de tão horrível refrega. 
- Em que sítio foi, senhor? - perguntou Filipe. 
- Próximo ao Guarda-reposte. 
- É verdade - disse Filipe. 
Mas de repente, passando da expressão de alegria à desconfiança, acrescentou: 
- Trouxe-a tão tarde, barão! 
- Senhor, - respondeu Bálsamo sem se admirar - facilmente avaliará os embaraços em que 



me vi. Não sabia a morada de sua irmã, e tinha dado ordens aos meus criados que a levassem 
para a casa da Srª. Marquesa de Savigny, pessoa da minha amizade e que assiste na proximidade 
das reais cavalariças. Foi então que este honrado moço, que aqui vê, e que vinha ajudando-me a 
amparar a senhora... Venha, Comtois. 

Bálsamo a estas palavras fez um sinal, e logo um homem vestido com a libré da casa real 
saiu da carruagem. 

- Então - prosseguiu Bálsamo - este honrado moço, que serve nas reais cavalariças, 
conheceu a menina, lembrando-se havê-la conduzido de carruagem uma noite de volta da Muette 
para o seu palácio. A maravilhosa formosura desta senhora deu causa a ele se lembrar dela. Pedi-
lhe que me acompanhasse na carruagem, e tenho pois a honra de restituir, com todo o respeito 
que lhe é devido, a Srª. Andreia de Taverney, a qual se acha muito menos incomodada do que 
julga. 

E concluiu estas palavras entregando, com a mais atenciosa delicadeza, a jovem senhora 
entre os braços do pai e de Nicola. 

O barão, pela primeira vez na sua vida, sentiu uma lágrima umedecer-lhe as pálpebras e 
admirando-se provavelmente ele próprio de tanta ternura, deixou-a correr pela enrugada face. 

Filipe estendeu a Bálsamo a mão que lhe restava disponível. 
- Senhor - lhe disse ele - sabe a minha morada, conhece o meu nome. Peço-lhe que me 

proporcione ocasião de mostrar-me grato pelo serviço que acaba de nos prestar. 
- Não foi mais do que o cumprimento de um dever, senhor - replicou Bálsamo; - esquece 

de que lhe era devedor da hospitalidade que me deu? 
E cumprimentando-os em seguida, deu alguns passos para se afastar, sem querer aceitar o 

oferecimento do barão que lhe pedia quisesse entrar em sua casa. 
Mas voltando logo, disse: 
- Perdão, ia-me esquecendo ensinar-lhe com exactidão a morada da Srª. Marquesa de 

Savigny; o seu palácio é na Rua de Saint-Honoré, próximo ao convento dos frades Bernardos. 
Digo-lhe isso porque pode ser que a menina de Taverney julgue dever fazer-lhe uma visita. 

Havia nestas explicações, nesta narração tão circunstanciada, nesta acumulação de provas, 
uma delicadeza que muito penhorou Filipe e o próprio barão. 

- Senhor - disse o barão - minha filha é-lhe devedora da vida. 
- Bem o sei, senhor, e com orgulho e prazer confesso que assim é - respondeu Bálsamo. 
E desta vez, acompanhado de Comtois, que rejeitou a bolsa que Filipe lhe oferecia, subiu 

para a carruagem e desapareceu. 
Quase no mesmo instante, e como se a partida de Bálsamo tivesse feito cessar o desmaio 

da jovem senhora, Andreia abriu os olhos. 
Todavia, permaneceu ainda por alguns instantes muda, atordoada, e com os olhos 

espantados. 
- Meu Deus! - murmurou Filipe. - Ficaria acaso incompleto o favor que nos dispensou 

Deus restituindo-no-la? Terá endoidecido? 
Andreia pareceu entender estas palavras, e abanou a cabeça. Contudo, conservava-se 

ainda calada, e parecia entregue a uma espécie de êxtase. 
Estava de pé, e com um dos braços estendidos na direcção da rua por onde Bálsamo 

desaparecera. 
- Vamos, vamos - disse o barão - é preciso pôr termo a tudo isto. Filipe, ajuda tua irmã a 

recolher-se imediatamente em casa. 
O mancebo amparou Andreia com o braço que tinha livre. A donzela encostou-se a 

Nicola; e caminhando como uma pessoa que estivesse adormecida, entrou para o palácio e assim 
chegou ao seu pavilhão. 

Foi lá somente que lhe tornou a fala. 
- Filipe! Meu pai! - disse ela. 
- Conhece-nos! Conhece-nos! - gritou Filipe. 



- Conheço-os, não há dúvida. Mas, digam-me, o que foi que sucedeu? 
E Andreia tornou a fechar os olhos; desta vez não era com um desmaio, mas para se 

entregar a um sono tranqüilo e sereno. 
Nicola ficou sozinha com Andreia, a quem despiu e meteu na cama. 
Filipe, ao entrar no seu quarto, encontrou um médico que o previdente La Brie chamara à 

pressa, apenas cessara a inquietação em que todos estavam por causa de Andreia. 
O doutor examinou o braço de Filipe. Não estava partido, mas somente deslocado. Por 

meio de uma compressão, habilmente combinada, tornou a colocar o osso da espádua na 
articulação de onde havia saído; depois pensou-lhe o ferimento da testa, que não era grave. 

Feito isto, Filipe, que ainda não estava descansado a respeito da irmã, levou o médico à 
cama de Andreia. 

O doutor tomou o pulso à menina, escutou-lhe a respiração e riu-se. 
- Sua irmã está com um sono sossegado e puro como o de uma criança - disse ele. - 

Deixe-a dormir, cavalheiro, não precisa de outro remédio. 
Quanto ao barão, como se lhe tinham acabado os receios pelo filho e pela filha, havia já 

muito que dormia. 
 

XVIII 
 

O SENHOR DE JUSSIEU 
 
Se nos transportarmos outra vez àquela casa da Rua Platrière, onde o senhor de Sartines 

mandara o seu agente, lá encontraremos, na manhã de 31 de Maio, Gilberto estendido sobre um 
colchão no próprio quarto de Teresa, e Rousseau, acompanhado de vários vizinhos, 
contemplando esta amostra lúgubre do grande acontecimento que ainda fazia arrepiar a todos em 
Paris. 

Gilberto, pálido e ensangüentado, abrira os olhos, e apenas tornara a si, tinha procurado 
erguer-se para ver o que se passava, como se ainda estivesse na Praça de Luís XV. 

As suas feições indicaram primeiro inquietação profunda, depois grande alegria, e 
finalmente uma nuvem de tristeza veio novamente escurecer o contentamento. 

- Sente muitas dores, meu amigo? - perguntou Rousseau pegando-lhe na mão com 
cuidado. 

- Oh! Quem foi que me salvou? - perguntou Gilberto; - quem se lembrou de mim, pobre 
ente abandonado neste mundo? 

- O que o salvou, meu filho, foi não ter morrido ainda; quem pensou em si foi Aquele 
que se lembra sempre de todos. 

- Todavia - resmungou Teresa - foi grande imprudência ir meter-se em semelhante 
apertão. 

- É verdade, é verdade, foi muito imprudente – repetiram os vizinhos em coro. 
- Senhores! - interrompeu Rousseau - toda a vez que o perigo não seja patente, não pode 

haver imprudência, e não sei que haja perigo algum patente em ir ver um fogo de artifício.   
Quando num caso destes sucede uma desgraça, deve considerar-se como uma infelicidade, não 
como imprudência. A nós, que estamos aqui falando, podia-nos ter acontecido o mesmo. 

Gilberto olhou em volta de si, e vendo-se no quarto de Rousseau, quis falar. 
Porém, com os esforços que fez, afluiu-lhe o sangue à boca e ao nariz, e perdeu os 

sentidos. 
Rousseau, que já tinha sido avisado pelo médico da Praça de Luís XV, não se assustou; 

esperava este acontecimento, e por isso fizera estender o doente sobre um simples colchão sem 
lençóis. 

- Agora - disse ele para Teresa - podemos meter este pobre rapaz na cama. 
- Onde? 



- Aqui, na minha cama. 
Gilberto tinha ouvido estas palavras; não pôde responder logo por se achar muito 

debilitado, mas fez um esforço violento e abrindo novamente os olhos, disse com muito custo: 
- Não, não; lá em cima! 
- Quer voltar para o seu quarto? 
- Sim, sim! Peço-lhe esse favor. 
E foi com os olhos mais do que com a língua que ele formulou este desejo que lhe era 

ditado por uma lembrança que podia mais nele do que o sofrimento e que parecia, em seu 
espírito, sobreviver ainda à razão. 

Rousseau, dotado de uma sensibilidade exagerada, logo a entendeu, e acrescentou: 
- Muito bem, meu filho, levá-lo-emos lá para cima. Receia incomodar-nos - disse ele 

voltando-se para Teresa, que logo aprovou esta deliberação. 
Resolveu-se por conseqüência que Gilberto fosse imediatamente conduzido para a água-

furtada, conforme solicitava. 
Pelo meio-dia, foi Rousseau para ao pé do colchão do seu discípulo passar o tempo que 

habitualmente gastava em formar colecções de plantas favoritas; o mancebo, que já se achava 
menos incomodado, relatou-lhe, em voz mui fraca, os pormenores da catástrofe. 

Não contou por que motivo fora ver o fogo de artifício; era a simples curiosidade, dizia 
ele, que o tinha levado à Praça de Luís XV. 

Era preciso que Rousseau fosse feiticeiro para desconfiar que houvesse algum outro 
motivo. 

Não mostrou pois a Gilberto admiração alguma, deu-se por satisfeito com as perguntas 
que já lhe dirigira, e unicamente lhe recomendou que tivesse muita paciência. Não lhe falou tão-
pouco no bocado de fazenda do vestido que lhe fora encontrado na mão, e de que Filipe tivera o 
cuidado de se apossar. 

Estavam entregues a esta conversa que para ambos eles tinha tanto atractivo, quando 
sentiram os passos de Teresa no patamar da escada. 

- Jacques! - disse ela - Jacques! 
- O que é? Que temos de novo? 
- É algum príncipe que vem também visitar-me a mim - disse Gilberto sorrindo-se. 
- Jacques! - gritou Teresa, continuando a subir e a chamar. 
- Então que é, diz? Que me querem? 
Teresa entrou. 
- É o senhor de Jussieu que está lá em baixo - disse ela - e que tendo sabido por alguém 

que também estiveste no lugar do desastre, vem saber se tinhas ficado ferido. 
- Que bom homem que é este Jussieu! -disse Rousseau; - tem as excelentes qualidades que 

possuem todos aqueles que por gosto ou necessidade estão em contacto com a natureza, fonte de 
onde dimana todo o bem! Fique sossegado, não se mexa daí, Gilberto, que eu já volto. 

- Vá descansado - disse o mancebo. 
Rousseau saiu. 
Porém, apenas ele tinha virado costas, Gilberto, levantando-se conforme pôde, foi-se 

arrastando até à trapeira, de onde se avistava a janela de Andreia. 
Não era fácil empresa para um mancebo sem forças, e ainda quase sem idéias, trepar-se a 

um mocho, levantar o caixilho da trapeira, e escorar-se de encontro à aresta do telhado. Gilberto 
contudo conseguiu efectuar a sua tentativa, porém mal havia chegado onde desejava, turvou-se-
lhe a vista, tremeram-lhe as mãos, veio-lhe o sangue à boca, e caiu desamparado. 

Neste momento abria-se novamente a porta da água-furtada, e entrou João Jacques, 
acompanhando o senhor de Jussieu, a quem vinha fazendo imensos cumprimentos. 

- Tome sentido, meu douto amigo, baixe a cabeça aqui... A porta não é alta - dizia 
Rousseau - e também não admira, porque não é num palácio que vamos entrar. 

- Agradeço a recomendação, não tem dúvida, tenho bons olhos e valentes pernas - 



respondeu o sábio botânico. 
- Eis aqui uma visita, meu Gilbertozinho - disse Rousseau virando-se para o lado onde 

estava a cama. - Ah! Meu Deus! Onde está ele? Querem ver que se levantou, o desgraçado!? 
E Rousseau, vendo o caixilho aberto, ia encetar uma repreensão paternal. 
Gilberto ergueu-se a custo e com a voz quase extinta, disse: 
- Precisava tomar ar! 
Não era possível ralhar com ele, que no rosto desfigurado bem se lhe divisava o 

padecimento. 
- Efectivamente - interrompeu o senhor de Jussieu - está aqui um calor insuportável; 

vamos, mancebo, dê-me o pulso, que eu também sou médico. 
- E melhor médico que muitos que eu conheço - disse Rousseau - porque sabe curar as 

doenças da alma tão bem como as do corpo. 
- Tanta honra... - disse Gilberto com voz sumida, procurando esconder-se na miserável 

cama. 
- O senhor de Jussieu insistiu em querer vê-lo – disse Rousseau - e aceitei o oferecimento. 

Vamos a saber, meu caro doutor, que diz deste peito? 
O hábil anatomista apalpou os ossos, e examinou a cavidade escutando atentamente. 
- O essencial não sofreu lesão alguma - disse ele. - Mas, diga-me, quem foi que o abraçou 

com tanta força? 
- Oh! Senhor, foi a morte! - respondeu Gilberto. 
Rousseau olhou para o mancebo com admiração. 
- Oh! Está pisado, meu rapaz; mas com alguns tónicos, ar e muito descanso, em breve 

melhorará. 
- Nada de descanso... Não posso perder tempo – disse Gilberto olhando para Rousseau. 
- Que quer ele dizer? - perguntou o senhor de Jussieu. 
- Gilberto é um trabalhador incansável, meu caro senhor - respondeu Rousseau. 
- Sim, mas estes dias não são de trabalho. 
- Para viver - disse Gilberto - todos os dias são dias de trabalho, porque todos os dias se 

vive. 
- Oh! Não é provável que dê muito consumo à comida, e a despesa com tisanas não há-

de ser avultada, e portanto pode por este lado estar descansado. 
- Por pouco que custem, senhor - disse Gilberto – eu não aceito esmolas. 
- Está doido - disse Rousseau - e exagera tudo. Digo-lhe que em tudo seguirá as 

determinações deste senhor, e que ele há-de tratá-lo ou queira ou não. Acreditar-me-á - 
continuou ele dirigindo-se para o senhor de Jussieu - se lhe disser que me tinha pedido que não 
mandasse chamar médico? 

- Por quê? 
- Porque é soberbo, e não queria que eu despendesse dinheiro. 
- Ninguém, por mais soberbo que seja, pode fazer impossíveis - replicou o senhor de 

Jussieu, contemplando com o maior interesse a fisionomia fina e expressiva de Gilberto. - Diga-
me se acaso se acha com força para trabalhar, o senhor que não pôde chegar àquela trapeira, sem 
cair no caminho? 

- É verdade - murmurou Gilberto - ainda estou fraco, bem o sinto. 
- Pois bem! Então descanse, e moralmente mais ainda do que fisicamente...  É hóspede de 

um homem a quem todos, além dos seus hóspedes, muito devem. 
Rousseau, em extremo penhorado pela delicadeza e civilidade do fidalgo, pegou-lhe na 

mão e apertou-a afectuosamente. 
- E demais - continuou o senhor de Jussieu – vai ocupar-se de si a solicitude paternal do 

rei e dos príncipes. 
- De mim?! - exclamou Gilberto. 
- Sim, de si, pobre vítima da noite de ontem. O senhor delfim, apenas lhe levaram a 



notícia, deu gritos assustadores. A senhora delfina, que estava a partir para Marly, fica no 
Trianon, para poder mais facilmente fazer prestar socorros aos desgraçados. 

- Ah! Deveras? - disse Rousseau. 
- Sim, meu caro filósofo, e o assunto de todas as conversas é a carta que o delfim 

escreveu ao senhor de Sartines. 
- Não soube de tal. 
- É de uma ingenuidade que a todos arrebata. O delfim tem uma mesada de dois mil 

escudos. Esta manhã, vendo que lhe não traziam a mesada, o príncipe passeava pelo quarto como 
fora de si; perguntou umas poucas de vezes pelo tesoureiro, e quando este lhe trouxe por fim o 
dinheiro, o príncipe enviou-o imediatamente para Paris, acompanhado de um bilhete encantador, 
dirigido ao senhor de Sartines, que foi quem há pouco mo mostrou. 

- Ah! Esteve hoje com o senhor de Sartines? – disse Rousseau mostrando algum receio, 
ou antes desconfiança. 

- É verdade, deixei-o há pouco - replicou o senhor de Jussieu com algum embaraço; - 
precisava pedir-lhe umas sementes; de forma que - prosseguiu ele rapidamente - a senhora delfina 
fica em Versalhes para tratar dos seus doentes e dos seus feridos. 

- Dos seus doentes e dos seus feridos? - disse Rousseau. 
- Sim, porque o Sr. Gilberto não foi o único que padeceu, o povo desta vez pagou apenas 

um tributo parcial à catástrofe; dizem-me que entre os feridos há muitas pessoas da nobreza. 
Gilberto escutava-o com uma ansiedade e avidez inexprimíveis; parecia-lhe a cada 

instante que da boca do ilustre naturalista ia sair o nome de Andreia. 
O senhor de Jussieu levantou-se. 
- Pelo que vejo está concluída a conferência? – perguntou Rousseau. 
- E digo-lhe mais, a nossa ciência já nada tem que fazer com este doente; ar, exercício 

moderado... Campo... É verdade... Lá me ia esquecendo... 
- O quê? 
- Tenciono fazer, no próximo domingo, um reconhecimento botânico na direcção dos 

bosques de Marly; desejava saber se o meu ilustre colega estaria disposto a acompanhar-me nesse 
dia? 

- Oh! - replicou Rousseau - chame-me unicamente seu indigno admirador. 
- Será também óptima ocasião para o nosso ferido dar um passeio... Levá-lo-á consigo. 
- Tão longe? 
- É a dois passos daqui; demais, vou na minha carruagem até Bougival, e levo-os 

comigo... Subiremos a Luciennes pelo caminho da Princesa, e de lá andaremos até Marly. Os 
botânicos, como sabe, param a cada instante, e o nosso ferido levará os banquinhos... Nós dois 
ocupar-nos-emos em herborizar, e ele em gozar. 

- Que homem tão amável que é, meu douto amigo! - disse Rousseau. 
- Nada de agradecimentos, isto tudo é interesse meu; sei que tem pronta uma grande obra 

a respeito dos musgos; eu ainda estou muito atrasado neste ramo, será meu guia. 
- Oh! - exclamou Rousseau, mostrando sem querer o contentamento que sentia. 
- Quando chegarmos ao nosso destino – continuou o botânico - teremos um almoço 

simples, à sombra, e rodeados de flores magníficas; então ficamos justos? 
- Está ajustado... 
- Domingo pois terá lugar a nossa linda digressão! 
- Que deliciosa há-de ser! Está-me parecendo que tenho quinze anos; já de antemão estou 

gozando da satisfação que hei-de sentir - respondeu Rousseau com infantil alegria. 
- E o meu amiguinho, trate de ir enrijando as pernas daqui até lá. 
Gilberto balbuciou uma espécie de agradecimento que o senhor de Jussieu não ouviu; os 

dois botânicos saíram, deixando Gilberto entregue aos seus pensamentos, e mais que tudo aos 
seus receios. 
 



XIX 
 

TORNA À VIDA 
 
Entretanto, enquanto Rousseau julgava ter completamente tranqüilizado o seu enfermo, e 

que Teresa contava a todas as suas vizinhas que, graças às receitas do sábio médico, o senhor de 
Jussieu, Gilberto estava livre de todo o perigo; durante este período de confiança geral, o 
mancebo ia correndo para perigo maior que aquele a que estivera exposto, pela sua obstinação e 
perpétuas meditações. 

Rousseau não podia deixar de nutrir no fundo da alma uma desconfiança solidamente 
baseada em alguns raciocínios filosóficos. 

Sabendo que Gilberto estava namorado, e tendo-o surpreendido em flagrante delito de 
rebelião às ordens do médico, concluíra que Gilberto tornaria a cair nos mesmos erros se tivesse 
demasiada liberdade. 

Rousseau, portanto, como bom pai de família, havia fechado com mais cuidado que 
nunca o cadeado da água-furtada de Gilberto, permitindo-lhe in petto de ir à janela, mas 
impedindo-lhe na realidade de sair pela porta. 

Não se pode exprimir a raiva e os projectos que a Gilberto inspirou esta solicitude que 
mudava a sua água-furtada em prisão. 

Para certos espíritos, o constrangimento é fecundo. 
Gilberto não pensou mais senão em Andreia, na felicidade de a ver e de vigiar, ainda que 

fosse só de longe, os progressos da sua convalescença. 
Mas Andreia não aparecia nas janelas do palácio. Só Nicola, levando tisanas sobre um 

prato de porcelana, o senhor de Taverney passeando no pequeno jardim e tomando pitadas com 
furor, como se lhe despertasse o espírito, era tudo quanto via Gilberto, quando interrogava 
ardentemente a profundura dos quartos ou a espessura das paredes. 

Entretanto, todas estas circunstâncias o tranqüilizavam um pouco, porque lhe revelavam 
uma doença, mas não uma morte. 

- Ali - dizia ele consigo - por detrás daquela porta, ou daquela parede, respira, suspira e 
padece aquela que amo com idolatria; aquela que, mostrando-se, faria correr o suor da minha 
fronte e tremer os meus membros; a que tem ligada à sua a minha existência, que ela respira por 
nós ambos. 

E dizendo isto, Gilberto, inclinado para fora da fresta, de modo a fazer crer à curiosa 
Chon que se precipitaria dali abaixo vinte vezes numa hora, Gilberto, com o seu olhar hábil, 
media as paredes, os sobrados, o comprimento da casa, e construía um plano exacto na sua 
imaginação: ali devia dormir o senhor de Taverney, além devia ser a cozinha, acolá o quarto 
destinado a Filipe, daquele lado o quarto onde dormia Nicola, e finalmente, deste lado, a alcova 
de Andreia, santuário à porta do qual teria dado parte da sua vida para o deixarem passar um dia 
de joelhos. 

O santuário, segundo as idéias de Gilberto, era um grande quarto no pavimento térreo, 
precedido por uma antecâmara, na qual havia uma porta de vidraças, que era do suposto quarto 
onde dormia Nicola, segundo as combinações de Gilberto. 

- Oh! - dizia consigo o doido, nos seus acessos de invejoso furor - felizes aqueles que 
andam nos jardins para os quais dão a minha janela e as da escada! Felizes aqueles indiferentes 
que pisam a areia do chão! Ali, de noite, quando tudo está sossegado, deve-se ouvir gemer e 
suspirar a menina Andreia. 

Do desejo à execução vai uma grande distância; mas as imaginações ricas fazem 
desaparecer as distâncias, têm para isso um meio. No impossível acham o real, sabem deitar 
pontes sobre os rios e aplicar escadas às montanhas. 

Gilberto, nos primeiros dias, não fez mais que desejar. 
Depois reflectiu que esses felizes tão invejados eram simples mortais como ele, dotados 



de pernas para pisar o chão do jardim, e de braços para abrir as portas. Começou a representar-
se-lhe a felicidade que sentiria ao deixar-se escorregar furtivamente nessa casa proibida, e chegar 
o ouvido a essas cortinas, pelas quais se filtrava o ruído do interior. 

Em Gilberto, desejar era pouco, a execução tornava-se imediata. 
Demais, as forças voltavam-lhe com rapidez. A necessidade é fecunda e rica. Ao fim de 

três dias, Gilberto, com o auxílio da febre, sentia-se tão forte como nunca. 
Calculou que, tendo-o Rousseau fechado, uma das maiores dificuldades achava-se 

vencida, e era a de entrar em casa da menina de Taverney pela porta. 
Com efeito, a porta dava para a Rua Coq-Héron; Gilberto, fechado na Rua Platrière, não 

podia chegar àquela rua, não tinha por isso grande necessidade de abrir a porta do seu quarto. 
Ficavam as janelas. 
A da água-furtada dava a prumo sobre quarenta e oito pés de muro. 
A não estar bêbado ou inteiramente doido, ninguém se atreveria a descer por ali. 
- Oh! Estas portas contudo são grandes invenções – repetia ele consigo atormentando os 

pulsos - e o Sr. Rousseau, um filósofo, fecha-mas! 
Arrancar o cadeado, era coisa fácil, por certo, mas depois não havia mais esperanças de 

voltar para a casa hospitaleira. 
Fugir de Luciennes, fugir da Rua Platrière, fugir de Taverney, sempre fugir, era tomar o 

caminho de não se atrever mais a olhar de cara a cara para uma única criatura, sem recear ouvir 
uma admoestação de ingratidão ou de leviandade. 

- Não, o Sr. Rousseau nada saberá. 
E agarrado à fresta, Gilberto continuava: 
- Com as minhas pernas e com as minhas mãos, instrumentos naturais do homem livre, 

poderei agarrar-me às telhas, e seguindo pela goteira, muito estreita é verdade, mas que é direita, e 
por conseqüência, o caminho mais curto de um ponto ao outro, chegarei, se chegar, à fresta 
paralela à minha. Ora, essa fresta é a da escada. Se eu não chegar, caio no jardim, isso não faz 
bulha, saem do palácio, levantam-me, reconhecem-me, morro belo, nobre, poético, 
compadecem-se de mim; é soberbo! Se chego, como tenho toda a razão de crer, meto-me pela 
fresta da escada, desço, descalço, todos os andares até ao primeiro, que tem uma janela que dá 
para o jardim, isto é, a quinze pés do chão. Ali, salto. Ah! Já não tenho força, nem elasticidade! 
Verdade seja que há um caramanchão para me ajudar... Sim, mas esse caramanchão feito de 
madeira já carunchosa há-de quebrar-se, cairei, não morto, nobre e poético, mas sujo de cal, 
esfarrapado, envergonhado e com a aparência de um ladrão de fruta; isto é odioso de pensar. O 
senhor de Taverney mandará dar-me com um chicote pelo guarda-portão ou puxar as orelhas por 
La Brie. Não! Tenho aqui vinte barbantes, os quais unidos fazem uma corda; tomo de 
empréstimo à Srª. Teresa todos os seus cordéis por uma noite, faço-lhes nós, e uma vez chegado 
à minha bem-aventurada janela do primeiro andar, prendo a corda na pequena varanda e deixo-
me escorregar para o jardim. 

Depois de inspeccionada a goteira, desatados os cordéis para serem medidos, tomada a 
altura com a vista, Gilberto sentiu-se forte e resoluto. 

Torceu todos os barbantes de modo a fazer uma corda sólida de todos eles; experimentou 
as suas forças suspendendo-se a uma das vigas do tecto, e feliz por ver que no meio dos seus 
esforços só uma vez lhe viera o sangue à boca, decidiu-se para a expedição nocturna. 

A fim de mais facilmente enganar o Sr. Jacques e Teresa, fingiu-se mais doente e ficou na 
cama até às duas horas, momento em que, depois do seu jantar, Rousseau saía para passear e só 
voltava de tarde. 

Gilberto disse que tinha tal sono, que ia dormir na persuasão que só no dia seguinte 
acordaria. 

Rousseau respondeu que estimava muito isso porque tendo de cear fora, ficava assim 
mais descansado. 

Separaram-se com estas afirmações respectivas. 



Assim que Rousseau desapareceu, Gilberto foi buscar os seus cordéis e começou de novo 
a tecê-los, mas desta vez era para valer. 

Examinou ainda a goteira e as telhas; depois conservou-se a espreitar para o jardim até à 
tarde. 
 

XX 
 

VIAGEM AÉREA 
 
Gilberto estava assim preparado para a sua descensão ao jardim inimigo, era assim que ele 

tacitamente qualificava a casa de Taverney, e da sua fresta explorava o terreno com a profunda 
atenção de um hábil estratégico que vai dar uma batalha, quando naquela casa tão silenciosa, tão 
impassível, se passou uma cena que atraiu a atenção do filósofo. 

Uma pedra saltou por cima do muro do jardim e veio bater em ângulo na parede da casa. 
Gilberto sabia que já não havia efeito sem causa, e portanto como tinha visto o efeito, 

começou logo a procurar a causa. 
Mas Gilberto, apesar de se debruçar muito, não pôde ver a pessoa que da rua havia 

atirado a pedra. 
Somente - e logo compreendeu que essa manobra tinha ligação com o acontecimento que 

acabava de suceder - viu abrir-se com precaução as portas de uma janela do pavimento térreo, e, 
pela fenda que deixou, aparecer a cabeça de Nicola. 

Gilberto, pressuroso, refugiou-se para dentro do seu quarto, mas sem perder um instante 
de vista a rapariga. 

- Esta, depois de ter explorado com o olhar todas as janelas, e particularmente as da casa, 
saiu do seu esconderijo e correu para o jardim como para se aproximar do caramanchão, onde 
algumas rendas secavam ao sol. 

Era no caminho deste caramanchão que tinha caído a pedra que Nicola e Gilberto não 
perdiam de vista. Gilberto viu-a empurrar com o pé essa pedra, que naquele momento adquiria 
tão grande importância, e continuar esse exercício até a levar para junto do caramanchão. 

Ali, Nicola levantou as mãos para desprender as rendas, deixou cair uma que apanhou 
vagarosamente, e, no acto de a apanhar, apoderou-se da pedra. 

Gilberto não adivinhava coisa alguma ainda; mas vendo Nicola desembrulhar essa pedra 
como um guloso descasca uma noz, e tirar-lhe uma capa de papel que trazia, compreendeu qual 
era o grau de importância real que merecia o aerólito. 

Era com efeito nem mais nem menos que um bilhete, que Nicola acabava de achar em 
torno da pedra. 

A esperta rapariga depressa o abriu, devorou, meteu na algibeira, e então não teve nada 
mais que examinar nas suas rendas porque estavam enxutas. 

Entretanto, Gilberto abanava a cabeça, dizendo para si, com esse egoísmo cego dos 
homens que depreciam as mulheres, que Nicola era na realidade uma natureza viciosa, e que ele, 
Gilberto, tinha dado prova de moral e sã política rompendo de uma vez, e com tanta coragem, 
todas as suas relações com uma rapariga que recebia bilhetes por cima dos muros. 

E raciocinando assim, Gilberto, que acabava de fazer um tão belo arrazoado sobre as 
causas e os efeitos, condenava um efeito de que talvez ele era causa. 

Nicola entrou para casa, depois tornou a sair, e desta vez trazia a mão na algibeira. 
Tirou dela uma chave, Gilberto viu-a um instante brilhar entre os seus dedos como um 

raio; depois a rapariga fez passar essa chave por debaixo da pequena porta do jardim, situada na 
outra extremidade do muro paralelamente à grande porta da serventia geral. 

- Bom! - disse Gilberto - percebo: um bilhete e uma entrevista. Nicola não perde o seu 
tempo, Nicola tem já um novo amante! 

E Gilberto franziu as sobrancelhas com o despeito de um homem que julgou que a sua 



perda causaria um vácuo irreparável no coração da mulher que abandonou, e que, com grande 
admiração, vê esse vácuo perfeitamente preenchido. 

- Isso poderia muito bem contrariar os meus projectos - prosseguiu Gilberto procurando 
uma causa factícia ao seu mau humor. - Não importa - continuou ele depois de outro momento 
de silêncio - não desgosto de conhecer o feliz mortal que me sucede nas boas graças da Srª. 
Nicola. 

Mas em certos casos, Gilberto tinha um espírito perfeitamente justo; logo calculou que a 
descoberta que acabava de fazer, e que ignoravam que ele tivesse feito, lhe dava sobre Nicola 
uma superioridade que lhe poderia aproveitar em alguma ocasião, pois que sabia o segredo de 
Nicola com todas as circunstâncias que ela não poderia negar, enquanto que ela apenas poderia 
desconfiar do seu, sem que nenhuma circunstância pudesse dar fundamento às suas suspeitas. 

Gilberto, portanto, resolveu aproveitar-se disso em ocasião oportuna. 
Durante todas estas idas e vindas, chegou enfim a noite com tanta impaciência esperada. 
Gilberto já não receava senão uma coisa, era a volta inesperada de Rousseau, que o 

poderia surpreender no telhado ou na escada, ou mesmo que poderia achar o quarto vazio. Neste 
último caso, a raiva do genebrês devia ser terrível; Gilberto, porém, julgou que a abrandaria por 
meio de um bilhete que escreveu e deixou sobre a sua mesa, endereçado ao filósofo. 

O bilhete era concebido nestes termos: 
“Meu caro e ilustre protector. 
 
Não forme má opinião de mim, se a despeito das suas recomendações, e mesmo das suas 

ordens, tomei a liberdade de sair. Pouco poderei tardar em voltar a não ser que me aconteça 
algum desastre como aquele que já me aconteceu; mas mesmo ao risco de um desastre 
semelhante ou ainda pior, preciso deixar o meu quarto por algumas horas.” 

 
- Não sei o que direi quando voltar - pensava Gilberto - mas pelo menos o Sr. Rousseau 

não estará com cuidado em mim, nem se há-de encolerizar. 
A tarde foi triste. Estava um calor abafadiço, como é costume durante os primeiros 

calores da Primavera; o céu estava nublado, e às oito e meia o olhar mais apurado nada teria 
distinguido no meio do abismo negro que os olhos de Gilberto interrogavam. 

Foi só então que o mancebo conheceu que respirava dificilmente, que suores súbitos lhe 
invadiam a fronte e o peito, sinais certos de fraqueza e atonia. A prudência aconselhava-o a não 
se aventurar em tal estado a uma expedição em que eram necessárias toda a força e toda a 
segurança dos órgãos, não só para o bom êxito da empresa, mas ainda para a segurança do 
indivíduo; mas Gilberto nada ouviu do que lhe aconselhava o instinto físico. 

A vontade moral tivera mais poder; foi ela, como sempre, que o mancebo seguiu. 
Era chegado o momento; Gilberto envolveu a sua pequena corda em doze voltas em 

torno do pescoço, começou, com o coração palpitante, a escalar a sua fresta, e agarrando-se com 
força à ombreira dessa mesma fresta, deu o primeiro passo na goteira, em direcção à fresta da 
direita, que, como dissemos, era a da escada, e estava separada da outra por um intervalo de duas 
toezas pouco mais ou menos. 

Assim, com os pés num cano de chumbo de oito polegadas de largura quando muito, o 
qual, ainda que seguro de longe em longe por umas escápulas de ferro, cedia sob seus passos por 
causa da sua mesma brandura, e com as mãos seguras às telhas, às quais só podia pedir um ponto 
de apoio para equilíbrio, mas nunca um amparo em caso de queda, porque os dedos não tinham 
em que se firmarem; eis a posição de Gilberto durante a viagem aérea, que durou dois minutos, 
isto é, duas eternidades. 

Mas Gilberto não queria ter medo, e era tal o poder da vontade do mancebo, que não se 
intimidou. Lembrava-se ter ouvido dizer a um equilibrista que para andar bem direito nos 
caminhos estreitos era preciso não olhar para os pés, mas sim a dez passos adiante de si, e nunca 
pensar no abismo senão como a águia, isto é, com a convicção de que se pode pairar por cima. E 



demais, Gilberto já tinha posto em prática estes preceitos em várias visitas que havia feito a 
Nicola, a essa mesma Nicola, tão ousada agora, que se servia de chaves e de portas em lugar de 
telhados e de chaminés. 

Assim tinha passado sobre as represas das azenhas de Taverney e sobre as vigas dos 
tectos arruinados de um velho telheiro. 

Mas, chegado ao patamar, parou. Ouviam-se umas vozes nos pavimentos inferiores: eram 
as de Teresa e de certas vizinhas, que conversavam a respeito do génio do Sr. Rousseau, do 
mérito dos seus livros e da harmonia da sua música. 

Essas vizinhas tinham lido a Nova Heloísa e achavam que era um livro licencioso, 
confessavam-no francamente. Em resposta a esta crítica, a Srª. Teresa fazia-lhes observar que não 
compreendiam a parte filosófica de tão bela obra. 

A isto nada podiam responder as vizinhas, a não ser confessar a sua incompetência em 
semelhante matéria. 

Esta conversa transcendente tinha lugar de um patamar para outro, e o fogo da discussão 
era menos ardente que o das fornalhas em que se cozia a ceia cheirosa destas senhoras. 

Gilberto, portanto, ouviu ressoar os argumentos e tostar os guisados. 
O seu nome, pronunciado no meio do tumulto, causou-lhe um estremecimento 

desagradável. 
- Depois da minha ceia - dizia Teresa - irei ver se de nada precisa aquela infeliz criança, na 

sua água-furtada. 
Esta infeliz criança causou-lhe menos prazer do que medo lhe despertou a promessa da 

visita. Felizmente, lembrou-se que Teresa, quando ceava só, conversava muito tempo com a sua 
querida garrafa; que o assado deitava um cheiro apetitoso, que depois da ceia significava... às dez 
horas. Ainda não eram oito e três quartos. Demais, depois da ceia, segundo todas as 
probabilidades, o curso das idéias de Teresa teria mudado e pensaria em tudo menos na infeliz 
criança. 

Todavia, com grande desgosto de Gilberto, perdia-se o tempo; de repente um dos 
assados queimou-se e ouviu-se um grito da cozinheira assustada, brado de terror que rompeu 
todas as conversas. 

Precipitaram-se para o teatro do acontecimento. 
Gilberto aproveitou a preocupação culinária destas senhoras para se deixar escorregar 

como um silfo pela escada. 
No primeiro andar achou lugar pronto para atar a sua corda, fixou-a bem, subiu para a 

janela e começou a descer com a maior agilidade. 
Estava suspenso entre a janela e a terra, quando uns passos rápidos soaram mesmo por 

baixo dele no jardim. 
Teve tempo de olhar para baixo, agarrando-se bem aos nós da corda para ver quem era o 

mal-avisado e importuno. 
Era um homem. 
Como vinha do lado da porta pequena, Gilberto não duvidou um só instante que fosse o 

feliz mortal esperado por Nicola. 
Concentrou portanto toda a sua atenção sobre esse novo intruso que vinha fazê-lo parar 

no meio da sua perigosa descida. Pelo seu andar, por uma idéia do perfil que se desenhava por 
baixo do seu chapéu de três bicos, ao modo particular pelo qual esse chapéu era posto, inclinado 
sobre uma orelha que parecia estar bem alerta, julgou Gilberto conhecer o famoso Beausire, esse 
oficial da casa do rei com que Nicola travara conhecimento em Taverney. 

Quase ao mesmo tempo, viu Nicola abrir a porta e deixando-a aberta, correr para o 
jardim, e, tão rápida como a alvéloa que corre, ligeira como ela, dirigir-se para o caramanchão, 
isto é, para o lado a que se encaminhava já o Sr. Beausire. 

Não era esta, com toda a certeza, a primeira entrevista neste género que se realizava, pois 
que nem um nem outro manifestavam a mais leve hesitação sobre o lugar em que se deviam 



encontrar. 
- Agora posso concluir a minha descensão – pensou Gilberto - e se Nicola recebeu o seu 

amante a esta hora, é porque está certa que é boa ocasião. Andreia, portanto, está só, meu Deus! 
só... 

Com efeito não se ouvia bulha alguma, e apenas se via uma luz fraca no andar térreo. 
Gilberto, chegado ao chão sem desastre algum, não quis atravessar diagonalmente o 

jardim; caminhou encostado à parede, meteu-se numa rua de arbustos, atravessou-a curvando-se 
e chegou sem ser visto à porta que Nicola deixara aberta. 

Dali, abrigado por uma imensa aristolóquia que trepava até por cima da porta e a 
enfeitava abundantemente, observou que o primeiro quarto, antecâmara muito espaçosa, como o 
havia adivinhado, estava perfeitamente vazio. 

Essa antecâmara comunicava com o interior por meio de duas portas, uma aberta, outra 
fechada; Gilberto adivinhou que a porta aberta era a da câmara de Nicola e nela entrou 
vagarosamente, estendendo as mãos adiante de si com receio de algum desastre, porque estava 
mergulhada em profunda escuridão. 

Contudo, no fim de uma espécie de corredor, via-se uma porta de vidraças desenhar os 
caixilhos na luz que projectava no quarto fronteiro; da parte de dentro das vidraças flutuava uma 
cortina de cassa. 

Adiantando-se no corredor, ouviu Gilberto uma voz fraca no quarto que tinha luz. 
Era a voz de Andreia; todo o sangue de Gilberto lhe afluiu ao coração. 
Uma outra voz respondia a essa; era a de Filipe de Taverney. 
O mancebo informava-se com solicitude da saúde de sua irmã. 
Gilberto, sempre alerta, deu alguns passos e colocou-se por detrás de uma dessas meias 

colunas com um busto qualquer, que naquela época formavam as decorações das portas dobradas 
em profundura. 

Assim em segurança, escutou e olhou, tão feliz, que o seu coração palpitava de prazer; tão 
assustado, que esse mesmo coração se lhe apertava de modo que não era mais que um ponto no 
seu peito. 

Escutava e via. 
 

XXI 
 

O IRMÃO E A IRMÃ 
 
Gilberto ouvia e via, dissemos nós. 
Via Andreia deitada sobre o seu canapé, com o rosto voltado para a porta de vidraças, 

isto é, mesmo em frente dele. Essa porta estava um pouco entreaberta. 
Uma pequena lâmpada com um grande transparente, colocada sobre uma mesa fronteira 

carregada de livros, indicando a única distracção a que se podia entregar a formosa doente, 
alumiava unicamente a parte inferior do rosto da menina de Taverney. 

Algumas vezes, contudo, quando se recostava no travesseiro do canapé, a claridade 
invadia a sua fronte tão branca e tão pura debaixo das rendas. 

Filipe, sentado junto do canapé, voltava as costas para Gilberto; estava ainda com o braço 
ao peito, e era-lhe absolutamente proibido fazer com ele qualquer movimento. 

Era a primeira vez que Andreia se levantara; era a primeira vez que Filipe saía. 
Portanto desde a terrível noite não se haviam tornado a ver; apenas, cada um deles, tinha 

sabido que o outro ia cada vez melhor e caminhava para a sua convalescença. 
Ambos reunidos desde alguns minutos apenas, conversavam livremente, porque sabiam 

que estavam sós, e que se viesse alguém seriam prevenidos da chegada desse alguém pelo som da 
campainha colocada na porta, que Nicola tinha deixado aberta. 

Mas, como era muito natural, ignoravam essa circunstância da porta deixada aberta, e 



contavam com a campainha. 
Gilberto via portanto e ouvia, como dissemos, porque por essa porta aberta, podia 

perceber todas as palavras da conversação. 
- De modo - dizia Filipe no momento em que Gilberto se colocava por trás de uma 

cortina presa na porta de um gabinete de toucador - de modo que respiras mais livremente, pobre 
irmã? 

- Sim, mais livremente, mas sempre com uma pequena dor. 
- E as forças? 
- Ainda não voltaram; entretanto, por duas ou três vezes hoje pude ir à janela. Que 

deliciosa coisa que é o ar! Que bela coisa que são as flores! Parece-me que com ar e flores não se 
pode morrer. 

- Mas com isso tudo, ainda te sentes fraca, não é verdade, Andreia? 
- Ah! Sim, porque o abalo foi terrível! Também, repito-te - continuou Andreia sorrindo e 

abanando a cabeça - custa-me ainda muito a andar mesmo apoiando-me às cadeiras; sem encosto, 
vergam-me as pernas, e parece-me sempre que vou cair. 

- Vamos, vamos, ânimo, Andreia! Este ar puro e estas flores, de que há pouco falavas, 
hão-de restabelecer-te, e dentro de oito dias estarás em estado de ir visitar a senhora delfina, que 
tem perguntado muito por ti, segundo me afirmam. 

- Sim, eu espero-o, Filipe; porque a senhora delfina, com efeito, parece ter muita bondade 
comigo. 

E Andreia, encostando-se para trás, levou a mão ao peito e fechou os seus lindos olhos. 
Gilberto deu um passo para diante, com os braços estendidos. 
- Padeces, minha irmã? - perguntou Filipe pegando-lhe na mão. 
- Sim, são espasmos, e algumas vezes sobe-me o sangue à cabeça e turva-se-me a vista; 

tenho outras vezes deslumbramentos, e o coração some-se. 
- Oh! - disse Filipe pensativo - isso não é de admirar; passaste por uma prova tão terrível, 

foste salva tão milagrosamente! 
- Milagrosamente, é esta a expressão verdadeira, meu irmão. 
- Mas, a propósito desse salvamento milagroso, Andreia – prosseguiu Filipe 

aproximando-se de sua irmã para dar mais importância à questão - sabes que ainda não pude 
conversar contigo a respeito dessa catástrofe? 

Andreia corou e pareceu experimentar algum desassossego. 
Filipe não reparou ou pareceu não reparar nessa cor que lhe subiu ao rosto. 
- Eu julgava entretanto - disse Andreia - que a minha vinda tinha sido acompanhada de 

todos os esclarecimentos que podias desejar; meu pai disse-me ter ficado perfeitamente satisfeito. 
- Sem dúvida, querida Andreia; e aquele homem empregou uma extrema delicadeza em 

todo esse negócio, pelo menos assim me pareceu; entretanto, vários pontos da história que ele 
nos contou pareceram-me, não suspeitos, mas obscuros. 

- Como? O que queres dizer, meu irmão? – perguntou Andreia com uma candura 
inteiramente virginal. 

- Sim, sem dúvida. 
- Explica-te. 
- Assim, por exemplo - prosseguiu Filipe - há um ponto que eu a princípio ainda não 

tinha examinado, e que, depois, apresentou-se-me bem estranho. 
- Qual é? - perguntou Andreia. 
- É - disse Filipe - o modo pelo qual foste salva. Conta-me isso, Andreia. 
Andreia de Taverney pareceu fazer um esforço violento sobre si mesma. 
- Oh! Filipe - disse ela - quase que me esqueci, tal foi o meu medo. 
- Não importa, minha boa Andreia, diz-me tudo de quanto te lembrares. 
- Meu Deus! Bem sabes que fomos separados na distância de uns vinte passos do 

Guarda-reposte. Vi-te arremessado para o lado do jardim das Tulherias, enquanto eu era impelida 



da direcção da Rua Real. Ainda te pude distinguir um instante, fazendo inúteis esforços para 
chegar a mim. Estendi para ti os braços, e bradei: “Filipe! Filipe!” quando de repente me vi 
envolvida como num turbilhão; levantada, levada do lado das grades, eu sentia a onda que me 
impelia para a muralha contra a qual se ia despedaçar; ouvia os gritos daqueles que se esmagavam 
contra as grades; conhecia que ia em breve chegar a minha vez de ser esmagada, despedaçada; 
podia quase calcular o número de segundos que tinha ainda para viver, quando, meio morta, meio 
doida, erguendo os braços e os olhos para o céu, numa última oração, vi brilhar o olhar de um 
homem que dominava toda essa multidão, como se a multidão lhe obedecesse. 

- E esse homem era o conde José Bálsamo, não é verdade? 
- Sim, o mesmo que eu já tinha visto em Taverney; o mesmo que já lá me havia causado 

uma impressão de terror tão estranha; esse homem, enfim, que parece ocultar em si alguma coisa 
de sobrenatural; esse homem que fascinou os meus com os seus olhos, os meus ouvidos com a 
sua voz; esse homem, que fez estremecer todo o meu corpo com o simples contacto de um dedo 
seu sobre o meu ombro. 

- Continua, continua, Andreia - disse Filipe, tornando-se-lhe triste o rosto e a voz. 
- Pois bem! Esse homem apareceu-me pairando sobre essa catástrofe, como se as dores 

humanas o não pudessem alcançar. Li nos seus olhos que queria e podia salvar-me. Então, 
passou-se em mim e em torno de mim alguma coisa muito extraordinária; despedaçada, sem 
forças, quase morta já, senti-me levada ao encontro desse homem, como se alguma força 
desconhecida, misteriosa, invencível, me arrebatasse para ele; sentia como uns braços que se 
levantavam para me impelirem fora desse abismo de carne humana esmagada, onde agonizavam 
tantos desgraçados, e restituir-me ao ar, à vida. Oh! Vês tu, Filipe - prosseguiu Andreia com uma 
espécie de exaltação - tenho a certeza que o olhar desse homem é que me atraía assim. Cheguei a 
dar-lhe a mão, estava salva. 

- Ah! - murmurou Gilberto - só o viu a ele; e a mim, que morria a seus pés, não me viu! 
Limpou a fronte de que lhe corria o suor. 
- É então assim que se passou o caso? – perguntou Filipe. 
- Sim, até ao momento em que me senti fora de perigo; então, ou porque toda a minha 

vida se concentrasse no último esforço que eu tinha feito, ou fosse porque efectivamente o terror 
que eu tinha sentido ultrapassasse a medida das minhas forças, perdi os sentidos. 

- E a que horas julgas que esse desmaio teve lugar? 
- Dez minutos depois de te haver deixado, meu irmão. 
- É isso - prosseguiu Filipe - era meia-noite, pouco mais ou menos. Como aconteceu 

então que só aqui chegasses às três horas? Perdoa-me um interrogatório que pode parecer-te 
ridículo, querida Andreia, mas que para mim tem razões ponderosas. 

- Obrigada, Filipe - disse Andreia apertando a mão de seu irmão - obrigada. Há três dias 
talvez que não teria podido responder-te, mas hoje, - há-de parecer-te estranho o que vou dizer-te 
- a minha vista interior é mais forte, e parece-me que uma vontade que domina a minha, me 
ordena de me lembrar, e eu lembro-me. 

- Diz então, querida Andreia, fala, porque espero com impaciência. Esse homem levou-te 
então em seus braços? 

- Em seus braços! - disse Andreia corando – disso não me recordo eu bem. Tudo quanto 
sei, é que me tirou do centro da multidão, mas o contacto da sua mão causou-me o mesmo efeito 
que em Taverney, e apenas me tocou, perdi de novo os sentidos, ou melhor direi, tornei a 
adormecer, porque o desmaio tem prelúdios dolorosos, e desta vez apenas senti as doces 
impressões do sono. 

- Realmente, Andreia, tudo quanto me estás dizendo parece-me tão estranho, que se fosse 
outra pessoa que mo dissesse, eu não lhe daria crédito. Não importa, acaba - prosseguiu ele com 
uma voz mais alterada do que desejava mostrar. 

Quanto a Gilberto, devorava cada uma das palavras de Andreia, porque sabia que até ali 
pelo menos, eram verdadeiras. 



- Tornei a mim - continuou Andreia - e acordei numa sala ricamente mobiliada. Uma 
criada e uma senhora estavam a meu lado, mas não pareciam preocupar-se comigo, porque 
quando acordei vi-lhes no rosto uma expressão de sorriso agradável. 

- Sabes que horas eram, Andreia? 
- Era meia hora depois da meia-noite. 
- Oh! - exclamou Filipe respirando livremente – está bom; continua, Andreia, continua. 
- Agradeci às duas os cuidados que me haviam dispensado; lembrando-me, porém, do 

desassossego em que estariam tanto o pai como tu, roguei-lhes por isso que me mandassem aqui 
conduzir imediatamente; disseram-me então que o conde tinha voltado ao lugar da catástrofe 
para socorrer os feridos, mas que ia voltar com uma carruagem, e que me conduziria ele mesmo a 
minha casa. Efectivamente, seriam duas horas, ouvi rodar uma carruagem na rua, depois de um 
estremecimento semelhante àqueles que eu já havia sentido ao aproximar-se aquele homem, 
apoderou-se de mim; caí vacilante, atordoada, sobre um sofá; abriu-se a porta; no meio do meu 
deslumbramento pude conhecer aquele que me tinha salvado, depois perdi novamente os 
sentidos. Seria então que me trouxeram para baixo, que me meteram na carruagem e que me 
conduziram para aqui. É tudo quanto me lembra, meu irmão. 

Filipe calculou o tempo, e viu que sua irmã devia ter sido conduzida directamente da Rua 
das Cavalariças do Louvre à Rua Coq-Héron, como tinha sido conduzida da Praça de Luís XV à 
Rua das Cavalariças do Louvre; e apertando-lhe a mão, disse-lhe num tom alegre: 

- Obrigado, querida irmã, obrigado; todos esses cálculos correspondem ao meu. Irei eu 
mesmo a casa da marquesa de Savigny agradecer-lhe. Agora, uma última palavra de interesse 
secundário. 

- Diz. 
- Lembras-te de ter visto, no meio da catástrofe, alguma cara conhecida? 
- Eu? Não. 
- A do pequeno Gilberto, por exemplo? 
- Efectivamente - disse Andreia esforçando-se por se lembrar; - sim, no momento em que 

fomos separados, estava dez passos distante de mim. 
- Ela tinha-me visto - murmurou Gilberto. 
- É porque, quando eu andava em tua procura, Andreia, achei o pobre rapaz. 
- Entre os mortos? - perguntou Andreia com esse tom bem pronunciado do interesse, 

que os grandes têm pelos seus subalternos. 
- Não, estava ferido unicamente; salvaram-no, e espero que há-de escapar. 
- Oh! Ainda bem - disse Andreia; - e o que tinha ele? 
- O peito esmagado. 
- Sim, sim, esmagado contra o teu peito, Andreia – murmurou Gilberto. 
- Mas - continuou Filipe - o que há de singular, e o que me fez falar-te dele, é ter 

encontrado na sua mão gelada um pedaço do teu vestido. 
- Sim? Com efeito é singular! 
- Não o viste ultimamente? 
- Ultimamente, Filipe, vi tantos rostos medonhos de terror e de sofrimento, de egoísmo, 

de amor, de piedade, de avareza, de cinismo, que me parece ter vivido um ano no Inferno; entre 
todos esses rostos que pareciam uma revista que eu passava a todos os condenados, pode ser que 
visse o do rapaz, mas não me lembra. 

- Entretanto, esse pedaço de fazenda era arrancado do teu vestido, querida Andreia, 
porque verifiquei isso com a tua criada Nicola. 

- E disseste-lhe o motivo por que a interrogavas? - perguntou Andreia, pois se lembrava 
da singular explicação que havia tido, em Taverney, com a sua aia a propósito desse mesmo 
Gilberto. 

- Oh! Não. Enfim, o pedaço de vestido estava efectivamente na mão dele; como explicas 
isso? 



- Meu Deus, é a coisa mais fácil do mundo – disse Andreia com uma tranqüilidade que 
formava um indizível contraste com o terrível bater do coração de Gilberto; - se ele estava junto 
de mim no momento em que eu me senti por assim dizer arrebatada pelo olhar daquele homem, 
ter-se-ia agarrado a mim para aproveitar ao mesmo tempo que eu do socorro que me mandavam, 
semelhante ao afogado que se agarra à cintura do nadador. 

- Oh! - disse Gilberto com um sentido de desprezo por semelhante pensamento da 
menina de Taverney; - oh! que ignóbil interpretação do meu sacrifício! Como esta gente de 
nobreza nos julga, a nós, gente do povo! Oh! O Sr. Rousseau tem muita razão, valemos muito 
mais do que eles; o nosso coração é mais puro e o nosso braço mais forte. 

E, como fizesse um movimento para não perder a continuação da conversa de Andreia e 
de seu irmão, que abandonara momentaneamente por causa da sua observação, ouviu bulha atrás 
de si. 

- Meu Deus! - murmurou ele - está alguém na antecâmara. 
E Gilberto, ouvindo os passos aproximarem-se do corredor, refugiou-se no gabinete do 

toucador, deixando cair o reposteiro diante de si. 
- Então! Esta estouvada da Nicola não está cá? – disse a voz do barão de Taverney, que, 

roçando por Gilberto as abas do seu vestuário, entrou no quarto da filha. 
- Está certamente no jardim - disse Andreia com uma tranqüilidade que provava que ela 

não suspeitava de modo algum a presença de um terceiro; - boa noite, meu pai! 
Filipe levantou-se respeitosamente; o barão fez-lhe sinal que ficasse onde estava, e 

puxando uma poltrona sentou-se junto dos filhos. 
- Ah! Meus filhos - disse o barão - é bem longe da Rua Coq-Héron a Versalhes, quando 

em vez de ir para lá numa boa carruagem do paço, apenas se tem um mau carro puxado por um 
péssimo cavalo; enfim, sempre estive com a senhora delfina. 

- Ah! - disse Andreia - vem de Versalhes, meu pai? 
- Sim, a princesa apenas soube do desastre que aconteceu a minha filha, teve a bondade 

de me mandar chamar. 
- Andreia está muito melhor, meu pai - disse Filipe. 
- Bem sei, e até o disse a Sua Alteza Real, que se dignou prometer-me que, logo depois do 

completo restabelecimento de tua irmã, havia de chamá-la para junto de si no pequeno Trianon, 
que decididamente escolheu para sua residência, e que está tratando de fazer dispor ao seu gosto. 

- Eu! Eu na corte! - disse Andreia timidamente. 
- Não há-de ser na corte, minha filha: a senhora delfina tem gostos sedentários; o senhor 

delfim também odeia o ruído e o luxo; no Trianon há-de viver-se em família; só pelo génio que 
vejo em Sua Alteza a Srª. Delfina, essas assembléias de família poderiam muito bem acabar por 
ser mais que reuniões de justiça ou estados gerais. A princesa tem génio, e segundo dizem, o 
senhor delfim é um sábio. 

- Oh! Sempre há-de ser a corte, não te iludas, minha irmã - disse Filipe tristemente. 
- A corte! - disse Gilberto com uma raiva e desespero concentrados; - a corte, isto é, um 

lugar tão alto onde não posso chegar, um abismo em que não me posso precipitar; acabou-se! 
Andreia está perdida para mim! 

- Nós não temos - redargüiu Andreia dirigindo-se a seu pai - nem a fortuna que permite 
habitar esse lugar, nem a educação necessária aos que o habitam. Eu, pobre rapariga, o que 
poderei fazer no meio dessas senhoras tão brilhantes, cujo esplendor que deslumbra apenas 
entrevi uma vez, cujo espírito fútil mas cintilante pude já avaliar? Ah! Meu irmão, quanto somos 
obscuros para querer figurar no meio de todas essas luzes!... 

O barão franziu as sobrancelhas. 
- Ainda essas loucuras? - disse ele; - realmente é incompreensível o cuidado que sempre 

têm as pessoas que de perto me tocam, em abater tudo quanto me pertence ou procede de mim. 
Obscuros! Estás realmente louca, Andreia? Obscura! Uma Taverney Casa Vermelha, obscura! E 
quem poderá brilhar senão tu?... A fortuna... Ora adeus! As fortunas da corte todos sabem o que 



são; o sol da coroa enxuga-as, o sol da natureza as faz reverdecer; é o grande vaivém da natureza. 
Arruinei-me, é certo, mas tornarei a ser rico, acabou-se. El-rei porventura não tem já dinheiro 
para oferecer aos seus servidores? Pensas que rejeitarei um regimento que me dêem para o filho 
mais velho da minha raça, um dote que me dêem para ti, Andreia, um apanágio que me dêem a 
mim, ou alguns títulos de renda que ache debaixo do meu guardanapo, num pequeno jantar de 
família a que me convidarem?... Não, não, os tolos é que têm esses pontos de escrúpulo. Eu não 
os tenho... E demais, é o meu bem, torno a recebê-lo; não tenhas portanto escrúpulos. Falta 
combater um último ponto, é sobre a tua educação, de que há pouco falaste. Lembra-te, menina, 
que nenhuma senhora da corte é educada como tu; ainda mais, tens, a par da educação das 
meninas nobres, a instrução sólida das filhas dos magistrados ou dos banqueiros; sabes música, 
desenhas paisagens com vacas e carneiros, que Berghem não desenharia; ora a senhora delfina é 
doida por carneiros, vacas e por Berghem. És formosa, e el-rei não deixará de o notar. Sabes 
conversar, o Sr. Conde de Artois ou o Sr. Conde de Provença hão-de apreciar muito isso; serás 
portanto não só bem vista... Mas adorada. Sim, sim - disse o barão esfregando as mãos e rindo de 
um modo tão singular que Filipe olhou para seu pai, espantado de ver semelhante riso numa boca 
humana. - Adorada! É a palavra exacta. 

Andreia baixou os olhos, e Filipe pegando-lhe na mão, disse-lhe: 
- O senhor barão falou a verdade, és realmente o que ele diz, Andreia; ninguém será mais 

digna do que tu de entrar em Versalhes. 
- Mas então ficarei separada dos meus – redargüiu Andreia com tristeza. 
- Nada, nada - interrompeu o barão; - Versalhes é muito grande, minha querida. 
- Sim, mas o Trianon é pequeno - respondeu Andreia, soberba e intratável, quando com 

ela se obstinavam. 
- O Trianon há-de sempre ser grande bastante para fornecer um quarto ao senhor de 

Taverney; um homem como eu acomoda-se sempre - acrescentou ele com uma modéstia que 
significava: “Sabe sempre acomodar-se”. 

Andreia, pouco tranqüilizada com esta proximidade de seu pai, voltou-se para Filipe. 
- Minha irmã - lhe disse este - decerto não farás parte daquilo a que se chama corte. Em 

lugar de te mandar para um convento em que pagaria o teu dote, a senhora delfina, que se dignou 
distinguir-te, há-de conservar-te junto de si com um emprego qualquer. Hoje a etiqueta não é 
austera como no tempo de Luís XIV, há fusão e divisibilidade nos encargos; podes servir a 
delfina como dama de companhia; desenhará contigo, conservar-te-á sempre ao pé de si; nunca te 
verão, é possível, mas não deixarás por isso de estar sob a sua imediata protecção, e como tal 
inspirarás muita inveja. É isso o que receias, não é verdade? 

- Sim, meu irmão. 
- Pois bem - disse o velho barão - não nos afligiremos por coisa tão pouca, um ou dois 

invejosos... desprezam-se. Trata de melhorar quanto antes, Andreia, e terei eu mesmo o prazer de 
te levar ao Trianon: é ordem da senhora delfina. 

- Muito bem, eu irei, meu pai. 
- A propósito - continuou o barão - tens dinheiro, Filipe? 
- Se precisa de algum, senhor - redargüiu o mancebo - não tenho bastante para lhe 

oferecer; mas, se, pelo contrário, me oferece algum, posso responder-lhe que tenho bastante para 
mim. 

- É verdade, és filósofo - disse o barão motejando. 
- E tu Andreia, que és também filósofa, não pedes nem necessitas coisa alguma? 
- Receio incomodá-lo, meu pai. 
- Oh! Aqui não estamos em Taverney. El-rei mandou-me entregar cinqüenta luíses... por 

conta, disse Sua Majestade. Trata do teu vestuário, Andreia. 
- Agradecida, meu pai - redargüiu Andreia com alegria. 
- Bom, bom - disse o barão - aí estão os extremos... Ainda há pouco, nada queria; agora 

seria capaz de arruinar um imperador da China. Oh! Mas não importa, pede, pede o que quiseres; 



vestidos ricos hão-de ficar-te bem. 
E depois, dando-lhe um beijo muito terno, o barão abriu a porta de um quarto que 

separava o dele do de sua filha, e desapareceu dizendo: 
- Esta estouvada de Nicola, que não está aqui para me alumiar! 
- Quer que a chame, meu pai? 
- Não, há-de estar por aí La Brie dormindo em alguma poltrona; boa noite, meus filhos! 
Filipe tinha-se levantado. 
- Boa noite, meu irmão - disse Andreia - estou muito cansada. É a primeira vez que falo 

tanto depois do meu desastre. Boa noite, Filipe. 
E deu a mão ao mancebo, que a beijou fraternalmente, juntando a essa fraternidade uma 

espécie de respeito que sempre tivera por sua irmã; depois saiu do quarto roçando o fato pelo 
reposteiro por detrás do qual estava Gilberto escondido. 

- Queres que chame Nicola? - disse ele por sua vez afastando-se. 
- Não, não - bradou Andreia - eu me despirei só; adeus, Filipe! 

 
XXII 

 
O QUE GILBERTO HAVIA PREVISTO 

 
Andreia, que ficara só, levantou-se do canapé em que estava deitada, e um 

estremecimento percorreu o corpo de Gilberto. 
A menina estava de pé; com as suas mãos brancas como o alabastro despregava um por 

um os ganchos que lhe seguravam o penteado, enquanto o ligeiro penteador que a cobria, 
escorregando-lhe dos ombros, lhe descobria o pescoço tão puro e formoso, o peito ainda 
palpitante, e os braços que, arredondados sobre a cabeça, contrafaziam o arqueamento das suas 
costas em proveito de uma garganta pura e branca fremente sob a cambraia. 

Gilberto, de joelhos, arquejante, embriagado, sentia o sangue bater-lhe fortemente nas 
fontes e no coração. Ondas de fogo lhe circulavam nas artérias, uma nuvem de fogo turvava-lhe a 
vista, um murmúrio desconhecido e febril sussurrava em seus ouvidos; estava próximo daquele 
instante de feroz desvario que precipita os homens no abismo da loucura. Ia transpor o limiar do 
quarto de Andreia, bradando: 

- Oh! Sim, és formosa! Mas não te ensoberbeças pela tua formosura, porque ma deves, 
porque te salvei a vida! 

De repente um nó da fita da saia estorvou Andreia; irritou-se, bateu com o pé no chão, 
sentou-se sobre um canapé, como se um ligeiro obstáculo que acabava de encontrar lhe bastasse 
para quebrar as suas forças, e inclinando-se meio nua para o cordão de uma campainha, puxou-o 
com um movimento de impaciência. 

Esta bulha fez Gilberto entrar em si. Nicola havia deixado a porta aberta para ouvir, e 
portanto não tardaria a entrar. 

Adeus, sonho! Adeus, felicidade! Nada mais senão uma imagem! Nada mais senão uma 
recordação eternamente abrasadora na sua imaginação, eternamente presente no fundo do 
coração. 

Gilberto quis fugir para fora da casa, mas o barão, quando se retirou, tinha fechado atrás 
de si todas as portas do corredor. Gilberto, que ignorava este obstáculo, empregou alguns 
segundos em as abrir. 

No momento em que entrava no quarto de Nicola, chegava esta. O mancebo ouviu a 
areia do jardim estalar debaixo dos seus passos. Teve apenas tempo de se esconder na sombra 
para deixar passar a rapariga, que atravessou a antecâmara depois de lhe fechar a porta, e ligeira 
como se fosse uma ave dirigiu-se para o corredor. 

Gilberto entrou na antecâmara e tentou sair. 
Mas Nicola, acudindo ao chamamento e bradando: “Aqui estou! Vou já, minha senhora! 



Estou fechando primeiramente a porta”, fechava-a efectivamente, e não só a fechou com duas 
voltas, mas ainda, na sua perturbação, metia a chave na algibeira. 

Gilberto tentou portanto inutilmente abrir a porta: recorreu às janelas. Tinham grades de 
ferro; ao cabo de cinco minutos de investigação, compreendeu que lhe era impossível sair. 

O mancebo escondeu-se num canto, com a resolução bem firme de obrigar Nicola a 
abrir-lhe a porta. 

Quanto a esta, depois de haver dado à sua ausência o plausível pretexto de ter ido fechar 
as vidraças do caramanchão, receando que o ar da noite prejudicasse as flores da senhora, acabou 
de despir Andreia e de a meter na cama. 

Bem se conhecia na voz de Nicola um certo frémito, bem se via uma certa agitação nas 
suas mãos, no seu serviço notava-se uma certa assiduidade, circunstâncias estas que não eram 
ordinárias e que denunciavam um resto de comoção; mas Andreia, do céu plácido em que 
pairavam as suas idéias, pouco olhava para a terra, e quando olhava, os entes inferiores apareciam 
como átomos a seus olhos. 

Portanto, não deu por coisa alguma. 
Gilberto fervia de impaciência desde que lhe estavam cortados os meios de retirada. Já 

não aspirava senão à liberdade. 
Andreia despediu Nicola depois de uma pequena conversa em que a aia desenvolveu toda 

a finura de uma criada que tem remorsos. 
Preparou a cama da sua senhora, apagou a lâmpada, deitou açúcar no copo de prata em 

que vazou a bebida morna preparada sobre a lamparina de alabastro, deu as boas noites a sua ama 
com a voz mais meiga e saiu do quarto no bico dos pés. 

Saindo, fechou a porta das vidraças. 
Depois, cantarolando, para fazer acreditar no sossego do seu espírito, atravessou o quarto 

e avançou para a porta do jardim. 
Gilberto compreendeu a intenção de Nicola, e pensou se em vez de se dar a conhecer não 

seria melhor sair por surpresa e fugir aproveitando para isso o momento em que a porta estivesse 
aberta; mas nesse caso seria visto sem que o conhecessem; seria preso como ladrão, Nicola 
clamaria por socorro, não teria tempo de chegar à sua corda, e ainda que lá chegasse, seria visto 
na fuga aérea, o que denunciaria o seu refúgio e produziria escândalo, escândalo que não poderia 
deixar de ser grande entre gente tão mal intencionada como eram os Taverney para com 
Gilberto. 

Verdade seja que também ele denunciaria Nicola, que a faria pôr fora de casa; mas de que 
serviria isto tudo? 

Gilberto faria assim mal sem proveito algum para si, por simples vingança. Gilberto não 
era tão fraco de espírito como isso, para se sentir satisfeito quando se achasse vingado; a vingança 
sem utilidade seria para ele mais que uma acção má: era uma tolice. 

Quando Nicola chegou ao pé da porta de saída onde Gilberto a esperava, este saiu 
repentinamente da sombra, em que estava escondido, e apareceu à rapariga num raio de luz 
produzido pela claridade da Lua que passava pelos vidros. 

Nicola ia bradar, mas tomou Gilberto por outrem, e, depois de um primeiro movimento 
de susto, disse: 

- Oh! É o senhor? Que imprudência! 
- Sim, sou eu - redargüiu Gilberto em voz baixa mas só lhe peço que não grite mais por 

ser eu do que teria gritado se fosse qualquer outro. 
Desta vez Nicola reconheceu o seu interlocutor. 
- Gilberto! - bradou ela - Santo Deus! 
- Já lhe pedi que não gritasse - disse friamente o mancebo. 
- Mas que faz aqui, senhor? - perguntou Nicola com mau modo. 
- Ora vamos - disse Gilberto - ainda há pouco me chamava imprudente, e agora é mais 

imprudente do que eu fui. 



- Sim, efectivamente - disse Nicola - sou bem tola em lhe perguntar o que faz aqui. 
- Então diga o que faço, já que mostra sabê-lo? 
- Veio ver a menina Andreia. 
- A menina Andreia! - repetiu Gilberto com a maior tranqüilidade. 
- Sim, de quem está namorado, mas que, felizmente, não o ama. 
- Realmente? 
- Só o previno, Sr. Gilberto, que se acautele – continuou Nicola num tom ameaçador. 
- Que me acautele? 
- Sim. 
- Por quê? 
- Porque o posso denunciar. 
- Você, Nicola! 
- Sim, eu, e faço-o pôr fora. 
- Pois experimente - disse Gilberto sorrindo. 
- Desafia-me? 
- Positivamente. 
- O que julga que acontecerá se eu disser à senhora, ao Sr. Filipe, e ao senhor barão, que o 

encontrei aqui? 
- Há-de acontecer como disse, que não me expulsem, - graças a Deus, já estou expulso da 

casa - mas que me farão montaria como a um animal selvagem. Mas, quem hão-de pôr fora de 
casa, é Nicola. 

- Como, Nicola? 
- Certamente, Nicola; Nicola a quem atiram pedras por cima dos muros. 
- Tome cuidado, Sr. Gilberto - disse Nicola num tom de ameaça - acharam nas suas mãos, 

na Praça de Luís XV, um fragmento do vestido da senhora. 
- Sim? 
- O Sr. Filipe assim o disse ao pai, que de nada desconfia ainda; mas, ajudando-o um 

pouco, talvez acabe por descobrir alguma coisa. 
- E quem o ajudará? 
- Eu. 
- Cuidado, Nicola! Poderiam também desconfiar que, enquanto vai estender no jardim 

umas rendas, apanha as pedras que lhe lançam por cima dos muros! 
- É falso! - bradou Nicola. 
Depois atalhando a sua negativa, prosseguiu: 
- E demais, receber cartas não é nenhum crime, não é um crime como introduzir-se aqui, 

enquanto a senhora se está despindo. Ah! O que responderá agora a isto, Sr. Gilberto? 
- Direi, Srª. Nicola, que é também crime, que uma rapariguinha honrada como você faça 

passar as chaves por baixo das portas pequenas dos jardins. 
Nicola estremeceu. 
- Direi - prosseguiu Gilberto - que se eu, conhecido do senhor de Taverney, do Sr. Filipe, 

da menina Andreia, cometi um crime em me introduzir em sua casa, não podendo resistir à 
inquietação que me inspirava a saúde de meus antigos amos, e principalmente a da menina 
Andreia, que tentei salvar no lugar do sinistro, e que tanto fiz por salvá-la que me ficou, como 
você mesmo o confessa, um fragmento do vestido na mão; direi que se cometi o crime muito 
perdoável de me introduzir aqui, você cometeu o crime imperdoável de introduzir um estranho 
em casa de seus amos, e de ir ter com esse estranho ao caramanchão, onde passou uma hora com 
ele. 

- Gilberto! Gilberto! 
- Ah! Eis aí o que é a virtude, a da Srª. Nicola, entende-se. Ah! Acha mau que eu esteja no 

seu quarto, Srª. Nicola, enquanto... 
- Sr. Gilberto! 



- Vá agora dizer à senhora que estou namorado dela; eu direi que estava namorado de 
você, e há-de acreditar-me, porque você mesmo teve a loucura de lho dizer, quando estávamos 
em Taverney. 

- Gilberto, meu amigo! 
- E será posta fora, Nicola; e em lugar de ir ao Trianon, junto da delfina, com a senhora, 

em lugar de poder galantear com os fidalgos e os homens ricos, como decerto o faria se ficasse 
em casa, em lugar de tudo isso fugirá para o seu amante, o Sr. Beausire, um soldado. Ah! Que 
linda queda, realmente! E como a ambição da Srª. Nicola a terá levado longe! Nicola, amante de 
um soldado das guardas francesas! 

E soltando uma gargalhada, começou Gilberto a cantarolar: 
 
Eu tinha um amante 
Nas guardas francesas. 
 
- Por piedade, Sr. Gilberto - disse Nicola - não olhe assim para mim! O seu olhar é mau, 

brilha nas trevas. Por piedade, não quero ouvi-lo rir, as suas gargalhadas assustam-me! 
- Então - disse Gilberto num tom de voz imperativa - abra-me a porta, Nicola, e nem 

mais uma palavra sobre tudo isto. 
Nicola abriu a porta com um estremecimento nervoso tão pronunciado que se viu muito 

visivelmente agitarem-se-lhe os ombros e abanar a cabeça como se fosse a de uma velha. 
Gilberto saiu sossegadamente, e vendo que a rapariga o guiava para a porta da saída, 

disse-lhe: 
- Não, não; você tem lá os seus meios para introduzir aqui as pessoas que quer, e eu 

tenho os meus para sair. Vá ter com o Sr. Beausire, que a há-de esperar com impaciência no 
caramanchão, e fique lá com ele dez minutos mais do que tencionava. Concedo essa recompensa 
à sua discrição. 

- Dez minutos!  E por que hão-de ser dez minutos? - perguntou Nicola toda trémula. 
- Porque é justamente o tempo que preciso para desaparecer; vá, Nicola, vá; e lembre-se 

da história da mulher de Loth, que já lhe contei em Taverney, quando me convidava para 
entrevistas nas medas de feno; não olhe para trás, porque poderia acontecer-lhe coisa pior do que 
ser transformada em estátua de sal. Vá agora, nada mais tenho que dizer-lhe. 

Nicola, subjugada, assustada, aterrada por essa firmeza de Gilberto, que em suas mãos 
tinha todo o seu porvir, dirigiu-se, de cabeça baixa, para o caramanchão, onde efectivamente com 
grande ansiedade a esperava o Sr. Beausire. 

Da sua parte, Gilberto, tomando as mesmas precauções para não ser visto, dirigiu-se para 
a sua corda, trepou pela parreira, chegou ao patamar da escada do primeiro andar e subiu para a 
sua água-furtada. 

Quis a fortuna que não encontrasse pessoa alguma na sua ascensão; as vizinhas estavam já 
deitadas e Teresa ainda estava à mesa. 

Gilberto estava muito exaltado com a vitória que acabava de ganhar sobre Nicola para 
que pensasse no perigo de escorregar na goteira. Pelo contrário, sentia-se com o poder de andar 
como a Fortuna sobre uma navalha de barba, afiada, ainda que essa navalha tivesse de 
comprimento uma légua. 

Andreia figurava-se-lhe estar no fim do caminho. 
Gilberto chegou portanto à sua fresta, entrou, fechou-a e rasgou o bilhete no qual 

ninguém havia tocado. 
Depois estendeu-se deliciosamente sobre a cama. 
Meia hora depois, Teresa cumpriu a sua palavra, e veio perguntar-lhe, pelo buraco da 

fechadura, se estava melhor. 
Gilberto respondeu com um agradecimento misturado de abrimentos de boca como de 

um homem que está morto de sono. Tinha pressa de se achar só, bem só, na escuridão e no 
silêncio, para se entregar todo aos seus pensamentos, para analisar com o coração, com o espírito 



e com toda a sua alma os pensamentos inefáveis desse dia de embriaguez. 
Com efeito, em breve tudo desapareceu aos seus olhos, o barão, Filipe, Nicola, Beausire, 

não viu mais no fundo das suas recordações senão Andreia meio nua com os braços à cabeça, e 
despregando as tranças do cabelo. 
 

XXIII 
 

OS HERBORIZADORES 
 
Os acontecimentos que acabámos de relatar haviam-se passado na sexta-feira de tarde; era 

portanto no dia depois do seguinte, que devia ter lugar nos bosques de Luciennes esse passeio, 
que tão grande prazer causava antecipadamente a Rousseau. 

Gilberto, indiferente a tudo desde que soube da próxima partida de Andreia para o 
Trianon, passara o dia todo encostado ao parapeito da fresta. Durante esse dia, a janela de 
Andreia ficara aberta, e uma ou duas vezes se aproximara dela a menina de Taverney fraca e 
pálida para respirar o ar fresco, e havia parecido a Gilberto, vendo-a, que não teria pedido a Deus 
outra coisa senão a certeza de que Andreia seria destinada a viver eternamente naquela casa, que 
ele teria toda a vida um lugar naquela água-furtada e que duas vezes por dia poderia ver a formosa 
menina como a tinha já visto. 

Esse domingo tão desejado chegou finalmente. Desde a véspera andava Rousseau a fazer 
os seus preparativos; os sapatos foram cuidadosamente engraxados, o sobretudo foi tirado do 
armário, com grande desespero de Teresa, que afirmava ser suficiente para semelhante fim uma 
túnica ou uma camisola de pano ordinário; mas Rousseau, sem dar resposta, fazia o que entendia: 
não só o seu trajo, mas também o de Gilberto foram examinados com o maior cuidado, e o deste 
havia sido aumentado com um excelente par de meias e um par de sapatos novos, surpresa que 
Rousseau lhe queria fazer. 

O trajo do herborizador assim era fresco; Rousseau não havia esquecido a sua colecção 
de musgos destinada a representar um magnífico papel. 

Rousseau, impaciente como uma criança, chegou mais de vinte vezes à janela para saber 
se tal ou tal carruagem que passava seria a do senhor de Jussieu. Por fim viu debaixo das suas 
janelas uma carruagem bem pintada, com cavalos ricamente ajaezados e um cocheiro todo 
pimpão e empoado. Correu logo para dizer a Teresa: 

- Ele aí está! Ele aí está! 
E a Gilberto: 
- Depressa, Gilberto, depressa! A carruagem está à nossa espera. 
- Então - disse Teresa amargamente - já que tanto gostas de andar de carruagem, por que 

não trabalhaste para ter uma como o senhor de Voltaire? 
- Ora adeus! - resmungou Rousseau. 
- Pois se sempre dizes que tens tanto talento como ele! 
- Eu não digo isso, ouviste? - bradou Rousseau com azedume; - digo... Não digo coisa 

alguma! 
E fugiu-lhe a alegria como sempre acontecia quando esse nome inimigo lhe soava aos 

ouvidos. 
Felizmente, entrou o senhor de Jussieu. 
Vinha cheio de pomada, pós, fresco como a Primavera; um admirável fato de belo cetim 

da índia, da cor de semente de linho, uma véstia de seda cor de lilás claro, meias de seda branca 
de extrema finura e fivelas de ouro polidas compunham o seu vestuário. 

Ao entrar em casa de Rousseau, enfrascou o quarto com um perfume variado que Teresa 
respirou sem disfarçar a sua admiração. 

- Como está belo! - disse Rousseau olhando obliquamente para Teresa e comparando 
com os olhos o seu modesto vestuário e o seu volumoso trem de botânica, com o trajo tão 



elegante do senhor de Jussieu. 
- Mas não tenho medo do calor - disse o elegante botânico. 
- E a umidade dos bosques! As suas meias de seda, se formos herborizar nas lagoas... 
- Oh! Não, escolheremos o terreno. 
- E os musgos aquáticos, deveremos abandoná-los por hoje? 
- Não tratemos disso, querido colega. 
- Dir-se-ia que vai para algum baile, onde deve encontrar senhoras. 
- E por que não farei a honra de um par de meias de seda à senhora natureza? - redargüiu 

Jussieu um pouco perturbado; - não é uma amante que valha a pena de se fazer por ela algum 
sacrifício? 

Rousseau não insistiu; uma vez que Jussieu invocava a natureza, era ele de opinião que 
nunca se lhe fazia demasiada honra. 

Quanto a Gilberto, apesar do seu estoicismo, olhava para o senhor de Jussieu com um 
olhar de inveja. Desde que tinha visto tantos jovens elegantes realçarem ainda com o trajo as 
vantagens naturais de que eram dotados, havia compreendido a frívola utilidade da elegância, e 
dizia consigo em voz baixa que esse cetim, essa cambraia, essas rendas dariam muito realce à sua 
mocidade, e que sem dúvida alguma, se em lugar de estar vestido como se achava, estivesse com 
o fato do senhor de Jussieu, e que encontrasse Andreia, Andreia olharia para ele. 

Partiram ao trote largo de dois bons cavalos dinamarqueses. Uma hora depois da partida, 
os botânicos apeavam-se em Bougival e atravessavam para a esquerda pelo caminho dos 
Castanheiros. 

Este passeio, hoje maravilhosamente belo, era naquela época de uma beleza pouco mais 
ou menos igual, porque a parte do terreno que os nossos exploradores se preparavam a percorrer, 
que já era coberto de mato no tempo de Luís XV, tinha sido objecto de cuidados constantes, 
depois do gosto decidido do soberano por Marly. 

Os castanheiros de casca rugosa, de ramos gigantescos, de formas fantásticas, que ora 
imitam em suas circunvoluções as roscas da serpente em torno do tronco, ora o touro derrubado 
sobre o balcão do açougue e vomitando um sangue negro, a macieira carregada de musgo, as 
nogueiras, colossos cuja folhagem passa, no mês de Junho, de verde amarelo para verde azul; essa 
pitoresca aspereza do terreno que sobe debaixo da sombra das árvores antigas até desenhar uma 
viva aresta no azul opaco do céu; toda essa natureza poderosa, graciosa e melancólica pôs 
Rousseau num arrebatamento inexplicável. 

Quanto a Gilberto, sossegado mas carrancudo, resumia-se toda a sua vida neste único 
pensamento: 

- Andreia deixa a casa do jardim e parte para o Trianon. 
No ponto culminante da colina, que os três botânicos subiam a pé, via-se erguer o palácio 

quadrado de Luciennes. 
A vista desse palácio, de onde tinha fugido, mudou o curso das idéias de Gilberto para 

outras recordações pouco agradáveis, mas nas quais se não misturava temor algum. 
Com efeito, caminhava atrás, via diante de si dois protectores, e sentia-se bem protegido; 

olhou portanto para Luciennes, mas do mesmo modo que um náufrago olha para o banco de 
areia contra o qual o navio se despedaçou. 

Rousseau, com a sua enxada na mão, começava a olhar para o chão; o senhor de Jussieu 
também; com a diferença que o primeiro procurava plantas, e o segundo procurava evitar que se 
lhe enxovalhassem as meias. 

- Que admirável lepopodium! - disse Rousseau. 
- É belo - redargüiu o senhor de Jussieu; - mas vamos mais adiante, apraz-lhe? 
- Ah! A lyrimachia fenella! Está boa para se apanhar, olhe! 
- Apanhe-a se lhe agrada. 
- Ora diga-me, não viemos para herborizar? 
- Decerto, decerto... Mas parece-me que além acharemos coisa melhor. 



- Como lhe aprouver... Vamos então. 
- Que horas são? - perguntou o senhor de Jussieu; com a pressa de me vestir, deixei ficar 

o relógio em casa. 
Rousseau tirou do bolso um grande relógio de prata. 
- Nove horas - disse ele. 
- Não lhe agradaria descansar um pouco? – perguntou o senhor de Jussieu. 
- Oh! Que fraco homem que é! Pois já está cansado? Isso é o resultado de vir herborizar 

de sapatinho fino e meias de seda. 
- Para lhe dizer a verdade, parece-me que estou com fome. 
- Pois bem! Então vamos almoçar; a aldeia dista apenas um quarto de légua daqui. 
- Nada, não. 
- Como, não? Traz farnel na carruagem? 
- Vê além no centro daquele belo ramalhete de árvores frondosas? - disse o senhor de 

Jussieu estendendo a mão para o ponto do horizonte que queria designar. 
Rousseau ergueu-se no bico dos pés, e pôs a mão diante dos olhos em guisa de viseira. 
- Nada vejo - disse ele. 
- Como? Pois não vê além aquele pequeno telhado rústico? 
- Não. 
- Com um cata-vento e muros de palha branca e vermelha, uma espécie de barraca de 

aldeões? 
- Sim, parece-me que vejo, sim, uma casinha inteiramente nova. 
- Um quiosque, é isso. 
- Então? 
- Então, encontraremos lá o modesto almoço que lhe prometi. 
- Bem - disse Rousseau. - Tem vontade de comer, Sr. Gilberto? 
Gilberto, que tinha sido indiferente a tudo isto, e cortava maquinalmente flores do mato, 

respondeu: 
- Como lhe agradar, senhor. 
- Vamos lá, se quer - disse o senhor de Jussieu; - e demais, ninguém nos impede de 

herborizarmos entretanto pelo caminho. 
- Oh! Seu sobrinho - disse Rousseau - é naturalista mais ardente do que o senhor. Já 

herborizei com ele nos bosques de Montmorency. Éramos poucos. Acha com facilidade, apanha 
com jeito e explica com perfeição. 

- Ora! É porque é rapaz e precisa criar fama. 
- Tem o mesmo nome que o senhor, um nome cheio de fama. Ah! Colega, colega, 

herboriza como curioso. 
- Vamos, não nos enfademos, meu filósofo; olhe, veja que famoso plantago monanthos! Tem 

disto em Montmorency? 
- Não, por certo - disse Rousseau encantado; - procurei-o em vão, apesar do que diz 

Tournefort; este é realmente magnífico. 
- Ah! Que formosa casa! - disse Gilberto, que tinha passado da retaguarda para a 

vanguarda. 
- Gilberto está com fome - disse o senhor de Jussieu. 
- Oh! Senhor, desculpe-me; esperarei sem impaciência até que esteja pronto. 
- Sim, e demais, herborizar depois de comer é mau para a digestão; e daí o olhar está 

pesado, custa a dobrar-se a gente; herborizemos ainda alguns instantes - disse Rousseau. 
- Mas, como se chama esta pequena casa? 
- A ratoeira - disse o senhor de Jussieu, lembrando-se do nome inventado pelo senhor de 

Sartines. 
- Que nome tão singular! 
- Oh! Bem sabe, no campo, tudo são fantasias. 



- A quem pertencem estas terras, este bosque, estas belas sombras? 
- Não sei. 
- Entretanto, conhece alguém aqui, visto querer almoçar nesta casa - disse Rousseau com 

uma certa desconfiança. 
- Não... Ou para melhor dizer, conheço aqui toda a gente, os monteiros que me têm visto 

cem vezes andar por este mato, e que sabem que em me cortejar, em me oferecer um guisado de 
lebre ou galinholas, agradam aos seus amos; a gente de todas as propriedades vizinhas deixam-me 
aqui andar como se estivesse na minha casa. Não sei se este pavilhão pertence à senhora de 
Mirepoix, à senhora de Egmont, ou... Enfim, não sei... Mas o principal, meu caro filósofo, 
presumo que será da minha opinião, é que achemos naquela pequena casa, pão, frutas e alguma 
empada. 

O tom de bondade com que o senhor de Jussieu pronunciou estas palavras dissipou as 
nuvens que já se aglomeravam na fronte de Rousseau. O filósofo sacudiu os sapatos, esfregou as 
mãos, e o senhor de Jussieu foi o primeiro que entrou na senda musgosa que serpenteava à 
sombra dos castanheiros e conduzia ao pequeno eremitério. 

Atrás dele vinha Rousseau, sempre apanhando ervas. 
Gilberto, que de novo voltava para o seu posto, fechava a marcha, pensando em Andreia 

e nos meios de a ver quando estivesse no Trianon. 
 

XXIV 
 

A RATOEIRA DE FILÓSOFOS 
 
No cume da colina, com bastante custo subida pelos três botânicos, via-se uma dessas 

pequenas casas rústicas, feitas de madeira, com colunas cheias de nós, de arestas agudas, de 
janelas cobertas de hera e clematites, verdadeiras importações de arquitectura inglesa ou antes dos 
jardineiros ingleses, que imitam a natureza que lhes é própria, o que dá certa originalidade às suas 
criações mobiliárias e às suas invenções vegetais. 

Os Ingleses inventaram as rosas azuis, e a sua maior ambição tem sido sempre a antítese 
de todas as idéias adoptadas. Algum dia, hão-de inventar as flores-de-lis pretas. 

Essa pequena casa, espaçosa bastante para conter uma mesa e seis cadeiras, tinha o 
pavimento de tijolo. Por cima do tijolo estava uma esteira. Quanto às paredes, eram feitas de 
mosaicos de pedras escolhidas nas ribanceiras do rio e de conchas de várias qualidades; porque 
nas praias de Bougival e Port-Marly não se encontra o ouriço nem as conchas de madrepérola e 
cor-de-rosa, que só se acham em Harfleur, em Diepa ou nos recifes de Sainte-Adresse. 

O tecto era em relevo. Figurava pinhas, rostos de fisionomia estranha imitando os mais 
hediondos perfis de faunos ou de animais selvagens, que pareciam suspensos sobre a cabeça dos 
visitantes; além disto, via-se por vidros de cores, conforme se olhava por um vidro roxo, 
vermelho ou azul, a planície ou o bosque de Vesinet, aqui com o céu carregado de um dia 
proceloso, ali resplandecente com a ardente atmosfera de um sol de Agosto, mais adiante 
sombrio como num dia gélido de Dezembro. Era só escolher o vidro, isto é, o gosto e olhar. 

Este espectáculo divertiu muito Gilberto, e observou por todos os lados o rico vale que 
do alto da colina de Luciennes se desdobra aos seus olhos, e no meio do qual corre o Sena. 

Entretanto, um espectáculo também muito interessante, pelo menos assim o julgava o 
senhor de Jussieu, era o belo almoço que estava servido sobre a mesa de mosaico de várias 
madeiras, colocada no meio da casa. 

A deliciosa nata de Marly, os belos damascos e as ameixas de Luciennes, os pastéis de 
salsichas de Nanterre, bem quentes, num prato de porcelana, sem que se visse um único criado 
trazê-los; os morangos bem frescos num encantador cesto forrado de parras, e ao lado de uma 
bela manteiga da maior frescura, o pão de rala do aldeão e o pão de aveia, tão estimado do 
habitante das cidades. Foi isto que fez com que Rousseau o filósofo soltasse um pequeno grito de 



admiração, porque era guloso lhano, e tinha o apetite tão vivo quanto era modesto o seu gosto. 
- Que loucura! - disse ele ao senhor de Jussieu – pão e frutas, é quanto nos bastava, e 

ainda assim deveríamos, como verdadeiros botânicos e laboriosos exploradores, comer o pão e 
trincar as ameixas, sem cessar de procurar e apanhar ervas. Lembra-se, Gilberto, do meu almoço 
de Plessis-Piquet, e do seu? 

- Sim, senhor, aquele pão e cerejas que tão deliciosas me pareceram. 
- Exactamente. 
- Isso sim, é o verdadeiro modo de almoçarem dois amantes da natureza! 
- Meu caro mestre - interrompeu o senhor de Jussieu - se me quer admoestar pela 

prodigalidade, não tem razão; nunca serviço mais modesto... 
- Oh! - exclamou o filósofo - deprecia a sua mesa, Sr. Lúculo. 
- A minha?... Não, por certo! - disse Jussieu. 
- Então em casa de quem estamos nós? – atalhou Rousseau com um sorriso que bem 

mostrava ao mesmo tempo o seu constrangimento e o seu bom humor; - estamos em casa de 
alguns duendes? 

- Ou fadas - disse o senhor de Jussieu levantando-se e deitando disfarçadamente um olhar 
para o lado da porta. 

- Fadas! - exclamou Rousseau com alegria. – Então abençoadas sejam elas pela 
hospitalidade! Tenho fome, vamos comer, Gilberto. 

E cortou uma formidável fatia de pão de centeio, passando o pão e a faca ao seu 
discípulo. 

Depois, mordendo no centro do miolo compacto, escolheu duas ameixas do prato. 
Gilberto hesitava. 
- Vamos! Vamos! - disse Rousseau - as fadas poderiam ofender-se da sua hesitação e 

julgariam que acha o festim incompleto. 
- Ou indigno dos senhores - disse uma voz argentina que vinha do lado da porta, à qual 

apareceram, de braço dado, duas mulheres moças e bonitas, que, com o sorriso nos lábios, faziam 
sinal ao senhor de Jussieu para que moderasse as suas cortesias. 

Rousseau voltou-se, segurando na mão direita o pão encetado, e na esquerda uma ameixa 
com uma dentada; viu estas duas divindades, ou pelo menos assim lhe pareceram pela juventude 
e formosura; viu-as e ficou estupefacto, cortejando e cambaleando. 

- Oh! Senhora condessa - disse o senhor de Jussieu - a senhora aqui! Que agradável 
surpresa! 

- Bom dia, caro botânico - disse uma das senhoras com uma familiaridade e um encanto 
perfeitamente reais. 

- Permita-me que lhe apresente o Sr. Rousseau – disse Jussieu levando o filósofo pela 
mão que segurava o pão de centeio. 

Gilberto também tinha visto e conhecido as duas mulheres; abria portanto uns olhos 
enormes, e, pálido como um defunto, olhava para a janela da casa com a idéia de se precipitar 
dela abaixo. 

- Bons dias, meu filósofozinho - disse a outra senhora a Gilberto aterrado, afagando-lhe o 
rosto com uma pequena bofetada aplicada com três dedos da sua linda mão. 

Rousseau viu e ouviu; esteve a ponto de sufocar-se de raiva. O seu discípulo conhecia as 
duas divindades e era conhecido delas. 

Gilberto esteve a ponto de perder os sentidos. 
- Não conhece a senhora condessa? - perguntou Jussieu a Rousseau. 
- Não - disse este; - parece-me que é a primeira vez... 
- A senhora du Barry - prosseguiu Jussieu. 
Rousseau deu um salto como se tivesse pisado ferro em brasa. 
- A senhora du Barry - exclamou ele. 
- Eu mesma, senhor - disse a condessa com toda a sua amabilidade; - eu, que muito feliz 



me considero por ter recebido em minha casa e visto de perto um dos mais ilustres pensadores 
destes tempos. 

- A senhora du Barry! - repetiu Rousseau sem reparar que a sua admiração prolongada se 
tornava numa grave ofensa... - Ela! E sem dúvida lhe pertence esta casa, é decerto ela quem me 
dá este almoço? 

- Adivinhou, querido filósofo, é ela e a senhora sua irmã - continuou Jussieu, que se não 
sentia bem à vontade na presença desses elementos de tempestade. 

- Sua irmã, que conheceu Gilberto! 
- Intimamente, senhor - respondeu Chon com essa audácia que não respeitava nem 

humores reais, nem repentes de filósofos. 
Gilberto procurou com a vista algum buraco grande bastante pelo qual se pudesse sumir, 

tanto brilhava de um modo terrível o olhar do Sr. Rousseau. 
- Intimamente ... - repetiu este último – Gilberto conhecia intimamente esta senhora, e eu 

não o sabia; mas então atraiçoavam-me, mas então zombavam de mim! 
Chon e sua irmã olharam uma para a outra, em ar de motejo. 
O senhor de Jussieu rasgou uma renda de Malines que valia bem quarenta luíses. 
Gilberto de mãos postas, quer para suplicar a Chon que se calasse, quer para rogar a 

Rousseau que lhe falasse com melhor modo, voltava-se ora para um, ora para outro. 
Mas, pelo contrário, foi Rousseau quem se calou e Chon quem falou. 
- Sim - disse ela - Gilberto e eu somos amigos velhos, já foi meu hóspede. Não é verdade, 

pequeno?... Dar-se-á o caso de que já te mostres ingrato para com os doces de Luciennes e de 
Versalhes? 

Este dito foi como um verdadeiro golpe; os braços de Rousseau alongaram-se como duas 
molas e caíram-lhe pendentes aos lados. 

- Ah! Ah! - disse ele olhando de revés para Gilberto - assim é que procedes, desgraçado!? 
- Sr. Rousseau! - murmurou Gilberto. 
- Então! Não se diria que choras por teres sido afagado pelas minhas mãos - continuou 

Chon. - Ora, eu já desconfiava que eras um ingrato. 
- Minha senhora!... - bradou Gilberto. 
- Meu pequeno - disse a senhora du Barry – volta para Luciennes; os doces de Zamora 

esperam-te lá... E apesar de teres saído de um modo singular, serás bem recebido. 
- Agradecido, minha senhora - disse Gilberto secamente; - quando deixo um lugar, é 

porque me não agrada. 
- E por que recusará o bem que lhe oferecem? – interrompeu Rousseau com azedume. - 

Já tomou o gosto à riqueza, meu caro Sr. Gilberto, volte para ela. 
- Mas, senhor, se lhe juro... 
- Vá, vá, não gosto dos que jogam pau de dois bicos. 
- Mas, não me ouviu, Sr. Rousseau. 
- Ouvi, sim. 
- É que eu fugi de Luciennes, onde me queriam ter fechado num quarto. 
- Ora adeus! Conheço a malícia dos homens. 
- Mas se lhe digo que o preferi; por isso fui ser seu hóspede, aceitei-o por protector e por 

mestre. 
- Hipocrisia! 
- Sr. Rousseau, se porventura eu ambicionasse riquezas, aceitaria o oferecimento destas 

senhoras. 
- Sr. Gilberto, podem enganar-me uma vez, mas nunca duas; está livre, vá para onde lhe 

aprouver. 
- Mas para onde, meu Deus?! - exclamou Gilberto abismado na sua dor, porque via 

perdida para sempre a sua janela e a vizinhança de Andreia, e todo o seu amor... Porque em seu 
orgulho padecia por ser suspeito de traição; porque via desconhecida a sua abnegação, a sua longa 



luta contra a preguiça e os apetites da sua idade, que tão corajosamente havia vencido. 
- Para onde? - repetiu Rousseau. - Em primeiro lugar para casa desta senhora, que é uma 

bela e excelente pessoa. 
- Oh! Meu Deus! Meu Deus! - bradou Gilberto ocultando a cabeça entre as mãos. 
- Não tenha medo - disse-lhe o senhor de Jussieu profundamente ofendido, como um 

homem de sociedade, do estranho arrebatamento de Rousseau contra as senhoras; - não tenha 
medo, ter-se-á cuidado em si, e o que perder há-de recuperá-lo. 

- Bem vê - disse Rousseau com acrimónia - eis aí o senhor de Jussieu, um sábio, um 
amigo da natureza, um dos seus cúmplices - acrescentou ele fazendo um esforço para sorrir, que 
produziu uma visagem horrível; - ele promete-lhe auxílio e fortuna, conte com ele; o senhor de 
Jussieu é muito poderoso! 

Dito isto, Rousseau, não podendo por mais tempo conter-se, cortejou as senhoras com 
certas reminiscências de Orosmane, praticou o mesmo para com o senhor de Jussieu, que se 
mostrava consternado, depois, sem mesmo olhar para Gilberto, saiu tragicamente da casa. 

- Oh! Que horrendo animal que é um filósofo! – disse Chon olhando para o genebrês que 
descia, ou melhor direi que corria pela pequena azinhaga. 

- Peça o que quiser - disse o senhor de Jussieu a Gilberto, que estava ainda com a cabeça 
escondida entre as mãos. 

- Sim, peça, Sr. Gilberto - acrescentou a condessa com um sorriso dirigido ao discípulo 
abandonado. 

Este, pálido, ergueu a cabeça, afastou os cabelos que o suor e as lágrimas lhe haviam 
pegado à fronte, e, com uma voz segura, disse: 

- Já que me oferecem um emprego, quero entrar como ajudante de jardineiro no Trianon. 
Chon e a condessa olharam uma para a outra, e Chon com o pé foi tocar no da sua irmã 

com um modo triunfante; a condessa fez sinal com a cabeça, que queria dizer: compreendi 
perfeitamente. 

- Isso é possível, senhor de Jussieu? - perguntou a condessa; - se é, desejo-o. 
- Como o deseja, minha senhora - respondeu ele – está feito. 
Gilberto inclinou-se e pôs as mãos sobre o coração, que trasbordava de prazer, depois de 

haver sido oprimido de tristeza. 
 

XXV 
 

O APÓLOGO 
 
Nesse mesmo gabinete de Luciennes, em que, com grande desprazer da condessa, vimos 

João du Barry consumir tão grande quantidade de chocolate, estava o Sr. Marechal de Richelieu 
conversando com a senhora du Barry, que divertindo-se em puxar as orelhas a Zamora, estendia-
se cada vez mais sobre um sofá de cetim lavrado, enquanto o velho cortesão soltava suspiros de 
admiração a cada nova posição da sedutora criatura. 

- Oh! condessa - dizia ele, fazendo-se piegas como se fosse uma mulher velha - 
desmancha o seu penteado, eis uma beleza que se solta. Ah! Condessa, o seu pantufo cai. 

- Ora! Meu caro duque, não faça caso - disse ela arrancando por distracção um punhado 
de cabelos a Zamora e deitando-se de todo, mais voluptuosa e mais bela no seu sofá do que 
Vénus na sua concha marinha. 

Zamora, pouco sensível a todas essas atitudes, rugiu de raiva. A condessa sossegou-o 
tirando de cima da mesa um punhado de confeitos, que lhe meteu nas algibeiras. 

Mas Zamora, mostrando-se amuado, virou as algibeiras de dentro para fora e vazou os 
confeitos no chão. 

- Ah! Maroto! - prosseguiu a condessa alongando uma perna fina e delicada, cuja 
extremidade foi pôr-se em contacto com as calças fantásticas do negrilhão. 



- Oh! Por piedade! - bradou o velho marechal - à fé de fidalgo! Parece que o quer matar? 
- Tomara eu poder matar hoje tudo quanto me desagrada - disse a condessa - não tenho 

piedade. 
- Ora diga-me - perguntou o duque - e eu desagrado-lhe? 
- Oh! Senhor, não, pelo contrário, é meu velho amigo, e eu adoro-o; mas é que realmente, 

veja, eu estou doida. 
- Então é uma doença que se lhe pegou daqueles que por si endoidecem? 
- Tome cuidado! Está-me irritando horrivelmente com esse seu galanteio, de que não 

pensa uma única palavra. 
- Condessa, condessa! Começo a crer, não que está doida, mas que é ingrata. 
- Não, não estou doida, nem sou ingrata; estou... 
- Então, vejamos, o que tem? 
- Estou enraivecida, senhor duque. 
- Ah! Realmente? 
- Admira-lhe isso? 
- De modo nenhum, condessa; e palavra de honra, tem de quê. 
- Olhe, é isso o que me desespera em si, marechal. 
- Pois há alguma coisa em mim que a desespera, condessa? 
- Sim. 
- E qual é essa coisa, faz a mercê de ma dizer? Estou bem velho para me emendar, e 

contudo não há esforço que eu não seja capaz de fazer para lhe agradar. 
- Essa coisa, é que nem sequer sabe do que se trata, marechal. 
- Oh! Sei... 
- Sabe o que me enche de frenesi? 
- Certamente; Zamora quebrou a fonte chinesa. 
Um sorriso imperceptível assomou aos lábios da condessa; mas Zamora, que se sentia 

culpado, baixou a cabeça com toda a humildade, como se a atmosfera estivesse carregada com 
uma nuvem de bofetadas e piparotes próxima a desencadear-se. 

- Sim - disse a condessa soltando um suspiro - sim, duque, tem razão; é isso, e é realmente 
um homem político muito esperto. 

- Sempre assim mo disseram, minha senhora – respondeu o senhor de Richelieu com um 
modo cheio de modéstia. 

- Oh! Não preciso que mo digam para o ver, duque, e achou logo o motivo do meu 
aborrecimento, assim, num instante, sem ser preciso estar a cismar; é deveras maravilhoso! 

- Muito bem; mas isso não é tudo. 
- Ah! Realmente. 
- Não. Ainda adivinho outra coisa. 
- Realmente? 
- Sim. 
- E o que adivinha? 
- Adivinho que esperava ontem de tarde por Sua Majestade. 
- Onde? 
- Aqui. 
- Bem! E depois? 
- E que Sua Majestade não veio. 
A condessa corou ligeiramente e ergueu-se um pouco sobre o cotovelo. 
- Ah! Ah! - disse ela. 
- E contudo - disse o duque - chego de Paris. 
- O que prova isso? 
- Que seria possível não saber coisa alguma do que se passava em Versalhes! E contudo... 
- Duque, meu caro duque, está hoje cheio de reticências. Diacho! Quando se começa, 



acaba-se; ou então não se começa. 
- Diz muito bem, condessa. Deixe-me pelo menos tomar o fôlego. Em que ponto estava 

eu? 
- E contudo... 
- Ah! Sim, e contudo, não só sei que Sua Majestade não veio, mas também adivinho por 

que não veio. 
- Duque, eu sempre pensei cá para mim, que era feiticeiro, mas faltava-me uma prova. 
- Pois bem! Essa prova, vou dar-lha. 
A condessa que ligava à conversa muito maior interesse do que aparentemente 

manifestava, abandonou a cabeça de Zamora, com cuja carapinha brincava, passando por entre 
ela os seus dedos brancos e delicados. 

- Então dê-a, duque, eu ouço. 
- Diante do senhor governador? - disse o duque. 
- Retira-te, Zamora - disse a condessa ao preto, que saltando de prazer desapareceu num 

instante. 
- Ainda bem - murmurou Richelieu; - mas é mister dizer-lhe tudo, condessa? 
- Como, esse macaco de Zamora incomoda-o, duque? 
- Para dizer a verdade, condessa, alguém sempre me incomoda. 
- Sim, alguém, isso entendo eu; mas Zamora não é alguém. 
- Zamora não é cego, Zamora não é surdo, Zamora não é mudo; portanto é alguém. Ora, 

concedo este nome a qualquer que seja meu igual nos olhos, ouvidos e língua, isto é, a qualquer 
que pode ver o que faço, ouvir ou repetir o que digo; enfim, a qualquer que pode atraiçoar-me. 
Posta esta teoria, eu continuo. 

- Sim, continue, duque, faz-me favor. 
- Favor, não julgo que o seja, condessa; entretanto, devo continuar. Dizia, portanto, que 

el-rei ontem estava no Trianon. 
- No pequeno ou no grande? 
- No pequeno. Dava o braço à senhora delfina. 
- Ah! 
- E a senhora delfina, que é encantadora como sabe... 
- Ah! 
- Fazia-lhe tanta meiguice, tanta festa! Sua Majestade que tem um coração de ouro não 

pôde resistir, de modo que a ceia seguiu-se ao passeio, os divertimentos inocentes seguiram-se à 
ceia. Enfim... 

- Enfim - disse a senhora du Barry pálida de impaciência - enfim, el-rei não veio a 
Luciennes, não é verdade, é isso que quer dizer? 

- Oh! Meu Deus, sim. 
- Pois isso é claro, Sua Majestade encontrava ali tudo quanto ama. 
- Ah! Não, e mesmo está longe de crer no que acaba de dizer; tudo quanto lhe agrada, 

quando muito. 
- Ainda é pior, duque, tome cuidado: cear, conversar, jogar, é tudo quanto se precisa. E 

com quem jogou? 
- Com o senhor de Choiseul. 
A condessa fez um movimento de cólera. 
- Quer que falemos noutra coisa, condessa? – atalhou Richelieu. 
- Pelo contrário, senhor, falemos disto. 
- Tem tanta coragem como espírito, minha senhora! Agarremos o boi à unha, como 

dizem os espanhóis. 
- Eis aí um dito que o senhor de Choiseul lhe não perdoaria, duque. 
- Contudo, não lhe é aplicável. Dizia eu, minha senhora, que o senhor de Choiseul, já que 

é necessário chamá-lo pelo seu nome, jogou com tanta fortuna, tanta habilidade... 



- Que ganhou? 
- Nada, que perdeu, e que Sua Majestade ganhou mil luíses no jogo dos centos, jogo em 

que Sua Majestade tem muito amor-próprio, porque o joga muito mal. 
- Oh! Choiseul! Choiseul! - murmurou a senhora du Barry. - E a senhora de Grammont, 

era da partida, não é verdade? 
- Isto é, condessa, foi fazer as suas despedidas. 
- A duquesa? 
- Sim, e parece-me que faz uma tolice. 
- Qual é? 
- Vendo que não a perseguem, amuou-se; vendo que não a desterram, desterra-se ela 

mesma. 
- Para onde? 
- Para a província. 
- Vai intrigar? 
- Pudera! O que havia ela de fazer? Portanto, estando em véspera de partida, quis, como é 

muito natural, cumprimentar a delfina, a qual também gosta muito dela. Eis aí o motivo por que 
estava no Trianon. 

- No grande? 
- Certamente, o pequeno ainda não está mobiliado. 
- Ah! A senhora delfina, com tanto Choiseul em torno de si, mostra bem qual é o partido 

que pretende tomar. 
- Não, condessa, não exageremos; porque enfim, amanhã a duquesa terá partido. 
- E el-rei divertiu-se num lugar em que eu não estava! - exclamou a condessa com uma 

indignação que não era isenta de terror. 
- Santo Deus! Sim; é incrível, mas entretanto é assim, condessa. Vejamos, o que conclui 

disto? 
- Que está bem informado, duque. 
- E nada mais? 
- Espere. 
- Diga. 
- Concluo ainda que por força ou por vontade é mister arrancar el-rei das garras desse 

Choiseul, ou senão estamos perdidos. 
- Ah! 
- Perdão - atalhou a condessa. - Eu disse nós, mas sossegue, duque, isto é só aplicável à 

família. 
- E aos amigos, condessa; e a este título permita que eu tome a minha parte. Assim, 

portanto... 
- Então é dos meus amigos? 
- Eu julgava que já lho havia dito, minha senhora. 
- Isso não basta. 
- Julgava tê-lo provado. 
- Isso é melhor, e auxiliar-me-á. 
- Com todo o meu poder, condessa; mas... 
- Mas o quê? 
- A obra é difícil, não lho ocultarei. 
- São inarrancáveis, esses Choiseul? 
- Pelo menos estão muito bem plantados. 
- Julga isso? 
- Creio-o. 
- Então, apesar do que diz o bom La Fontaine, contra essa poderosa árvore não há vento 

nem tempestade. 



- É um grande génio, esse ministro. 
- Bom! Aí fala como enciclopedistas! 
- Bem sabe que sou da Academia. 
- Oh! Quase que o não é, duque. 
- É verdade, tem razão; é o meu secretário que pertence à Academia, não sou eu. Mas por 

isso não persisto menos na minha opinião. 
- Que o senhor de Choiseul é um génio? 
- Sim. 
- Mas em que se manifesta esse grande génio? 
- Nisto, minha senhora: fez um tal negócio dos parlamentos e dos ingleses, que el-rei já 

não pode passar sem ele. 
- Os parlamentos! Mas ele excita-os contra a Sua Majestade. 
- Certamente, e nisso consiste a habilidade. 
- Os Ingleses, desafia-os para a guerra. 
- É isso mesmo, a paz poderia perdê-lo. 
- Isso não se chama génio, duque. 
- Então o que é, condessa? 
- É alta traição. 
- Quando a alta traição tem bom resultado, condessa, parece-me que é génio, e do 

melhor. 
- Mas desse modo, duque, conheço alguém que é tão hábil como o senhor de Choiseul. 
- Ora! 
- Pelo menos no que diz respeito a parlamentos. 
- É o principal. 
- Porque esse alguém é a causa da revolta dos parlamentos. 
- Olhe que está desafiando a minha curiosidade, condessa. 
- Não o conhece, duque? 
- Não. 
- Contudo é da sua família. 
- Pois terei um homem de génio na minha família? Quer, minha senhora, falar do cardeal 

duque, meu tio? 
- Não; quero falar do duque de Aiguillon, seu sobrinho. 
- Ah! O senhor de Aiguillon, é verdade, foi ele quem deu impulso à questão La Chalotais. 

Com efeito, é um guapo rapaz; sim, sim, realmente. Foi um trabalho custoso. Olhe, condessa, 
dou-lhe a minha palavra de honra que uma mulher de espírito deveria atraí-lo a si. 

- Não acha incompreensível - disse a condessa – que eu não conheça o seu sobrinho? 
- Realmente, minha senhora, não o conhece? 
- Não, nunca o vi. 
- Pobre rapaz! Com efeito, desde a sua elevação, sempre viveu no fundo da Bretanha. 

Cuidado com ele, quando o vir, que já não está habituado ao sol. 
- Como vive ele no meio de todos aqueles becas pretos, um homem de espírito e de boa 

raça? 
- Revoluciona-os, já que melhor não pode fazer. Compreende, condessa, cada um vai 

buscar o prazer onde o acha, e na Bretanha não há grandes divertimentos. Ah! É um homem 
activo; pudera! Que servidor não teria el-rei, se quisesse. Não é com ele que os parlamentos 
conservariam a intolerância que ostentam; desse modo permita... 

- O quê? 
- Que lho apresente na primeira ocasião. 
- Ele deve em breve vir a Paris? 
- Ora! Minha senhora, quem sabe? Talvez tenha ainda que ficar um lustro na sua 

Bretanha, como diz aquele velhaco de Voltaire; talvez esteja a caminho; talvez esteja a duzentas 



léguas; talvez esteja às portas da cidade! 
E o marechal estudou no rosto da condessa o efeito das últimas palavras que tinha 

pronunciado. 
Mas depois de pensar um momento: 
- Voltemos ao ponto em que estávamos - disse a condessa. 
- Onde quiser. 
- Em que estávamos nós? 
- No momento em que Sua Majestade tanto se diverte no Trianon, na companhia do 

senhor de Choiseul. 
- E quando tratávamos de pôr fora esse Choiseul, duque. 
- Isto é, em que falava de o pôr fora, condessa. 
- Como! - disse a favorita - tenho tão grande vontade que parta, que me arrisco a morrer 

se ficar; não me ajudará um pouco, querido duque? 
- Oh! Oh! - disse Richelieu apavonando-se - eis aí o que em política chamamos uma 

proposta. 
- Receba-a como quiser, chame-lhe como lhe aprouver, mas responda-me 

categoricamente. 
- Oh! Que feio e grande advérbio, numa boca tão pequena e tão formosa. 
- Chama a isso responder, duque? 
- Não, exactamente; é o que eu chamo preparar a minha resposta. 
- Está preparada? 
- Espere. 
- Hesita, duque? 
- Não. 
- Pois bem! Escuto. 
- O que diz dos apólogos, condessa? 
- Que são coisas velhas. 
- Ora! Também o Sol é velho, e ainda não inventamos coisa melhor para ver. 
- Pois venha o apólogo, mas que seja transparente. 
- Como cristal. 
- Vamos. 
- Dá atenção, formosa senhora? 
- Estou escutando. 
- Imagine, condessa; bem sabe que nos apólogos sempre se imagina. 
- Jesus! Quanto é aborrecido, duque. 
- Não acredito numa única palavra do que está dizendo, condessa, porque nunca me 

escutou com mais atenção. 
- Seja assim. 
- Imagine portanto que está passeando no seu lindo jardim de Luciennes, e que vê uma 

ameixa magnífica, uma dessas rainhas-cláudias de que tanto gosta, porque têm cores vermelhas e 
purpúreas, que se assemelham às suas. 

- Continue, lisonjeiro. 
- Vê, dizia eu, uma dessas ameixas na extremidade de um ramo, no mais alto da árvore, o 

que faz a condessa? 
- Sacudo a árvore, pudera! 
- Sim, mas inutilmente, porque a árvore é grande, inarrancável, como disse há pouco; e em 

pouco tempo conhece que, sem conseguir fazê-la abanar, arranha na casca as suas lindas 
mãozinhas. Então dizia, movendo a cabeça com esse modo encantador que só lhe é próprio a si e 
às flores: “Meu Deus! Meu Deus! Tomara eu ver cair aquela ameixa!” e fica desesperada. 

- É muito natural, duque. 
- Não lhe direi o contrário, certamente. 



- Continue, duque, interessa-me infinitamente o seu apólogo. 
- De repente, volta-se para trás e vê o seu amigo, o duque de Richelieu, que anda 

passeando e pensando. 
- Pensando em quê? 
- Boa pergunta, pensando em si. E diz-lhe com a sua adorável voz fina: “Ah! Duque! 

duque!” 
- Muito bem! 
- “É um homem, tem força, tomou Mahon, sacuda-me um pouco este diabo desta 

ameixoeira para eu apanhar aquele demónio de ameixa!” Não é assim, condessa? 
- Exactamente, duque; eu dizia isso mesmo em voz baixa, enquanto o senhor dizia em 

voz alta; mas o que me respondia? 
- Eu respondia... 
- Sim. 
- Respondia... “Devagar, condessa! Eu estimarei bem servi-la; mas olhe, note que é sólida 

esta árvore e como os ramos estão cheios de nós. Demais, eu desejo também conservar as 
minhas mãos, com os diabos! Ainda que tenham mais cinqüenta anos do que as suas.” 

- Ah! - exclamou a condessa - bem, bem, agora percebo. 
- Então, continue o apólogo; o que me diz? 
- Digo-lhe... 
- Com a sua linda voz fina? 
- Sempre. 
- Diga, diga. 
- Digo-lhe: “Meu marechalzinho, deixe de olhar indiferentemente para aquela ameixa, 

para a qual, ainda assim, só olha com indiferença porque lhe não é destinada; deseje-a comigo, 
caro marechal; cobice-a comigo, e se sacudir a árvore com jeito, se a ameixa cair, então!...” 

- Então? 
- “Havemos de a comer ambos.” 
- Bravo! - exclamou o duque batendo as palmas. 
- É isso? 
- Condessa! Não conheço ninguém com mais habilidade para acabar um apólogo. Por 

Satanás! Como dizia meu defunto pai, foi perfeitamente acabado! 
- Neste caso vai sacudir a árvore, duque? 
- Com toda a minha força, condessa. 
- E a ameixa será verdadeiramente uma rainha-cláudia? 
- Disso não há certeza, condessa. 
- O que será então? 
- Parece-me antes que será uma pasta que está no alto da árvore. 
- Então é para nós ambos. 
- Oh! Não, é só para mim. Não me inveje esse pedaço de marroquim, condessa; junto 

com ele, hão-de cair da árvore coisas tão boas, que terá muito por onde escolher. 
- Pois bem, marechal, é um negócio tratado. 
- Terei o lugar do senhor de Choiseul? 
- Se el-rei quiser. 
- El-rei não quer tudo quanto a condessa quer? 
- Bem vê que não, pois não quer mandar embora o seu Choiseul. 
- Oh! Espero que el-rei se dignará lembrar-se do seu antigo companheiro. 
- De armas? 
- Sim, de armas; os maiores perigos nem sempre são os da guerra, condessa. 
- E não me pede nada para o duque de Aiguillon? 
- Não; ele mesmo terá o cuidado de pedir. 
- Sim, que se dirija a si. Agora eu. 



- A condessa? O quê? 
- Fazer os meus pedidos. 
- É justo. 
- O que me dará? 
- O que quiser. 
- Quero tudo. 
- É razoável. 
- E terei tudo? 
- Boa pergunta! Mas diga-me, ficará assim satisfeita e nada mais pedirá? 
- Quero tudo, e alguma coisa mais. 
- O que é? 
- Conhece o senhor de Taverney? 
- Há quarenta anos. 
- Tem um filho. 
- E uma filha. 
- Exactamente. 
- Depois? 
- É tudo. 
- Como é tudo? 
- Sim, essa alguma coisa mais que falta pedir-lhe, eu lha pedirei em tempo e em lugar 

próprio. 
- Muito bem. 
- Então estamos entendidos, duque? 
- Sim, condessa. 
- Está assinado? 
- Melhor ainda, jurado. 
- Então sacuda a árvore. 
- Tenho meios para isso. 
- Quais são? 
- O meu sobrinho. 
- Que mais? 
- Os jesuítas. 
- Ah! Ah! 
- É um plano muito agradável, que eu já tinha formado para o que desse e viesse. 
- Pode saber-se? 
- Ah! Condessa... 
- Sim, sim, tem razão. 
- Bem sabe, o segredo... 
- É metade do bom resultado, concluo o seu pensamento. 
- A condessa é encantadora! 
- Mas eu quero também da minha parte sacudir a árvore. 
- Muito bem, sacuda, condessa; isso não pode fazer mal. 
- Tenho para isso os meus meios. 
- E julga que são bons? 
- Pagam-me para isso. 
- Quais são? 
- Ah! Vê-los-á, duque; ou antes... 
- O que é? 
- Não, não os verá. 
E com estas palavras, pronunciadas com uma delicadeza que só aquela boca encantadora 

podia ter, a louca da condessa, como se tornasse a si, baixou rapidamente as ondas de cetim da 
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I 
 

A PARTE DE EL-REI 
 
O duque de Aiguillon, ficando só, achou-se a princípio um pouco perturbado. Havia 

perfeitamente compreendido tudo quanto seu tio lhe dissera, havia perfeitamente compreendido 
que a senhora du Barry escutava, havia finalmente compreendido perfeitamente que um homem 
de espírito em tais circunstâncias, era preciso mostrar-se homem de brio, e jogar só a partida a 
que o velho duque queria associar-se. 

A chegada de el-rei interrompeu muito a propósito a explicação que infalivelmente teria 
resultado da firmeza puritana do senhor de Aiguillon. 

O marechal não era homem que se deixasse enganar muito tempo, e principalmente que 
fizesse brilhar com um fulgor exagerado a virtude de qualquer outro à custa da sua. 

Mas, tendo ficado só, de Aiguillon teve tempo para reflectir. 
El-rei chegava com efeito. Já os seus pajens tinham aberto a porta da antecâmara, e 

Zamora corria para o monarca pedindo-lhe doces, tocante familiaridade que, nos seus momentos 
de mau humor, Luís XV pagava com um piparote no nariz ou um puxão de orelhas muito 
desagradável ao jovem africano. 

El-rei instalou-se no gabinete das curiosidades, e, o que convenceu de Aiguillon que a 
senhora du Barry não tinha perdido uma única das palavras da sua conversa com o tio, foi porque 
ele, de Aiguillon, ouviu perfeitamente, desde as primeiras palavras, a conversa com a condessa. 

Sua Majestade parecia muito fatigado, como um homem que houvesse levantado um 
peso imenso; Atlas não ficava tão cansado depois de ter sustido o céu pelo espaço de doze horas 
sobre os ombros. 

Luís XV fez-se agradecer, aplaudir e acariciar por sua amante; fez contar toda a história 
da despedida do senhor de Choiseul; e pareceu isso diverti-lo muito. 

Então a senhora du Barry aventurou-se. Era boa maré para a política; e demais sentia-se 
valente bastante para revolver uma das quatro partes do mundo. 

- Senhor - disse ela - destruiu, foi bom; derrubou, é óptimo; mas agora trata-se de 
reedificar. 

- Oh! Já está tudo feito - disse el-rei negligentemente. 
- Já tem um ministério? 
- Sim! 
- Assim, de repente, sem respirar? 
- Ora, que louca... Oh! Bem mostra que é mulher! Antes de despedir o cozinheiro, como 

o outro dia disse, não se deve ter já justo outro novo? 
- Torne a dizer-me que já está composto o gabinete. 
El-rei ergueu-se um pouco do canapé em que se havia antes deitado do que sentado, 

servindo-se para almofada principal dos ombros da formosa condessa. 
- Parece, Joaninha - disse ele ao ver o seu desassossego - que conhece o meu ministério 

para o censurar, e que tem alguém para me propor. 
- Ah! - disse a condessa - não é totalmente absurdo isso que diz. 
- Realmente?... Tem um ministério? 
- E o senhor não tem também outro? - redargüiu ela. 
- Oh! Eu, é a minha obrigação, condessa. Vejamos, quem são os seus candidatos?... 
- Não, diga-me primeiramente os seus. 
- De boa vontade, para lhe dar o exemplo. 
- Na marinha, primeiramente, onde estava aquele caro senhor de Praslin? 
- Ah! Coisa nova, condessa; um homem encantador, que nunca viu o mar. 
- Ora adeus! 
- Palavra de honra! Isto é uma invenção magnífica. Vou tornar-me muito popular, e vou 

ser coroado nos mares mais longínquos... Em efígie, já se sabe. 



- Mas quem é, senhor? Quem é? 
- Apostamos em como não adivinha entre mil? 
- Um homem cuja escolha o torna popular... Não, não adivinho. 
- Um homem do parlamento, minha querida... Um primeiro presidente do parlamento de 

Besançon. 
- O senhor de Boynes? 
- Exactamente... Apre! Como é sábia!... Conhece essa gente? 
- Pudera não! Fala-me todo o dia em parlamento. Ora! Mas é um homem que nem sabe o 

que é um leme. 
- Melhor. O senhor de Praslin sabia bem demais o seu estado, e custou-me muito 

dinheiro com as suas construções navais. 
- Mas na fazenda, senhor? 
- Oh! Para a fazenda, é outro caso, escolho um homem especial. 
- Um banqueiro? 
- Não... Um militar. Há muito tempo que os banqueiros me roubam. 
- E na guerra, Santo Deus? 
- Sossegue, vai um banqueiro, Terray, que é um esquadrinhador de contas, vai achar erros 

em todas as adições do senhor de Choiseul. Sempre lhe direi que tive idéia de tomar para a guerra 
um homem maravilhoso, um puro como eles dizem; era para agradar aos filósofos. 

- Bom! Quem havia de ser? Voltaire? 
- Quase... O cavalheiro du Muy... Um Catão. 
- Ah! Santo Deus! Aterra-me! 
- Pois é verdade... Eu tinha-o mandado chamar, estava assinado o seu decreto, e ele já me 

tinha agradecido, quando o meu bom ou mau génio... Não é capaz de saber, condessa, o que me 
fez dizer-lhe?... Que viesse esta noite a Luciennes cear e conversar. 

- Oh! Que horror! 
- Pois bem! Condessa, quer saber o que Muy me respondeu? 
- Diga... Diga... 
- Em outros termos, condessa: mas enfim disse-me que servir el-rei era o seu mais 

ardente desejo; mas servir a senhora du Barry era-lhe impossível. 
- É magnífico o seu filósofo! 
- Compreende, condessa, estendi-lhe a mão... Para que me entregasse a nomeação, que 

rasguei com um sorriso muito pachorrento, e o cavalheiro desapareceu. E contudo, se fosse Luís 
XIV teria mandado apodrecer um semelhante maroto nalgum dos tristes buracos da Bastilha; mas 
sou Luís XV, e tenho um parlamento que me dá com um chicote em lugar de ser eu quem lhe dê 
com ele. Eis aí o caso! 

- Não importa, senhor - disse a condessa cobrindo de beijos o seu real amante - é um 
homem perfeito. 

- Não é isso que todos hão-de dizer. Terray é odiado. 
- Quem o não é?... E nos negócios estrangeiros? 
- Aquele bom Bertin que a condessa conhece. 
- Eu não. 
- Então, que não conhece. 
- Mas em tudo isso não vejo eu um único ministro bom. 
- Talvez; mas diga-me quais são os seus? 
- Só direi um. 
- Não o diz; tem medo. 
- O marechal. 
- Que marechal? - perguntou el-rei fazendo uma visagem. 
- O duque de Richelieu. 
- Aquele velho? Um atarantado? 
- Ora, atarantado, o vencedor de Mahon. 



- Um homem imoral, que faz fugir todas as mulheres! 
- Ora! Isso é desde que não anda atrás delas. 
- Não me fale em Richelieu, não gosto dele! Esse vencedor de Mahon levou-me a todos 

os covis de Paris... Faziam-me cantigas e epigramas. Não, não!... Richelieu, oh! só o nome me faz 
sair fora de mim. 

- Odeia-o então muito? 
- Quem? 
- Os Richelieu. 
- Com toda a minha alma os odeio. 
- Todos? 
- Todos. Não é um belo duque e par o senhor de Fronsac? Mais de dez vezes mereceu ser 

açoitado. 
- Entrego-lhe esse; mas ainda há alguns Richelieu. 
- Ah! Sim, de Aiguillon. 
- Então? 
O leitor que julgue de que modo o sobrinho pôs o ouvido à escuta. 
- Esse, deveria odiá-lo mais que a todos os outros, porque me entrega nas mãos de todos 

os tagarelas da França, mas é uma fraqueza de que me não posso curar, é atrevido e não me 
desagrada. 

- É um homem de espírito! - bradou a condessa. 
- Um homem corajoso e rígido defensor da prerrogativa real. É um verdadeiro par. 
- Sim, sim, cem vezes sim! Faça dele alguma coisa. 
Então el-rei olhou para a condessa encruzando os braços. 
- Como me pode propor semelhante coisa, condessa, no momento em que a França 

inteira me pede que exile e exautore o duque? 
Por sua vez também a senhora du Barry encruzou os braços. 
- Há pouco - disse ela - chamava a Richelieu um atarantado; pois bem! Em si é que de 

direito recai esse nome. 
- Oh! Condessa... 
- Está bem soberbo, por ter despedido o senhor de Choiseul. 
- Ah! Não era coisa fácil. 
- Mas demitiu-o, e agora recua diante das conseqüências! 
- Eu? 
- Certamente. O que fez despedindo o duque? 
- Dei um pontapé no parlamento. 
- E não lhe quer dar outro? Com os diabos, levante as duas pernas, uma depois da outra, 

já se sabe. O parlamento queria conservar Choiseul, mandou-o embora; o parlamento quer 
mandar embora de Aiguillon, faça o contrário, conserve-o. 

- Mas eu também não o mando embora. 
- Guarde-o, emendado e consideravelmente aumentado. 
- Quer uma pasta para esse enredador? 
- Quero uma recompensa para aquele que o defendeu, mesmo com risco das suas 

dignidades e da sua fortuna. 
- Diga também da sua vida, porque o duque há-de ser apedrejado qualquer dia destes, 

juntamente com o seu amigo Maupeou. 
- Era esse um belo meio para animar os seus defensores, se o ouvissem. 
- Eles pagam-me na mesma moeda, condessa. 
- Não diga semelhante coisa, os factos provam o contrário. 
- Ora! Mas que furor é esse por de Aiguillon? 
- Furor! Nem sequer o conheço; vi-o e falei-lhe hoje pela primeira vez. 
- Ah! Isso é diferente; então é por convicção e como eu nunca as tive, respeito todas as 

convicções. 



- Então dê alguma coisa a Richelieu, em nome de de Aiguillon, já que a este nada quer 
dar. 

- A Richelieu? Nada, nada, nada! 
- Então ao senhor de Aiguillon, já que não quer dar a Richelieu. 
- Como! Dar-lhe uma pasta? Neste momento é impossível. 
- Pois sim... Mas depois... Lembre-se que é homem hábil, activo, e que junto com Terray 

e Maupeou, terá as três cabeças de Cérbero; lembre-se também que o seu ministério é apenas um 
gracejo que não pode durar. 

- Engana-se, condessa, há-de durar pelo menos três meses. 
- Durante três meses? Está dito, aceito e conservo a sua palavra. 
- Oh! Oh! Condessa. 
- Está dito! Agora preciso alguma coisa para o presente. 
- Não tenho coisa alguma. 
- Tem a cavalaria ligeira; o senhor de Aiguillon é um oficial, e o que se chama um valente 

espada, dê-lhe a sua cavalaria ligeira. 
- Pois sim. 
- Obrigada! - bradou a condessa cheia de prazer obrigada! 
E o senhor de Aiguillon sentiu dar um beijo muito plebeu nas faces de Sua Majestade 

Luís XV. 
- Agora - disse el-rei - dê-me de cear, condessa. 
- Não - disse ela - aqui não há coisa nenhuma; maçou-me com política... Os meus criados 

fizeram discursos e fogos de vista, mas na cozinha... nada. 
- Então, venha comigo a Marly. 
- É impossível; tenho a cabeça despedaçada. 
- Está com a enxaqueca? 
- Fortíssima. 
- Então deve ir deitar-se, condessa. 
- É o que vou fazer, senhor. 
- Então, adeus. 
- Até à vista, quer dizer? 
- Faço um pouco a figura do senhor de Choiseul, mandam-me embora. 
- Sim, mas acompanhando-o, fazendo-lhe festas e carícias - disse a louca mulher, que 

brandamente ia empurrando el-rei para o lado da porta, e acabou por pô-lo fora, rindo sempre às 
gargalhadas e voltando-se a cada degrau que ele descia. 

No alto da escada estava a condessa com uma luz na mão. 
- Ouça, condessa - disse el-rei tornando a subir um degrau. 
- Senhor! 
- Contanto que o pobre marechal não morra disso. 
- De quê? 
- De febre da pasta. 
- Como é mau! - disse a condessa soltando uma última gargalhada. 
E Sua Majestade partiu muito satisfeito com esse último epigrama a respeito do duque, a 

quem realmente odiava. 
Quando a senhora du Barry voltou para o seu gabinete, achou de Aiguillon de joelhos 

diante da porta, de mãos postas e com os olhos ardentemente fitos nela. 
A condessa corou. 
- Nada consegui - disse ela; - pobre marechal... 
- Oh! Eu sei tudo - disse ele - ouve-se perfeitamente... Agradecido, minha senhora, 

agradecido! 
- Creio que lhe devia tudo quanto fiz - redargüiu a condessa com um doce sorriso; - mas 

levante-se, duque, senão hei-de julgar que tem tanta memória como espírito. 



- Isso pode muito bem ser, minha senhora! Como meu tio lhe disse, nada mais sou do 
que o seu apaixonado servidor. 

- E de el-rei. Amanhã será preciso ir cumprimentar Sua Majestade; levante-se, peço-lho 
eu. 

E estendeu-lhe a mão, que o duque beijou respeitosamente. 
A condessa ficou muito comovida, ao que parece, porque não acrescentou mais palavra. 
O senhor de Aiguillon calou-se, tão perturbado como a condessa; afinal, a senhora du 

Barry, erguendo a cabeça, disse outra vez: 
- Pobre marechal! Há-de ser preciso dizer-lhe tudo! 
O senhor de Aiguillon pensou que estas palavras eram uma despedida definitiva, e 

inclinou-se. 
- Minha senhora - disse o duque - vou ter com ele. 
- Oh! Duque, toda a notícia má deve dar-se o mais tarde possível! Faça coisa melhor do 

que ir a casa do marechal, ceie comigo. 
O duque sentiu como que o perfume da mocidade e de amor abrasar e regenerar o 

sangue do seu coração. 
- Não é uma mulher - disse ele - é... 
- Sou Lange, não é verdade? - lhe disse ao ouvido a boca ardente da condessa, que se 

chegou muito a ele para lhe falar mais baixo, e que consigo o levou para a mesa. 
Nessa noite o senhor de Aiguillon devia julgar-se bem feliz, porque tirou a pasta a seu tio, 

e comeu a parte que pertencia a el-rei. 
 

II 
 

AS ANTECÂMARAS DO SENHOR DE RICHELIEU 
 
O senhor de Richelieu, como todos os cortesãos, tinha um palácio em Versalhes, outro 

em Paris, uma casa em Marly, uma em Luciennes; enfim uma habitação ao pé de cada uma das 
habitações ou estações de el-rei. 

Luís XV, multiplicando as suas habitações, tinha imposto a todo o homem de certa 
ordem, privilegiado das pequenas ou grandes entradas, a obrigação de ser muito rico para seguir 
numa proporção igual o trem da sua casa e o vôo dos seus caprichos. 

O senhor de Richelieu portanto habitava, no momento da demissão dos senhores de 
Choiseul e de Praslin, o seu palácio de Versalhes; era para ali que havia ido na véspera, na volta 
de Luciennes, depois de ter apresentado seu sobrinho à senhora du Barry. 

Richelieu tinha sido visto com a condessa no bosque de Marly, tinham-no visto em 
Versalhes depois da queda do ministro, era sabida a sua secreta e prolongada ausência em 
Luciennes; foi isso bastante para que toda a corte, com as indiscrições de João du Barry, se 
julgasse obrigada a ir cumprimentar o senhor de Richelieu. 

O velho marechal ia portanto agora também por sua vez respirar esse perfume de lisonja, 
de adulação e de carícias que todo o interessado vem queimar sem discernimento diante do ídolo 
do dia. 

O senhor de Richelieu não esperava contudo o que ia suceder-lhe; mas levantou-se na 
manhã do dia de que falamos, com a firme resolução de calafetar o nariz contra o perfume, do 
mesmo modo que Ulisses tapava os ouvidos com cera contra o canto das sereias. 

O resultado para ele só devia chegar no dia seguinte; era com efeito no dia seguinte, que 
devia ser conhecida e publicada por el-rei mesmo a nomeação do novo ministério. 

A surpresa do marechal foi grande quando acordando, ou melhor diremos, quando 
acordado por uma bulha de carruagens, soube pelo seu criado que os pátios do palácio estavam 
cheios, assim como as antecâmaras e as salas. 

- Oh! Oh! - disse ele - parece-me que dou que falar? 



- É muito cedo, senhor marechal - disse o criado vendo a precipitação do duque em 
desatar o seu barrete de dormir. 

- De hoje em diante - redargüiu o duque - já para mim não há-de haver horas, lembre-se 
disto. 

- Sim, senhor. 
- O que disseram às pessoas que me têm procurado? 
- Que V. Exª. não estava ainda levantado. 
- Simplesmente? 
- Nada mais. 
- É uma tolice, devia-se ter acrescentado que eu me tinha deitado muito tarde, ou então, o 

que era ainda melhor, deviam... Vejamos, onde está Rafté? 
- O Sr. Rafté dorme ainda - disse o criado. 
- Como dorme? Vão já acordar esse miserável. 
- Vamos, vamos! - disse um velho fresco e alegre que apareceu no limiar da porta - aqui 

está Rafté, o que querem dele? 
Toda a raiva do marechal se extinguiu com estas palavras. 
- Ah! Bem dizia eu que não dormias. 
- E quando assim fosse, o que haveria para admirar? Ainda há pouco que é dia. 
- Mas, meu caro Rafté, vês que eu não durmo. 
- Isso é outro caso, o senhor é ministro... Como haveria de dormir? 
- Bom, lá vais tu ralhar - disse o marechal fazendo trejeitos diante do espelho; - não estás 

contente? 
- Eu! Que me importa a mim com isso? Vai cansar-se muito, o que o fará adoecer. 

Resultará disso que serei eu quem governe o Estado, e não é coisa muito divertida, senhor. 
- Oh! Como estás velho, Rafté! 
- Tenho exactamente quatro anos menos que o duque. Oh! Sim, estou bem velho. 
O marechal bateu o pé com impaciência. 
- Passaste pela antecâmara? - disse ele. 
- Sim. 
- Quem está lá? 
- Toda a gente. 
- O que dizem? 
- Cada um conta a outro o que vem pedir-lhe. 
- Isso é muito natural; mas da minha nomeação ouviste dizer alguma coisa? 
- Oh! Prefiro não repetir o que ouvi. 
- Olá!... Já os críticos começam? 
- E dos que de si precisam, senhor! O que será daqueles de quem o senhor precisa? 
- Ah! Rafté - disse o velho marechal afectando rir-se - aqueles que disseram que tu me 

lisonjeias... 
- Olhe, senhor - disse Rafté - por que diabo se foi ligar a essa charrua chamada 

ministério? Está cansado de ser feliz e de viver? 
- Meu caro, de tudo tenho provado, menos disso. 
- Ora adeus! Nunca provou arsénico? Por que não engole uma pequena dose misturada 

com o seu chocolate, por curiosidade? 
- Rafté, és um preguiçoso: adivinhas que na qualidade de meu secretário vais ter muito 

que fazer, e recuas diante do trabalho... Parece-me que já o disseste. 
O marechal fez-se vestir com cuidado. 
- Dá-me um certo garbo militar - recomendou ele ao criado e põe-me as minhas ordens 

militares. 
- Pelo que parece, temos a pasta da guerra? – perguntou Rafté. 
- É verdade, sim, parece que é a que nos coube. 



- Ora vamos a saber - prosseguiu Rafté - isto não é regular, pois não vi a nomeação de el-
rei. 

- Ela vai chegar, sem dúvida. 
- Então, sem dúvida é hoje a palavra oficial? 
- Como te tens tornado desagradável desde que envelheceste, Rafté... És formalista e 

purista; se eu soubesse, não teria mandado fazer por ti o meu discurso de recepção na Academia; 
é isso o que fez de ti um pedante. 

- Então ouça, senhor, já que fazemos parte do governo, sejamos regulares... É caso 
singular. 

- O que é singular? 
- O Sr. Conde de La Vaudraye, que acaba de me falar na rua, disse-me que nada se havia 

feito ainda a respeito de ministério. 
Richelieu sorriu. 
- O senhor de La Vaudraye tem razão - disse ele. - Mas então já saíste? 
- Pudera! Que remédio tive eu, aquele maldito barulho das carruagens acordou-me; vesti-

me, pus as minhas ordens militares, e fui dar uma volta pela cidade. 
- Ah! Parece-me que o Sr. Rafté quer divertir-se à minha custa? 
- Oh! Senhor, Deus me livre de tal; é porque... 
- É porque... 
- Passeando, encontrei alguém. 
- Quem foi? 
- O secretário do abade de Terray. 
- Então? 
- Então, disse-me só que o seu amo estava nomeado para a guerra. 
- Oh! Oh! - disse Richelieu com o seu eterno sorriso. 
- O que conclui V. Exª. disto? 
- Que se o senhor de Terray tem a pasta da guerra, não a tenho eu; e que, se ele a não 

tem, pode ser que eu a tenha. 
Rafté tinha feito bastante para a sua consciência; era um homem atrevido, incansável, 

ambicioso, com tanto espírito como seu amo, e mais bem armado do que ele, porque sabia que 
era plebeu e dependente, dois grandes defeitos que, durante quarenta anos, haviam exercitado 
toda a sua astúcia, toda a sua força e toda a agilidade do seu espírito. Rafté, vendo seu amo tão 
descansado, julgou que não teria também nada que temer. 

- Vamos - disse ele - apresse-se, senhor, não se faça esperar muito, seria de mau agoiro. 
- Estou pronto; mas quem está lá, torno a perguntar? 
- Aqui tem a lista. 
Apresentou a seu amo uma grande lista, na qual o duque leu com satisfação os primeiros 

nomes da nobreza, da magistratura e da finança. 
- Se eu me tornasse popular, hem Rafté? 
- Estamos no tempo dos milagres - respondeu este - podia ser. 
- Ah! Taverney! - disse o marechal continuando na leitura da lista. - Que vem ele aqui 

fazer? 
- Não sei, senhor marechal, vamos, faça a sua entrada. 
E, quase com autoridade, o secretário obrigou seu amo a entrar na sala grande. 
Richelieu devia estar satisfeito; o modo porque o receberam não estava abaixo das 

ambições de um príncipe de sangue. 
Mas toda a civilidade, tão fina, tão hábil, tão cautelosa daquela época e daquela sociedade, 

serviu mal o acaso, que preparava a Richelieu uma severa mistificação. 
Por conveniência e por respeito à etiqueta, toda essa multidão absteve-se de pronunciar 

diante de Richelieu a palavra ministério; alguns mais ousados chegaram a proferir a palavra 
parabéns; esses sabiam que era necessário tocar muito de leve nessa palavra, e mesmo que 
Richelieu apenas lhe responderia. 



Para toda a gente essa visita feita ao despontar do Sol foi apenas como uma 
demonstração, como um desejo, por exemplo. 

Não era muito raro, naquela época, que as mais leves aparências fossem compreendidas 
pelas massas e na unanimidade. 

Alguns cortesãos na conversa arriscaram-se a exprimir um voto, um desejo, uma 
esperança. 

Um teria estimado, dizia ele, ver o seu governo mais influente sobre Versalhes. Gostava 
de falar nisso com um homem de um crédito tão grande como o do senhor de Richelieu. 

Outro afirmava ter sido esquecido três vezes pelo senhor de Choiseul nas promoções de 
cavaleiros da ordem; contava com a obsequiosa lembrança do senhor de Richelieu para avivar a 
de el-rei, agora, que nada havia já que pusesse obstáculos à vontade de Sua Majestade. 

Enfim outras pretensões mais ou menos ávidas, mas apresentadas com muita arte, soaram 
aos ouvidos encantados do marechal. 

A pouco e pouco se afastou a chusma; queria-se, segundo diziam, deixar o senhor 
marechal entregue às suas importantes ocupações. 

Só uma pessoa se deixou ficar na sala. 
Não se tinha aproximado com os outros, nada tinha pedido, nem mesmo se havia 

apresentado. 
Quando a gente começou a sair, aproximou-se aquele homem do duque, com um sorriso 

nos lábios. 
- Ah! Senhor de Taverney - disse o marechal; - estou encantado, encantado! 
- Eu esperava-te, duque, para te fazer os meus cumprimentos, positivos e sinceros. 
- Ah! Deveras; e por quê? - redargüiu Richelieu a quem o modo reservado dos cortesãos 

havia obrigado a mostrar-se discreto, e como misterioso. 
- Os meus cumprimentos e parabéns pela tua nova dignidade, duque. 
- Caluda! Caluda! - disse o marechal; - Não falemos nisso... Não há coisa nenhuma feita 

ainda, é apenas um boato. 
- Entretanto, meu caro marechal, há muitas pessoas da minha opinião, porque as tuas 

salas estavam cheias. 
- Mas não sei porque motivo. 
- Oh! Sei-o eu muito bem. 
- O que é? O que é? 
- Foi só por uma palavra que eu disse. 
- Qual foi? 
- Ontem, no Trianon, tive a honra de fazer a corte a El-rei. Sua Majestade falou-me dos 

meus filhos, e acabou dizendo-me: “Conhece o senhor de Richelieu, creio eu; vá cumprimentá-
lo”. 

- Ah! Sua Majestade disse-lhe isso? - redargüiu Richelieu com um orgulho patente, como 
se essas palavras tivessem sido a nomeação oficial de que Rafté duvidava ou cuja demora 
deplorava. 

- De modo que - prosseguiu Taverney – desconfiei logo da verdade; não era difícil vendo 
a pressa de toda a gente de Versalhes em vir cumprimentar-te; eu vim, obedecendo a el-rei, para 
te dar os parabéns, e obedecendo ao meu sentimento particular, para te recomendar a nossa 
antiga amizade. 

O duque tinha chegado à embriaguez. É um defeito de natureza de que os espíritos mais 
sólidos nem sempre se podem livrar. Só viu em Taverney um desses pretendentes da última 
ordem, pobre gente retardada no caminho da protecção, inúteis mesmo a ser protegidos, inúteis 
principalmente nas suas relações e aos quais se leva a mal que ressuscitem das suas trevas, depois 
de vinte anos, para virem aquecer-se aos raios do sol da prosperidade alheia. 

- Bem vejo o que é - disse o marechal asperamente - vem pedir-se-me alguma coisa. 
- Exactamente, duque. 
- Ah! - disse Richelieu sentando-se, ou antes enterrando-se num sofá. 



- Eu disse-te que tenho dois filhos – continuou Taverney mansa e astuciosamente porque 
percebia o resfriamento do seu grande amigo, e por isso se dirigia a ele mais activamente. - Tenho 
uma filha, que amo muito, e que é um modelo de virtude e de formosura. Ela está em casa da 
senhora delfina, que se dignou tomá-la em particular estima. Da minha formosa Andreia não te 
falo eu, duque, porque está feita a sua fortuna, ou pelo menos está em bom caminho para isso. Já 
viste a minha filha? Não ta apresentei já em alguma parte? Não tens ouvido falar dela? 

- Ora!... Não sei... Pode ser... - respondeu Richelieu negligentemente. 
- Não importa - prosseguiu Taverney - a minha filha está arranjada. Eu, vês tu, de nada 

preciso, el-rei deu-me uma pensão que me chega para viver. Naturalmente, hei-de ter algumas 
luvas para reedificar Casa Vermelha, de que pretendo fazer o meu retiro supremo; com a tua 
influência, com a da minha filha... 

- Ah! - disse consigo Richelieu, que até então não havia escutado, enlevado com estava na 
contemplação da sua própria grandeza, e que essa palavra: “influência da minha filha” chamou a 
si de sobressalto. - Ah! Ah! A sua filha... Mas é uma jovem formosura que faz sombra àquela boa 
condessa; é um pequeno escorpião que se agasalha debaixo das asas da delfina para morder em 
alguém de Luciennes... Vamos, vamos, nada de ser mau amigo, e quanto a gratidão, aquela boa 
condessa, que me fez ministro, vai ver se eu sou ingrato. 

Depois, em voz alta: 
- Continue - disse ele com altivez ao barão de Taverney. 
- Estou quase no fim - redargüiu este muito decidido a rir interiormente do vaidoso 

marechal, contanto que dele alcançasse o que pretendia; - portanto não penso mais senão no meu 
filho Filipe, que tem um belo nome, mas a quem sempre faltará a ocasião de açacalar esse nome, 
se ninguém o ajudar. Filipe é um rapaz valente e reflectido, talvez demasiado reflectido; mas isso 
é conseqüência da sua posição apurada; bem sabes que o cavalo, quando tem a rédea curta, baixa 
a cabeça. 

- Que me importa a mim com isso? - pensava o marechal fazendo visíveis e inequívocos 
gestos de aborrecimento e impaciência. 

- Eu precisava - continuou desapiedadamente o barão de Taverney - alguém colocado 
numa posição elevada, como tu, para dar a Filipe uma companhia. A senhora delfina, quando 
chegou a Estrasburgo, fê-lo nomear capitão; sim, mas faltaram-lhe cem mil libras para ter uma 
bela companhia nalgum regimento de cavalaria privilegiado. Faz-me alcançar isso, meu grande 
amigo. 

- Seu filho - disse Richelieu - é aquele mancebo que prestou um serviço à senhora delfina? 
- E bem grande serviço - respondeu Taverney; - foi ele que defendeu uma das mudas que 

esperavam por Sua Alteza Real, e que João du Barry queria levar por força. 
- Olá! - disse Richelieu consigo mesmo - é esse exactamente o maior inimigo da 

condessa... Vem bater a boa porta, este Taverney! Apresenta como documentos de mercê o que 
são documentos de exclusão formal... 

- Não me respondes, duque? - disse Taverney um pouco enfadado com a obstinação do 
marechal em guardar tão profundo silêncio. 

- Isso tudo é impossível, meu caro Taverney – redargüiu o marechal levantando-se para 
indicar que a audiência estava acabada. 

- Impossível! Uma semelhante bagatela? E é um antigo amigo que me diz semelhante 
coisa!? 

- Por que não?... Será uma razão, por ser amigo, como diz, que um faça uma injustiça e 
que o outro abuse da palavra amizade? Não me têm visto durante vinte anos, eu não era, por 
assim dizer, coisa nenhuma; agora que sou ministro, chegam-se. 

- Senhor, de Richelieu, o injusto, neste momento, é o marechal. 
- Não, meu caro, não, não quero deixá-lo perder o seu tempo nas antecâmaras; nisto 

mostro que sou um amigo verdadeiro... 
- Entretanto deves ter algum motivo para me recusar semelhante coisa? 



- Eu! - exclamou Richelieu muito desassossegado pela desconfiança que Taverney poderia 
ter; - Eu! Um motivo... 

- Sim, tenho inimigos... 
O duque poderia responder o que pensava, mas seria descobrir ao barão que fazia a corte 

à senhora du Barry por gratidão; seria confessar que era ministro feito por uma favorita, e era isso 
o que o marechal não teria confessado nem a troco de um império; apressou-se portanto em 
responder ao barão: 

- Não tem inimigos, meu caro, mas tenho-os eu; conceder imediatamente, e sem 
examinar os documentos, uma semelhante mercê, seria expor-me a que se dissesse que faço o 
mesmo que Choiseul fazia. Meu caro, quero deixar vestígios da minha ingerência nos negócios. 
Há vinte anos que medito reformas, progressos; vão agora desabrochar; a protecção perde a 
França, vou ocupar-me do mérito; os escritos dos nossos filósofos são fachos cuja luz não terá 
vindo em vão ferir-me os olhos, estão dissipadas todas as trevas dos dias passados, e era já 
tempo, para a felicidade da nação... Portanto examinarei os documentos de seu filho, com a 
mesma imparcialidade com que examinaria os de um outro cidadão qualquer; farei esse sacrifício 
às minhas convicções, sacrifício bem doloroso, sem dúvida, mas que é só de um homem em 
proveito de trezentos mil talvez... Se seu filho, o Sr. Filipe de Taverney, me parecer que merece a 
minha protecção, há-de tê-la, não porque o seu pai seja meu amigo, não porque tenha um nome 
mais ou menos distinto, mas sim porque seja um homem de mérito: é este o meu plano. 

- Queres dizer, o teu curso de filosofia - redargüiu o velho barão, que enraivecido roía as 
unhas e se arrependia, despeitado, de haver encetado uma conversa que tanta condescendência e 
tantas pequenas fraquezas lhe havia custado. 

- Filosofia, pois seja, senhor; é uma bela palavra. 
- Que dispensa belas coisas, senhor marechal, não é verdade? 
- É um mau cortesão - disse Richelieu com um sorriso amargo. 
- As pessoas da minha qualidade são cortesãos de el-rei, somente! 
- Ora! da sua qualidade! O Sr. Rafté, meu secretário, recebe mais de mil todos os dias nas 

minhas antecâmaras - respondeu Richelieu - e vêm não sei de que buraco lá da província, onde se 
aprende a ser malcriado com os pretendidos amigos, pregando sempre em nome da amizade. 

- Oh! Bem sei que um Casa Vermelha, nobreza saída das cruzadas, não entende tão bem a 
igualdade como um vinhateiro menestrel! 

O marechal teve mais espírito que Taverney. 
Podia mandá-lo deitar pela janela fora. Contentou-se em encolher os ombros e responder. 
- Está muito atrasado, senhor das cruzadas; apenas está ao facto da memória caluniosa 

feita pelos parlamentos em 1720, e não leu a dos duques e pares que lhe serve de resposta. Entre 
na minha biblioteca, meu caro senhor, Rafté lhe fará ler o que ignora. 

E dando essa fina resposta ao seu antagonista, ia-o dirigindo para o lado da porta, quando 
de repente esta se abriu, e entrou um homem, fazendo grande rumor e dizendo: 

- Onde está ele, este bom duque? 
Este homem radioso, com os olhos dilatados pela satisfação, com os braços abertos, era 

nem mais nem menos que João du Barry. 
Ao aspecto do recém-chegado, Taverney recuou de surpresa e despeito. 
João viu o gesto, conheceu essa cabeça, e voltou-lhe as costas. 
- Parece-me que entendo - disse o barão sossegadamente - e retiro-me. Deixo o senhor 

ministro em perfeita companhia. 
E retirou-se muito nobremente. 

 
III 

 
DESENCANTO 

 



João, furioso por aquela saída cheia de provocação, deu ainda dois passos em seguida do 
barão, depois encolheu os ombros e voltando-se para o marechal, disse: 

- Recebe disto em sua casa? 
- Ah! Meu caro, está enganado; pelo contrário, acabo de o pôr na rua. 
- Sabe quem é aquele senhor? 
- Oh! Se sei! 
- Mas talvez não saiba bem? 
- É um Taverney. 
- É um senhor que quer meter a filha à cara do rei... 
- Ora adeus! 
- Um senhor que nos quer suplantar, e que para isso toma todos os caminhos... Sim, mas 

João está presente, e João vê bem claro. 
- Julga que quer?... 
- É bem custoso de perceber, não é verdade?... Partido do delfim, meu caro... E tem na 

família um pequeno espadachim... 
- Ora! 
- Um mancebo muito bem ensinado, que vem morder as pernas à gente, um brigão que 

dá golpes de espada no ombro de João... Deste pobre João. 
- Em si?... É seu inimigo pessoal, meu caro conde? - disse Richelieu fingindo-se admirado. 
- Sim! É o meu adversário naquela questão das mudas, bem sabe... 
- Ah! Mas veja o que é a simpatia! Eu ignorava isso, e neguei-lhe tudo quanto me pediu; 

só o que eu teria feito, se soubesse isso, era expulsá-lo em vez de o descontentar, como fiz... 
Sossegue, conde, agora está o seu brigão debaixo da minha mão e eu lho farei conhecer. 

- Sim, pode fazer-lhe perder o gosto de atacar a gente no meio da estrada... Porque, 
enfim... Ainda não lhe fiz os meus cumprimentos. 

- Sim, conde; parece que está tudo arranjado definitivamente. 
- Oh! está tudo feito... Quer que lhe dê um abraço? 
- De boa vontade. 
- Paciência; não foi tudo como se desejava, mas esse mal é pouco, quando se consegue o 

principal.  Está contente, não é verdade? 
- Quer que lhe fale francamente?... Sim, estou contente porque me parece que poderei ser 

útil. 
- Não o duvide; mas é um golpe mestre, e vai dar que falar. 
- Por quê? Não gostam de mim no público? 
- Do senhor?... Mas não se trata disso; a ele é que têm ódio. 
- A ele?... - disse Richelieu admirado - ele, quem? 
- Certamente - interrompeu João. - Oh! Os parlamentos vão insurgir-se, é uma repetição 

do chicote de Luís XIV; são flagelados, duque, levam deveras! 
- Explique-me... 
- Mas a explicação é fácil de achar no ódio do parlamento pelo autor das suas 

perseguições. 
- Ah! Julga que?... 
- Tenho essa certeza, como a tem a França toda. Não importa, duque, fez muito bem em 

o mandar vir assim, antes que esfriasse o caso. 
- Quem?... De quem fala, conde? Estou em brasa, e não entendo palavra do que me está 

dizendo. 
- Falo do senhor de Aiguillon, de seu sobrinho. 
- Bem! E depois? 
- Digo que andou avisado em o mandar vir. 
- Ah! Muito bem! Muito bem! Quer dizer que me há-de auxiliar? 
- Há-de auxiliar-nos a todos... Sabe que está na melhor harmonia com Joaninha? 
- Sim, realmente? 



- O melhor possível. Já conversaram, e aposto que se entendem às mil maravilhas. 
- Sabe isso? 
- É bem fácil. Joaninha é a rapariga mais preguiçosa que eu conheço. 
- Ah! 
- Não há quem a faça levantar antes das nove, dez ou onze horas. 
- Sim, e daí?... 
- Pois bem! Esta manhã, seriam quando muito seis horas, vi sair de Luciennes a 

carruagem de Aiguillon. 
- Às seis horas? - exclamou Richelieu sorrindo. 
- Sim. 
- Pela manhã?... Esta manhã?... 
- Esta manhã, sim, esta manhã. Bem deve conhecer que para ser tão madrugadora, e dar 

audiência a semelhante hora, Joana deve estar doida por seu sobrinho. 
- Sim, sim - continuou Richelieu esfregando as mãos - às seis horas. Bravo, de Aiguillon! 
- A audiência deve ter começado às cinco horas... De noite! É milagroso!... 
- Milagroso!... - reflectiu o marechal. - Milagroso, com efeito, meu caro João! 
- E eis aí três pessoas numa posição semelhante à de Orestes, Pílade, e ainda outro Pílade. 
Neste momento, e quando o marechal esfregava alegremente as mãos, de Aiguillon 

entrou na sala. 
O sobrinho cortejou o tio com um modo triste que bastou a Richelieu, se não para 

compreender toda a verdade, pelo menos para adivinhar a melhor parte. 
Tornou-se pálido como se fosse ferido mortalmente: logo lhe ocorreu a idéia que na corte 

não há amigos nem parentes e que cada um trata primeiro de si. 
- Andei bem desassisado - disse ele consigo. - Então, de Aiguillon? - continuou ele em 

voz alta, reprimindo um suspiro. 
- Então, senhor marechal? 
- É um belo golpe nos parlamentos - disse Richelieu repetindo pouco mais ou menos as 

palavras de João. 
De Aiguillon corou. 
- Já sabe? - perguntou ele. 
- O senhor conde disse-me tudo - redargüiu Richelieu - mesmo a tua visita a Luciennes, 

esta manhã antes de ser dia: a tua nomeação é um triunfo para a minha família. 
- Acredite, senhor marechal, no pesar que isso me causa. 
- Que diabo diz ele? - perguntou João encruzando os braços. 
- Nós entendemo-nos - interrompeu Richelieu - entendemo-nos. 
- Isso é diferente, mas não o compreendo eu... Pesar!... Pesar, de quê?... Ah! Sim... Sim, 

agora me lembro; é porque não é por ora nomeado ministro; Sim, sim... bem percebo. 
- Ah! Deve haver um interino - disse o marechal, que sentiu renascer-lhe a esperança no 

coração... a esperança, esse eterno hóspede do ambicioso e do namorado. 
- Um interino, sim, senhor marechal. 
- Mas, entretanto - bradou João - está bem pago assim... O melhor comando de 

Versalhes! 
- Ah! - disse Richelieu novamente ferido - há um comando? 
- O senhor du Barry exagera talvez um pouco – disse o duque de Aiguillon. 
- Mas enfim, que comando é esse? 
- A cavalaria ligeira do rei. 
Richelieu sentiu novamente a palidez invadir-lhe as faces. 
- Oh! Sim - disse ele com um sorriso que não há palavras que o possam explicar - sim, 

ainda é bem pouco para um homem tão encantador; mas que quer, duque? A mais formosa 
mulher do mundo não pode dar senão aquilo que tem, ainda mesmo sendo a amante do rei. 

Desta vez foi de Aiguillon quem empalideceu. 
João admirava os belos quadros de Murillo da sala do marechal. 



Richelieu bateu no ombro do sobrinho, dizendo-lhe: 
- Felizmente que te prometeram um próximo adiantamento. Os meus parabéns, duque... 

Os meus sinceros parabéns... A tua perícia, a tua habilidade nos negócios igualam a tua 
felicidade... Adeus, tenho alguns negócios urgentes; não me olvides na tua protecção, meu caro 
ministro. 

De Aiguillon só respondeu: 
- O marechal e eu formamos um só indivíduo. 
E, cortejando seu tio, saiu, conservando a dignidade que lhe era natural, e fugindo de uma 

das posições mais difíceis que tinha experimentado em sua vida, semeada de tantas dificuldades. 
- O que há de bom - apressou-se em dizer Richelieu assim que o viu sair, para João que 

não sabia o que havia de crer no diálogo de cortesias e civilidades do sobrinho e do tio - o que há 
de admirável em de Aiguillon é a sua lhaneza. É homem de espírito e simples; conhece a corte, e 
é honrado como se fosse uma rapariguinha. 

- E além disso é seu amigo - disse João. 
- É mesmo um cordeiro. 
- Ah! Meu Deus! - disse João - este parece mais ser seu filho, do que o senhor de Fronsac. 
- É verdade, conde... Por minha alma, é verdade. 
E Richelieu respondia a tudo isto andando com agitação em torno da sua poltrona; 

procurava uma idéia, mas não a achava. 
- Ah! Condessa - murmurava ele - há-de pagar-mo! 
- Marechal - disse João - vamos realizar entre nós quatro aquela famosa aliança da 

antiguidade; bem sabe, aquela que se não podia romper. 
- Entre nós quatro, meu caro Sr. João? Como entende o senhor isso? 
- Minha irmã o poder, de Aiguillon a autoridade, o senhor o conselho e eu a vigilância. 
- Muito bem! Muito bem! 
- E deste modo, que venham intrigar minha irmã. Desafio tudo e todos! 
- Pudera! - disse Richelieu cuja cabeça ardia. 
- Que lhe oponham agora rivais! - exclamou João embriagado com os seus planos e idéias 

triunfais. 
- Oh! - disse Richelieu batendo na fronte. 
- Como! Caro marechal, que tem? 
-Nada, acho admirável a sua idéia de liga. 
- Não é verdade? 
- E adopto plenamente a sua opinião. 
- Bravo! 
- Taverney vive no Trianon com a filha? 
- Não, mora em Paris. 
- É muito formosa a tal filha, caro conde. 
- Fosse ela formosa como Cleópatra ou como... a minha irmã, já a não temo... uma vez 

que esteja feita a nossa aliança. 
- Disse que Taverney mora em Paris, na Rua de Saint-Honoré, creio eu? 
- Eu não disse que era na Rua de Saint-Honoré, parece-me que é na Rua Coq-Héron que 

ele mora. Dar-se-á o caso que achasse uma idéia para castigar os Taverney? 
- Parece-me que sim, conde, parece-me que tive uma boa idéia. 
- É um homem incomparável; deixo-o e desapareço, vou ver o que se diz pela cidade. 
- Então adeus, conde... É verdade, não me disse qual era o novo ministério? 
- Oh! São aves de arribação: Terray, Bertin, não sei quem mais... Enfim, os predecessores 

de de Aiguillon, que é o verdadeiro ministério adiado. 
- Que talvez o seja indefinidamente - pensou o marechal dirigindo a João um amável 

sorriso, como para o despedir. 
João saiu. Rafté entrou. Tinha ouvido tudo e sabia o que devia pensar; todas as suas 

desconfianças acabavam de se realizar. Não disse palavra a seu amo. 



Nem mesmo lhe chamou o criado de quarto; conhecia muito bem o carácter do 
marechal, despiu-o ele mesmo e conduziu-o à cama, na qual o velho marechal se meteu logo, 
ardendo em febre, e engolindo umas pílulas que o secretário lhe deu. 

Rafté correu as cortinas e saiu. A antecâmara estava cheia de criados, à espreita. Rafté 
agarrou pelo braço no primeiro deles. 

- Trata bem do senhor marechal - lhe disse ele; - está doente. Teve esta manhã uma 
grande contrariedade; viu-se obrigado a desobedecer a el-rei... 

- Desobedecer a el-rei - exclamou o lacaio aterrado. 
- Sim. Sua Majestade mandou-lhe uma das pastas do ministério, o marechal soube que 

vinha por intervenção da du Barry e recusou-a! Oh! Foi um acto soberbo, e pelo qual os 
parisienses lhe devem um arco de triunfo: mas a luta foi forte, e nosso amo está doente; trata-o 
bem! 

Rafté, depois destas palavras, cujo poder circulativo logo calculou, voltou para o seu 
gabinete. 

Um quarto de hora depois, Versalhes toda sabia do nobre procedimento e do generoso 
patriotismo do marechal, que dormia um sono profundo sobre a popularidade que seu secretário 
acabava de lhe promover. 
 

IV 
 

A MESA PARTICULAR DO SENHOR DELFIM 
 
Nesse mesmo dia, Andreia de Taverney saiu do seu quarto pelas três horas da tarde para 

se dirigir ao quarto da delfina, que costumava ouvir uma leitura antes de jantar. 
O abade, primeiro leitor de Sua Alteza Real, não exercia já as suas funções. Dedicava-se 

todo à política transcendente de certas intrigas diplomáticas nas quais havia desenvolvido um 
sofrível talento de procurador de negócios. 

A menina de Taverney saiu portanto já ataviada para ir para o seu posto. Sofria, como 
todos os hóspedes do Trianon, as dificuldades de uma instalação um pouco repentina. Ainda não 
tinha organizado coisa alguma, nem o seu serviço, nem a mudança da sua pequena mobília, e 
havia sido provisoriamente vestida por uma das aias da senhora de Noailles, essa intratável dama 
de honor, que a delfina chamava a Srª. Etiqueta. 

Andreia trazia um vestido de seda azul com um corpo de cintura comprida e delgada 
como a de uma vespa. O vestido abria-se adiante, e deixava ver por baixo outro de cassa branca 
com três barras bordadas; mangas curtas, igualmente bordadas de cassa recortada e formando 
escada desde os ombros, acompanhavam o lenço de aldeã que ocultava pudicamente o seio da 
formosa donzela. Andreia tinha atado simplesmente os seus lindos cabelos com uma fita de seda 
azul semelhante ao vestido; os cabelos caindo em formosos anéis dos lados sobre o pescoço e 
sobre os ombros, davam muito maior realce do que as plumas, as rendas e enfeites que então se 
usavam, à fisionomia, soberba e modesta da encantadora rapariga cujo rosto pálido e puro não 
tinha sido ainda enxovalhado pelo carmim. 

Caminhando para o seu destino, ia Andreia calçando nas suas mãos delgadas, redondas e 
o mais delicadas possível, umas luvas de seda branca, enquanto que os saltos dos seus sapatos de 
cetim azul-claro imprimiam na areia do jardim o vestígio dos seus passos. 

Ao chegar ao palácio do Trianon soube que a senhora delfina tinha ido dar um passeio no 
jardim com o seu arquitecto e o chefe dos jardineiros. Entretanto ouvia-se no pavimento superior 
a bulha da roda de um torno, em que o senhor delfim trabalhava para fazer uma fechadura de 
segurança para um cofre que estimava muito. 

Andreia, para ir ter com a delfina, atravessou um tabuleiro, onde, apesar do rigor da 
estação, se viam flores, que cuidadosamente cobertas à noite, erguiam de manhã a cabeça pálida 
para aspirar os fugitivos raios de sol ainda mais pálidos que elas. E como já se aproximava a 



tarde, porque nesta estação anoitece às seis horas, estavam alguns jardineiros ocupados em pôr 
redomas de vidro sobre as plantas mais friorentas de cada tabuleiro. 

Ao voltar de uma rua do jardim, cercada de árvores verdes e de roseiras de Benguela, que 
ia dar a um belo quadrado de esparceto, viu Andreia um desses jardineiros que, apenas ela se 
aproximou, levantou-se cumprimentando-a com uma civilidade mais hábil e experiente que a 
costumada civilidade do povo. 

Olhou, e nesse trabalhador reconheceu Gilberto, cujas mãos, apesar do trabalho, eram 
ainda brancas bastante para causar o desespero do senhor de Taverney. 

Andreia corou ainda mesmo a seu despeito; parecia-lhe que a presença de Gilberto 
naquele lugar era o resultado de um singular jogo do acaso. 

Gilberto renovou a sua cortesia à qual Andreia correspondeu continuando a caminhar. 
Mas era uma criatura muito leal e muito corajosa para resistir a um movimento da alma e 

deixar sem resposta uma questão do seu espírito desassossegado. 
Voltou atrás, e Gilberto, que já se tornara pálido e tristemente a seguia com os olhos, 

voltou de novo à vida e deu um salto para se aproximar dela. 
- Está aqui, Sr. Gilberto? - disse Andreia friamente. 
- Sim, minha senhora. 
- Por que acaso? 
- Minha senhora, é preciso viver honradamente. 
- Mas pelo que vejo é muito feliz? 
- Oh! Minha senhora, muito - respondeu Gilberto. 
- Como? 
- Digo, minha senhora, que sou muito feliz, como justamente o imagina. 
- Quem o meteu aqui? 
- O senhor de Jussieu, um dos meus protectores. 
- Ah! - disse Andreia admirada - conhece o senhor de Jussieu? 
- Era amigo do meu primeiro protector, do meu mestre, do Sr. Rousseau. 
- Ânimo, Sr. Gilberto - disse Andreia que se dispunha para se retirar. 
- Está já restabelecida, minha senhora? – perguntou Gilberto com uma voz tão trémula e 

sumida que bem manifestava partir do coração, do qual representava cada uma das vibrações. 
- Restabelecida? Como? - disse Andreia friamente. 
- Sim... O desastre?... 
- Ah! Sim... Obrigada, Sr. Gilberto, estou boa, foi pouca coisa. 
- Oh! Escapou por pouco - disse Gilberto no cúmulo da sua comoção - o perigo era 

terrível. 
Neste momento Andreia pensou que era tempo de abreviar essa conversa com um 

trabalhador, no meio de uma quinta real. 
- Adeus, Sr. Gilberto - disse ela. 
- Não quer aceitar uma rosa, minha senhora? – disse Gilberto, estremecendo e coberto de 

suor. 
- Mas, senhor - redargüiu Andreia - oferece-me uma coisa que não lhe pertence. 
Gilberto, surpreendido, aterrado, não respondeu palavra. Baixou a cabeça, e como 

Andreia olhava para ele com uma certa alegria por ter manifestado a sua superioridade, Gilberto, 
endireitando-se, arrancou um ramo cheio de flores, da mais bela roseira, e começou a desfolhar as 
rosas com o maior sangue-frio e com uma nobreza que pasmou Andreia. 

Era muito justa e muito boa para não conhecer que acabava de ferir gratuitamente um 
inferior apanhado em flagrante delito de civilidade. Também, como toda a gente soberba que 
reconheceu haver cometido um erro, continuou o seu passeio sem acrescentar mais palavra, 
quando talvez a desculpa ou a reparação lhe estavam quase a sair da boca. 

Gilberto também não acrescentou mais palavra, atirou fora o ramo da roseira e continuou 
o seu trabalho; mas o seu carácter ligava a soberba à astúcia; baixou-se para trabalhar, sem 



dúvida, mas igualmente para sorrateiramente ver Andreia afastar-se, que, ao voltar para outra rua, 
não pôde impedir de fazer um movimento e olhar para trás. Era mulher! 

Gilberto contentou-se com essa fraqueza para dizer consigo que nessa nova luta tinha 
sido o vencedor. 

- É menos forte do que eu - disse ele consigo - hei-de dominá-la. Orgulhosa da sua 
formosura, do seu nome, da sua fortuna que cresce, insolente para o meu amor que talvez 
adivinha já, tudo isto a torna mais cobiçável ao pobre trabalhador, que treme só de a ver. Oh! 
Este tremor, este frémito indigno de um homem! Oh! As cobardias que me obriga a praticar... 
Tudo isto há-de ela algum dia pagar-me! Mas para hoje - acrescentou ele – trabalhei bastante; 
venci o inimigo...  Eu que devia ter sido o mais fraco, fui dez vezes mais forte. 

Repetiu ainda estas palavras com uma alegria selvagem e levando uma mão convulsiva à 
fronte inteligente, de onde afastava os seus lindos cabelos pretos, enterrou vigorosamente a sua 
enxada na terra, correu como um ganso através das ruas de ciprestes e teixos, atravessou, ligeiro 
como a brisa, um tabuleiro coberto de plantas com redomas de vidro, sem tocar sequer numa 
única, apesar da furiosa rapidez com que correu, e foi postar-se na extremidade da diagonal que 
acabava de descrever, para se achar adiante do caminho que Andreia andava circularmente. 

Ali, com efeito, ainda a viu avançar pensativa e quase humilhada, com os olhos baixos, a 
mão pendente e inerte, balanceando docemente sobre o vestido; escondido por detrás dos 
arbustos, ouviu-a suspirar duas vezes, como se falasse consigo mesma. Enfim, passou tão perto 
das árvores que Gilberto teria podido, estendendo um pouco o braço, tocar no de Andreia, como 
a sua febre insensata, vertiginosa, lhe aconselhava de fazer. 

Mas franziu as sobrancelhas com um movimento de vontade semelhante a ódio, e pondo 
a mão sobre o coração, disse: 

- Ainda, cobarde! 
Depois acrescentou em voz alta: 
- É porque é tão formosa! 
Gilberto teria ficado muito tempo na sua contemplação, porque a alameda era comprida, 

e o passo de Andreia vagaroso, mas nessa alameda vinham desembocar outras, pelas quais podia 
aparecer algum importuno, e o acaso favoreceu tão pouco Gilberto que efectivamente pela 
primeira rua lateral da esquerda, apareceu um, isto é, quase em frente do bosque de árvores 
verdes onde Gilberto estava oculto. 

Esse importuno caminhava com um passo metódico e compassado; ia de cabeça bem 
levantada, levava o chapéu debaixo do braço direito e a mão esquerda sobre a espada. 

Trajava uma casaca de veludo debaixo do gibão forrado de martas zibelinas, e andando, 
estendia a perna, que era bem feita, e o peito do pé, que era bem redondo, como uma pessoa de 
alta jerarquia. 

Este fidalgo, caminhando sempre, viu Andreia, e a figura da jovem senhora agradou-lhe 
certamente, porque dobrou o passo atravessando obliquamente, de modo a achar-se na linha que 
Andreia seguia e a cruzá-la o mais depressa possível. 

Gilberto, tendo visto essa personagem, soltou involuntariamente um pequeno grito e 
fugiu, como um melro espantado, por entre os sumagres. 

A manobra do importuno teve bom êxito; tinha decerto experiência para as executar, 
porque no espaço de três minutos já precedia Andreia, que três minutos antes seguia em bastante 
distância. 

Andreia, ouvindo passos atrás de si, retirou-se um pouco para o lado a fim de deixar 
passar o homem; quando ele passou, olhou para o lado de onde vinha. 

O fidalgo também olhou e com toda a sua atenção parou para ver melhor, e voltando-se 
depois de ter visto, disse com uma voz muito amável: 

- Ah! Menina, para onde corre tão depressa? 
Ao som desta voz, Andreia ergueu a cabeça e viu atrás de si, em distância de trinta passos, 

dois oficiais das guardas que caminhavam lentamente; viu debaixo do gibão de martas daquele 



que lhe dirigira a palavra, a grã-cruz azul, e pálida e trémula, por tão inesperado encontro, e por 
tão amável interrupção, inclinou-se quanto pôde, exclamando: 

- El-rei! 
- Minha senhora - redargüiu Luís XV aproximando-se - desculpe-me, tenho tão má vista 

que me vejo obrigado a perguntar-lhe o seu nome. 
- Andreia de Taverney - murmurou a donzela, tão confusa e trémula, que apenas se lhe 

podia ouvir a fala. 
- Ah! É uma fortuna este passeio que veio dar no Trianon, menina - disse el-rei. 
- Eu ia ter com Sua Alteza Real a Srª. Delfina, que espera por mim - respondeu Andreia 

cada vez mais trémula. 
- Minha senhora, eu a conduzirei para junto dela - atalhou Luís XV - porque vou como 

vizinho do campo, fazer uma visita a minha filha; aceite o meu braço, já que seguimos o mesmo 
caminho. 

Andreia sentiu como que uma nuvem passar-lhe pela vista e descer em ondas com seu 
sangue até ao coração. 

Com efeito, uma tal honra para a pobre rapariga, o braço de el-rei, desse soberano senhor 
de todos, uma glória tão inesperada, tão incrível, um favor que uma corte toda inteira teria 
invejado, parecia-lhe um sonho. 

E fez uma mesura tão profunda e tão religiosamente temerosa, que el-rei julgou-se 
obrigado a cumprimentá-la novamente. Quando Luís XV queria lembrar-se de Luís XIV, era 
sempre em questões de cerimonial e de política, e demais, essas tradições de cortesia vinham de 
mais longe, vinham de Henrique IV. 

Ofereceu portanto a sua mão a Andreia, esta colocou a extremidade ardente dos seus 
dedos sobre a luva de el-rei, e ambos continuaram a andar para o pavilhão onde, como tinham 
dito a el-rei, ele encontraria a delfina com o seu arquitecto e o seu jardineiro. 

Podemos assegurar que Luís XV, que nem por isso gostava muito de andar a pé, se 
dirigiu pelo caminho mais comprido para conduzir Andreia ao pequeno Trianon. 

O facto é que os dois oficiais, que caminhavam atrás, conheceram o engano de Sua 
Majestade e queixaram-se disso entre si, porque vinham levemente vestidos e o tempo começava 
a esfriar. 

Chegaram tarde, pois que já não encontraram a delfina no ponto em que esperavam 
encontrá-la; Maria Antonieta tinha partido naquele instante para não fazer esperar o delfim que 
gostava de cear entre as seis e as sete horas. 

Sua Alteza Real chegou portanto à hora exacta, e como o delfim, sempre muito pontual, 
se achava já no limiar da sala para ficar mais perto da casa de jantar, quando o mordomo viesse 
dizer que estava servido, a delfina atirou com a sua manta a uma criada, foi alegremente travar do 
braço do delfim e levou-o consigo para a casa de jantar. 

A mesa estava posta para os dois ilustres anfitriões. 
Sentaram-se ao centro da mesa, deixando livres as cabeceiras, que, desde certas surpresas 

de el-rei, nunca ocupavam, mesmo quando eram muitos os convivas. 
Numa das cabeceiras, o lugar de el-rei, com o seu talher, ocupava um espaço 

considerável; mas o mordomo, que não contava com o hóspede real, fazia o serviço daquele lado. 
Por detrás da cadeira da delfina, com o espaço necessário para os criados poderem 

circular, estava a senhora de Noailles, muito direita, mas mostrando em seu semblante toda a 
amabilidade que se deve ter para uma ceia. 

Ao pé da senhora de Noailles estavam as outras senhoras, às quais a sua posição na corte 
constituía o direito ou lhes permitia merecerem o favor de assistir à ceia de Suas Altezas Reais. 

Três vezes por semana, a senhora de Noailles ceava na mesma mesa com o delfim e a 
delfina, mas nos dias em que ela não ceava, havia de assistir à ceia, porque isto era ao mesmo 
tempo um meio de protestar contra essa exclusão dos quatro dias restantes. 

Em frente da duquesa de Noailles, alcunhada pela delfina a Srª. Etiqueta, estava 
igualmente de pé o senhor duque de Richelieu. 



Este também era um estrito observador das conveniências, com a diferença que a sua 
etiqueta era invisível a todos os olhos, eternamente disfarçada como era pela mais perfeita 
elegância, e algumas vezes mesmo por uma zombaria muito delicada. 

Resultava dessa antítese entre o primeiro gentil-homem da câmara e a primeira dama de 
Sua Alteza Real a Srª. Delfina, que a conversa, incessantemente abandonada pela duquesa de 
Noailles, era incessantemente prolongada pelo senhor de Richelieu. 

O marechal tinha estado em todas as cortes da Europa, e em todas elas havia tomado o 
tom de elegância mais apropriado à sua natureza; de modo que, com um tacto e uma 
conveniência admiráveis, sabia ao mesmo tempo todas as anedotas que se podiam contar à mesa 
dos jovens príncipes, e nas ceias particulares da senhora du Barry. 

Percebeu que nessa tarde a delfina comia com apetite, e que o delfim devorava. Supôs 
que não estariam muito dispostos a entrarem em conversas, e que apenas se tratava de fazer 
padecer à senhora de Noailles uma hora de purgatório antecipado. 

Começou a falar em filosofia e teatros; dobrado assunto de conversa, duplamente 
antipático para a venerável duquesa. 

Contou o assunto dos últimos escritos filantrópicos do filósofo de Ferney, nome que já 
davam ao autor da Henríada, e, quando viu que a duquesa estava já em aflições, mudou de texto e 
descreveu todo o trabalho que tinha, para na qualidade de gentil-homem da câmara fazer 
representar com maior ou menor perfeição as habituais comediantes de el-rei. 

A delfina prezava as artes, e principalmente o teatro; tinha mandado um costume completo 
de Clymnestra à Srª. Raucourt; deu por isso ouvidos ao senhor de Richelieu, não só com 
indulgência, mas até com prazer. 

Então viu-se a pobre duquesa, a despeito da etiqueta, agitar-se sobre o seu estrado, 
assoar-se estrondosamente e abanar a sua venerável cabeça sem se lembrar da nuvem de pó que, 
a cada um dos seus movimentos, envolvia a sua fronte, como a cada sopro de vento uma nuvem 
de neve envolve o cume do Monte Branco. 

Mas não era bastante divertir a senhora delfina, era preciso também agradar ao senhor 
delfim. Richelieu portanto abandonou a questão do teatro, para o qual o herdeiro da coroa de 
França nunca tivera grande simpatia, para falar de filosofia humanitária. Falando dos Ingleses, 
empregou todo esse calor que Rousseau espalha como um fluido vivificador sobre a personagem 
de Eduardo Bomston. 

Ora a senhora de Noailles odiava os Ingleses tanto como os filósofos. 
Uma idéia nova era para ela uma fadiga, e uma fadiga desordenava a economia de toda a 

sua pessoa. A senhora de Noailles, essencialmente conservadora, uivava a todas as idéias novas 
como um cão uiva ao som de uma trombeta. 

Neste jogo tinha Richelieu um duplo fim; atormentava a Srª. Etiqueta, o que 
sensivelmente se conhecia agradar à senhora delfina, e achava de vez em quando alguns 
apotegmas virtuosos e alguns axiomas de matemáticas, alegremente admitidos pelo senhor 
delfim, príncipe muito amador das coisas exactas. 

Fazia portanto maravilhosamente a sua corte procurando ao mesmo tempo por todos os 
lados alguém que esperava aí ver e que não achava, quando um grito proferido no princípio da 
escada subiu até à abóbada sonora, repetido por duas outras vozes de pessoas colocadas no 
patamar dessa escada. 

- El-rei! 
A esta palavra mágica a senhora de Noailles levantou-se como se uma mola de aço a 

fizera saltar para fora do seu banco. Richelieu levantou-se lentamente, o delfim limpou 
precipitadamente a boca com o guardanapo e ficou de pé com o rosto voltado para o lado da 
porta. 

Quanto à senhora delfina, dirigiu-se para a escada, para ir mais depressa ao encontro de 
el-rei e fazer as honras da sua casa. 
 

V 



 
OS CABELOS DA RAINHA 

 
Ao chegar ao patamar da escada, ainda Andreia vinha pela mão de el-rei, e foi somente ali 

que este a cortejou tão profundamente, que Richelieu teve tempo de ver a cortesia, de admirar a 
graça com que fora feita, e de perguntar a si mesmo a que feliz mortal havia sido dirigida. 

Não durou muito tempo a sua ignorância. Luís XV deu o braço à delfina, que tinha visto 
tudo e que tinha já perfeitamente reconhecido Andreia. 

- Minha filha - lhe disse ele - venho sem-cerimónia cear convosco. Atravessei toda a 
quinta, e no caminho, encontrando a menina de Taverney, roguei-lhe que me acompanhasse. 

- A menina de Taverney! - murmurou Richelieu, quase atordoado com este inesperado 
acontecimento - Por minha alma! É muita felicidade! 

- De modo que nem só não ralharei com a menina de Taverney por me ter faltado - 
respondeu delicadamente a delfina - mas até hei-de agradecer-lhe por nos ter trazido Vossa 
Majestade. 

Andreia, vermelha como uma das belas cerejas que guarneciam a mesa, no centro das 
flores, inclinou-se sem responder. 

- Com os diabos! É realmente formosa! - disse consigo Richelieu; - e aquele velho ratão 
de Taverney não exagerava o que dizia a respeito do seu merecimento. 

El-rei, depois de ter sido cumprimentado pelo senhor delfim, sentou-se à mesa, e com um 
apetite bem pronunciado, fez honra ao serviço improvisado que, como por encanto, lhe foi 
apresentado pelo mordomo. 

Entretanto, comendo sempre, el-rei que estava de costas voltadas para a porta, parecia 
procurar alguma coisa, ou antes alguém. 

Com efeito, a menina de Taverney, que não gozava de privilégio algum, pois que a sua 
posição junto da senhora delfina ainda não estava bem determinada, a menina de Taverney, 
dissemos nós, não tinha entrado na casa de jantar, e, depois da sua profunda mesura em resposta 
à de el-rei, retirara-se para o quarto da senhora delfina, onde, já por duas ou três vezes, esta lhe 
havia mandado fazer uma leitura, depois de se meter na cama. 

A senhora delfina compreendeu que o olhar de el-rei procurava a sua formosa 
companheira do caminho. 

- Senhor de Coigny - disse ela a um jovem oficial das guardas, colocado por detrás de el-
rei - Peço-lhe o favor de mandar entrar a menina de Taverney; com licença da senhora de 
Noailles, dispensaremos hoje a etiqueta. 

O senhor de Coigny saiu, e um instante depois introduziu na casa de jantar Andreia, que, 
não compreendendo esta sucessão de favores tão desusados, entrou toda a tremer. 

- Sente-se acolá; menina - disse a delfina - ao pé da senhora duquesa. 
Andreia subiu timidamente para o estrado, e estava tão perturbada, que teve a audácia de 

sentar-se a pequena distância da senhora de Noailles. 
Também recebeu por isso um olhar tão fulminante que esta lhe lançou, que a infeliz 

criança recuou quatro pés pelo menos, como se tivesse sido posta em contacto com uma garrafa 
de Leyde fortemente carregada. 

El-rei Luís XV olhava para ela e sorria. 
- Ah! Ah! - disse o duque de Richelieu consigo mesmo - escuso de meter-me nisto, o 

negócio caminha só por si. 
El-rei voltou-se e viu o marechal preparado para sustentar o seu olhar. 
- Bons dias, senhor duque - disse Luís XV; - então, vive em boa harmonia com a Srª. 

Duquesa de Noailles? 
- Senhor - redargüiu o marechal - a senhora duquesa faz-me sempre a honra de me 

maltratar como a um estouvado. 
- Também foi à estrada de Chanteloup, duque? 



- Eu, senhor! Por certo que não; a minha casa tem sido muito favorecida por Vossa 
Majestade para que eu fizesse semelhante coisa. 

El-rei não esperava este ataque; preparava-se para motejar, mas achou o duque prevenido. 
- Que fiz eu então, duque? 
- Senhor, Vossa Majestade deu o comando da sua cavalaria ligeira ao Sr. Duque de 

Aiguillon. 
- Sim, é verdade. 
- E para isso era mister toda a energia, toda a habilidade de Vossa Majestade; é quase um 

golpe de Estado. 
Tinha acabado a ceia; el-rei esperou um instante e levantou-se da mesa. 
A conversa teria podido causar-lhe transtorno, mas Richelieu estava decidido a não largar 

a sua presa. Por isso, quando el-rei começou a conversar com a senhora de Noailles, a delfina e a 
menina de Taverney, Richelieu manejou tão sabiamente que se achou metido no mais forte da 
conversa, a qual ele tinha dirigido à sua vontade. 

- Senhor - disse ele - Vossa Majestade sabe que os sucessos tornam os homens atrevidos? 
- Será isso para nos dizer que é atrevido, duque? 
- É para pedir a Vossa Majestade uma nova mercê, depois da que el-rei se dignou fazer-

me; um dos meus amigos, um antigo servidor de Vossa Majestade, tem o seu filho nos gendarmes. 
É um mancebo de muito merecimento, mas pobre. Recebeu de uma augusta princesa uma 
patente de capitão, mas faltava-lhe a respectiva companhia para comandar. 

- A princesa é minha filha? - perguntou el-rei voltando-se para a delfina. 
- Sim, senhor - disse Richelieu - e o pai do mancebo chama-se o barão de Taverney. 
- Meu pai!... - exclamou involuntariamente Andreia. - Filipe!... É para Filipe, senhor 

duque, que pede uma companhia. 
Depois, envergonhada por esse desprezo da etiqueta, Andreia recuou um passo, corando 

de pejo e com as mãos postas. 
El-rei voltou-se para admirar a vermelhidão e a comoção da formosa criança, mas logo se 

virou para Richelieu com um olhar de benevolência, que mostrou ao cortesão quanto lhe era 
agradável o seu pedido, que lhe proporcionava tão belo ensejo para fazer uma mercê. 

- Efectivamente - disse a delfina - é um excelente mancebo, e eu obriguei-me a fazer a sua 
fortuna; como são infelizes os príncipes! Quando Deus lhes dá a boa vontade, tira-lhes a 
memória ou o raciocínio; não devia eu ter pensado que aquele mancebo era pobre, que não 
bastava dar-lhe as dragonas, mas que era preciso também dar-lhe a companhia? 

- Ah! Minha senhora, como o poderia Vossa Alteza ter sabido? 
- Oh! Eu sabia-o - redargüiu vivamente a delfina com um gesto, que trouxe à memória de 

Andreia a casa tão nua, tão modesta, e contudo tão feliz para a sua infância; - sei-o, ou sabia-o e 
julguei fazer tudo dando um posto ao Sr. Filipe de Taverney... chama-se Filipe, não é verdade, 
menina? 

- Sim, minha senhora. 
El-rei olhou para todas essas fisionomias tão nobres, tão francas; depois fitou os olhos na 

de Richelieu, que se iluminava também com um reflexo de generosidade que, sem dúvida, tomava 
emprestado à sua augusta vizinha. 

- Ah! Duque - disse ele em voz baixa - vou ter questão em Luciennes. 
Depois prosseguiu falando com Andreia: 
- Diga só que isso lhe há-de agradar, menina. 
- Ah! Senhor - disse Andreia unindo as mãos – eu vo-lo suplico. 
- Concedido, então - disse Luís XV; - escolherá uma boa companhia para esse pobre 

mancebo, duque; e eu fornecerei os fundos dado o caso que ela não esteja já vaga e paga. 
Esta boa acção alegrou todas as pessoas presentes; granjeou a el-rei um celeste sorriso de 

Andreia, e a Richelieu um agradecimento proferido por essa formosa boca a quem, na sua 
mocidade, teria pedido mais ainda, ambicioso e avarento como era. 



Chegaram sucessivamente algumas visitas; entre elas vinha o cardeal de Rohan, que, 
desde a instalação da delfina no Trianon, fazia assiduamente a sua corte. 

Mas el-rei, durante a noite toda, só teve atenções e palavras agradáveis para Richelieu. 
Fez-se mesmo acompanhar por ele quando se despediu da delfina para voltar ao seu Trianon. O 
velho marechal seguiu el-rei com visíveis sinais de prazer. 

Enquanto Sua Majestade voltava com o duque e os dois oficiais pelas alamedas sombrias 
que conduziam ao palácio, Andreia tinha sido despedida pela delfina. 

- Precisa mandar dizer esta boa notícia a seu pai, há-de querer escrever, pode retirar-se, 
menina. 

E, precedida por um criado que levava uma lanterna, Andreia atravessava a esplanada de 
cem passos que separava o Trianon do edifício em que ela habitava. 

Diante dela, de arbusto em arbusto, saltava uma sombra por entre a folhagem, seguindo 
com os olhos chamejantes cada movimento da encantadora menina: era Gilberto. 

Quando Andreia chegou ao patim e começou a subir os degraus de pedra da escada, o 
criado voltou para as antecâmaras do Trianon. 

Então Gilberto, entrando furtivamente no vestíbulo, chegou ao pátio das cavalariças, e 
por uns degraus íngremes como uma escada de mão, trepou para o quarto, situado em frente das 
janelas do quarto de Andreia, num ângulo dos edifícios. 

De lá viu Andreia chamar em seu auxílio uma aia da senhora de Noailles, cujo quarto era 
no mesmo corredor. 

Mas quando essa criatura entrou no quarto de Andreia, as cortinas da janela caíram como 
um véu impenetrável entre os seus ardentes desejos e o objecto que as provocava. 

No palácio já não havia senão o senhor de Rohan, dobrando o seu galanteio junto da 
senhora delfina, que o tratava com bastante frieza. 

O prelado acabou por ter medo de ser indiscreto, tanto mais que havia já visto o senhor 
delfim retirar-se. Despediu-se portanto de Sua Alteza Real com o sinal do mais profundo e 
verdadeiro respeito. 

No momento em que ele se metia na carruagem, uma aia da delfina aproximou-se e disse-
lhe: 

- Eis aqui. 
E entregou-lhe nas mãos um papelinho macio, cujo contacto fez estremecer o cardeal. 
- Eis aqui - respondeu ele apressadamente, pondo nas mãos dessa mulher uma bolsa 

pesada, e que, se estivesse vazia, teria sido uma recompensa honrosa. 
O cardeal, sem perder tempo, ordenou ao cocheiro que seguisse para Paris e que 

chegando à barreira esperasse novas ordens. 
Durante o caminho todo, na escuridão da carruagem, apertou e beijou como um amante 

embriagado o conteúdo desse papel. 
Chegando à barreira, disse: 
- Rua de Saint-Claude. 
Pouco depois atravessava o pátio misterioso, e entrava nessa pequena sala onde estava 

Fritz, o introdutor de modos silenciosos. 
Bálsamo demorou-se um quarto de hora. Afinal apareceu, e deu por desculpa ao cardeal 

que a hora adiantada em que se estava o tinha feito persuadir que não teria mais visitas naquele 
dia. 

E, com efeito, eram quase onze horas da noite. 
- É verdade, senhor barão - disse o cardeal - e peço perdão de o ter vindo incomodar; 

mas lembra-se de me ter dito uma vez, que para ter a certeza de certos segredos...? 
- Precisava cabelos da pessoa de quem então falávamos - interrompeu Bálsamo que tinha 

já visto o papelinho nas mãos do lhano prelado. 
- Exactamente, senhor barão. 
- E traz-me esses cabelos, senhor? Muito bem! 
- Ei-los aqui. Julga que será possível tê-los outra vez depois da experiência? 



- Salvo se for necessário recorrer ao fogo... porque nesse caso... 
- Sem dúvida, sem dúvida - disse o cardeal; - nesse caso poderei haver outros. Posso ter 

agora uma solução? 
- Hoje? 
- Sou impaciente, bem o sabe. 
- É preciso primeiramente experimentar, senhor. 
Bálsamo pegou nos cabelos e subiu precipitadamente aos quartos de Lorenza. 
- Vou então saber - dizia ele consigo no caminho - o segredo desta monarquia; vou saber 

a vontade oculta de Deus. 
E antes de entrar no quarto, pela porta misteriosa, adormeceu Lorenza através da parede. 

A jovem romana portanto recebeu-o abraçando-o ternamente. 
Bálsamo arrancou-se a custo dos seus braços. Teria sido custoso decidir qual das duas 

coisas era mais dolorosa ao pobre barão, se os maus modos da formosa italiana quando estava 
acordada, se as suas carícias quando dormia. 

Enfim, tendo conseguido desfazer a cadeia que a formosa rapariga lhe formara ao 
pescoço com os dois braços, disse-lhe, pondo-lhe nas mãos o papelinho: 

- Minha querida Lorenza, podes dizer-me a quem pertencem esses cabelos? 
Lorenza pegou neles e uniu-os ao peito, depois à fronte; apesar de ter os olhos bem 

abertos, era pelo peito e pela fronte que ela via durante o seu sono. 
- Oh! - disse ela - é uma cabeça muito ilustre aquela de que foram furtados. 
- Não é verdade?... Uma cabeça feliz, não é assim? 
- Pode sê-lo... 
- Procura bem, Lorenza. 
- Sim, pode sê-lo; ainda não há sombras na sua vida. 
- Todavia é casada... 
- Oh! - disse Lorenza sorrindo. 
- Então, o que é? O que quer a minha Lorenza dizer? 
- É casada, querido Bálsamo, e todavia... 
- E todavia?... 
- E todavia... 
Lorenza também sorriu. 
- Eu também sou casada - disse ela. 
- Certamente. 
- E todavia... 
Bálsamo olhou para Lorenza com profunda admiração; apesar do seu sono, a italiana 

corou de pejo. 
- E todavia?... - repetiu ainda Bálsamo. - Acaba. 
Lorenza lançou de novo os braços em torno do pescoço do seu amante, e escondendo a 

cabeça no seu peito, disse: 
- E todavia sou virgem. 
- E essa mulher, essa princesa, essa rainha – exclamou Bálsamo, - apesar de casada?... 
- Essa mulher, essa princesa, essa rainha – repetiu Lorenza - é tão pura e tão virgem como 

eu: mais pura, mais virgem ainda, porque ela não ama e eu amo! 
- Oh! Fatalidade! - murmurou Bálsamo. - Obrigado, Lorenza, eu sei tudo quanto queria 

saber. 
Abraçou-a, guardou preciosamente os cabelos na sua algibeira; e, cortando a Lorenza uma 

pequena madeixa dos seus cabelos pretos, queimou-a na chama da luz e recolheu as cinzas no 
papel que tinha servido para os cabelos da delfina. 

Então desceu; e, caminhando sempre, acordou Lorenza do seu sono. 
O prelado, comovido e impaciente, esperava e duvidava. 
- Então, senhor conde? - perguntou ele. 
- Então, senhor... 



- O oráculo?... 
- O oráculo disse que podia esperar. 
- Disse isso? - exclamou o príncipe transportado. 
- Tire a conclusão que lhe agradar, senhor; o oráculo disse que esta mulher não ama o seu 

marido. 
- Oh! - disse o senhor de Rohan com um transporte de alegria. 
- Quanto aos cabelos - disse Bálsamo - foi-me necessário queimá-los para obter a 

revelação por meio da essência; aqui estão as cinzas que lhe restituo escrupulosamente depois de 
as ter apanhado e recolhido, como se cada átomo valesse um milhão. 

- Agradecido, senhor, muito agradecido; nunca poderei pagar-lhe tantos serviços. 
- Não falemos nisso, senhor.  Uma única recomendação quero fazer-lhe - disse ele - e é 

que não vá beber essas cinzas desfeitas em vinho, como algumas vezes o fazem os namorados; 
isso é de uma simpatia tão perigosa que o seu amor se tornaria incurável, enquanto que o coração 
da amante esfriaria. 

- Ah! Decerto que o não farei - disse o prelado quase aterrado. - Adeus, senhor conde, 
adeus! 

Vinte minutos depois, a carruagem de Sua Eminência cruzava-se no recanto da Rua dos 
Petis-Champs com a carruagem do senhor de Richelieu, que por pouco não tombou numa dessas 
covas enormes abertas para a construção de uma casa.  

Os dois fidalgos conheceram-se. 
- Olé! Príncipe - disse Richelieu sorrindo. 
- Olé! Duque! - respondeu o Sr. Luís de Rohan pondo um dedo na boca. 
E foram transportados em sentido inverso. 

 
VI 

 
O SENHOR DE RICHELIEU APRECIA NICOLA 

 
O senhor de Richelieu ia direito à casa do senhor de Taverney, na Rua Coq-Héron. 
Graças ao privilégio que possuímos de meias com o diabo coxo, e que nos dá a facilidade 

de penetrarmos em qualquer casa fechada, sabemos, antes que o senhor de Richelieu o saiba, que 
o barão de Taverney está sentado em frente do seu fogão, com os pés sobre uns imensos ferros 
que sustentavam uns restos de tições, pregando um sermão a Nicola e pondo-lhe por vezes a 
mão na barba, apesar dos pequenos amuos da jovem rapariga. 

Se Nicola se teria acomodado com a carícia sem o sermão, ou se teria preferido o sermão 
sem a carícia, é o que não sabemos afirmar. 

A conversa, entre o amo e a criada, versava sobre um ponto importante, isto é, que 
nunca, a certas horas da tarde, Nicola chegava exactamente e com prontidão ao toque da 
campainha, tendo sempre alguma coisa que fazer no jardim ou no caramanchão, e que, em 
qualquer outro ponto, que não fosse nestas duas partes, o seu serviço era sempre malfeito. 

Ao que Nicola voltando-se e tornando a voltar-se com uma graça encantadora e 
voluptuosa, respondia: 

- Pois não sei!... Eu aqui morro de aborrecimento: tinham-me prometido que iria ao 
Trianon com a menina! 

Era neste ponto que o senhor de Taverney havia julgado dever acariciar-lhe 
caritativamente as faces e a barba, certamente para a distrair. 

Nicola, prosseguindo no seu tema e repelindo toda a consolação, deplorava a sua 
desgraçada sorte. 

- É verdade! - disse ela gemendo - estou fechada entre quatro paredes; não tenho 
sociedade, não tenho ar quase nenhum; havia para mim a perspectiva de um divertimento ou de 
um porvir. 

- O que era? - disse o barão. 



- Trianon! - respondeu Nicola; - Trianon, onde teria visto gente e luxo, onde eu teria 
olhado e onde teriam olhado para mim. 

- Oh! Oh! Nicoleta! - disse o barão. 
- Ora! Senhor, sou mulher e sou tão boa como qualquer outra. 
- Apre! Isso é que se chama falar - disse vagarosamente o barão. - E como estás buliçosa! 

Oh! Se eu fosse moço e rico! 
E não pôde impedir-se de lançar furtivamente um olhar de cobiça e admiração sobre 

tanta mocidade, seiva e formosura. 
Nicola meditava e algumas vezes impacientava-se. 
- Vamos, deite-se, senhor - disse ela - para que eu também me possa ir deitar. 
- Ainda uma palavra, Nicola. 
De repente a campainha da porta da rua fez estremecer Taverney e saltar Nicola. 
- Quem será a tais horas da noite? - disse o barão; - já deram onze. Vai ver, minha 

pequena. 
Nicola foi abrir a porta, perguntou o nome ao visitante, e deixou a porta da rua 

entreaberta. 
Por essa feliz abertura se escapou uma sombra, que vinha do pátio, não sem fazer 

bastante rumor para que o marechal, porque era ele, deixasse de se voltar para trás e ver a fuga. 
Nicola caminhou adiante, com uma luz na mão, e de um modo todo desvanecido. 
- Ah! - disse o marechal sorrindo e seguindo-a para a sala - aquele velho ratão de 

Taverney, só me tinha falado de sua filha. 
O duque era destes homens que não precisam de olhar duas vezes para ver, e ver 

completamente. 
A sombra, que fugia, fê-lo pensar em Nicola, Nicola fê-lo pensar na sombra. Adivinhou, 

vendo o lindo rosto desta, o que tinha vindo fazer a sombra, e logo depois de ter visto o olhar tão 
malicioso, os dentes tão brancos e a estatura tão fina da criada, soube tudo quanto queria saber 
relativamente ao seu carácter e gosto. 

Nicola, cujo coração batia, anunciou à entrada da porta da sala: 
- O Sr. Duque de Richelieu! 
Nessa noite era sina causar sensação o nome do marechal. Produziu tal efeito no barão, 

que se levantou da sua poltrona e caminhou direito para a porta sem poder dar crédito ao que 
ouvia. 

Mas antes de chegar à porta viu o senhor de Richelieu na penumbra do corredor. 
- O duque!... - murmurou ele. 
- Certamente, caro amigo, o duque mesmo... – redargüiu Richelieu com uma voz muito 

amável. - Oh! Admira-se disso, depois do que o outro dia se passou? Pois bem! Nada há de mais 
certo! Agora, dê-me a sua mão, faça-me esse favor. 

- Senhor duque, estou confundido. 
- Já não tens espírito, meu caro - disse o velho marechal dando a sua bengala e o chapéu a 

Nicola para poder sentar-se mais comodamente numa poltrona; - dizes tolices, desconchavos... Já 
não conheces o mundo, segundo parece. 

- Entretanto, duque, parece-me - respondeu Taverney muito comovido - que a tua 
recepção de outro dia era por tal forma significativa, que não havia meio de eu me enganar. 

- Ouve, meu velho amigo - respondeu Richelieu – o outro dia procedeste como um rapaz 
da escola e eu como um pedante; de ti para mim só mediava a palmatória. Tu vais falar agora 
dessas coisas, quero tirar-te semelhante trabalho; terias razão para me dizer uma tolice, e eu para 
te responder com outra. Saltemos portanto em claro o outro dia.  Sabes o que venho hoje aqui 
fazer? 

- Não, certamente. 
- Venho trazer-te a companhia que anteontem foste pedir-me e que el-rei concedeu a teu 

filho. Com os diabos, meu amigo, é preciso avaliar as posições; anteontem era eu quase um 



ministro, pedir era uma injustiça; hoje que rejeitei a pasta, e que torno a ser o mesmo simples 
Richelieu como dantes, cometeria um absurdo se não pedisse. Pedi, alcancei e trago. 

- Duque, pois isso é verdade, e... tanta bondade da tua parte? 
- É um efeito muito natural do meu dever de amigo... O ministro negava, Richelieu 

solicita e dá. 
- Ah! duque, encantas-me; és portanto um verdadeiro amigo? 
- Pudera! 
- Mas el-rei, el-rei que me faz semelhante mercê... 
- El-rei nem sequer sabe o que faz, ou talvez eu me engane e sabe-o maravilhosamente 

bem. 
- Que queres tu dizer? 
- Quero dizer que Sua Majestade tem certamente agora algum motivo para fazer coisa que 

desagrade à senhora du Barry, e que é muito mais a esse motivo do que à minha influência, que 
deves a mercê que te concede. 

- Julgas isso? 
- Tenho essa certeza, e eu ajudo-o. Sabes que é por causa dessa velhaca que rejeitei a 

pasta? 
- Assim mo disseram; mas... 
- Mas não acreditas. Vamos, fala francamente. 
- Pois bem! Confesso... 
- Isso quer dizer que me conheceste sem eu ter escrúpulos, não é verdade? 
- Quer dizer pelo menos que te conheci sem prejuízos. 
- Meu caro, vou envelhecendo, e já não gosto das mulheres bonitas senão para mim... E 

daí, tenho ainda outras idéias... Voltemos ao teu filho. É um moço encantador. 
- E que está muito mal com o du Barry, aquele que estava em tua casa no dia em que eu 

tive a loucura de apresentar-me. 
- Bem sei, e aí tens o motivo porque não sou ministro. 
- Ora! 
- Certamente, meu amigo. 
- Recusaste a pasta para não desagradar a meu filho? 
- Se te dissesse isso, não o acreditarias: nada, não foi isso. Recusei porque as exigências 

dos du Barry, que começavam pela exclusão do teu filho, teriam chegado a enormidades de todo 
o género. 

- Então estás mal com essas criaturas? 
- Sim e não; eles temem-me, eu desprezo-os, é uma coisa por outra. 
- Isso é heróico, mas é imprudente. 
- Por quê? 
- A condessa tem crédito. 
- Ora! - disse Richelieu. 
- Como dizes isso! 
- Digo-o como um homem que sente o fraco da posição, e que, se fosse preciso, saberia 

levar o mineiro ao lugar melhor para fazer saltar a praça. 
- Eu vejo a verdade, fazes um serviço a meu filho para castigares um pouco os du Barry. 
- A tua perspicácia não errou de todo, parte do que dizes é verdade; o teu filho serve-me 

de granada, incendeio por intervenção dele... Mas a propósito, barão, não tens também uma filha? 
- Sim... 
- Moça? 
- Tem dezesseis anos. 
- Formosa? 
- Como Vénus. 
- Que vive no Trianon? 
- Já a conheces? 



- Passei a noite com ela, e conversei com el-rei mais de uma hora a seu respeito. 
- Com el-rei? - exclamou Taverney, cujas faces se tornaram coradas. 
- Em pessoa. 
- El-rei falou de minha filha, de Andreia de Taverney? 
- Que devora com os olhos, sim, meu caro. 
- Ah! Realmente? 
- Não gostas de ouvir estas coisas? 
- Eu... Oh! Não... El-rei faz-me muita honra em olhar para a minha filha... Mas... 
- Mas o quê? 
- É porque el-rei... 
- É um pouco imoral; é isso que queres dizer? 
- Deus me livre de falar mal de Sua Majestade, tem direito de ser imoral se assim lhe 

apraz. 
- Bem, então o que significa essa tua admiração? Terás porventura a pretensão de supor 

que a menina Andreia não é uma formosura perfeita, e que, por conseqüência, el-rei não olha 
para ela com um olhar amoroso? 

Taverney não respondeu, encolheu os ombros e deixou-se cair numa meditação, em que 
o perseguiu o olhar desapiedadamente inquisidor de Richelieu. 

- Bem, já adivinho o que dirias se, em vez de pensar em segredo, falasses em voz alta - 
prosseguiu o velho marechal aproximando a sua poltrona da do barão; - dirias que el-rei está 
habituado a más companhias, que desce até à canalha, como dizem nos Porcherons, e por 
conseqüência que se não atreverá a erguer as vistas para tão nobre donzela, de pudico 
procedimento, de castos amores, nem reparar nesse tesouro de encantos e formosuras de todo o 
género... ele que só gosta das conversas licenciosas, dos olhares libertinos e dos ditos das 
costureiras. 

- Decididamente, duque, és um grande homem. 
- Por que dizes isso? 
- Porque tu adivinhaste tudo com exactidão – disse Taverney. 
- Portanto, confesso, barão - continuou Richelieu - seria tempo que o nosso amo e 

senhor não nos obrigasse, a nós, gentis-homens, fidalgos, pares e companheiros do rei de França, 
a beijar a mão plebéia e vilã de uma mulher de tão baixa espécie; seria tempo que nos fizéssemos 
respeitar, e evitarmos que el-rei, depois de ter descido da Chateauroux, que era marquesa, e da 
massa de que se fazem duquesas, à Pompadour, filha e esposa de negociantes; e depois, da 
Pompadour à du Barry, que se chama simplesmente Joaninha, não desça da du Barry a alguma 
Maritorne de cozinha ou a alguma Goton dos campos; é humilhante para nós, barão, para nós 
que temos coroa no brasão, baixar a cabeça diante dessas delambidas. 

- Oh! Isso é que são verdades bem puras! – murmurou Taverney - e prova isso bem que é 
por esse motivo que todos abandonam a corte! 

- Onde não há rainhas, não há mulheres; onde não há mulheres, não há cortesãos; o rei 
tem uma modista por sua conta, e o povo está no trono, representado pela menina Joana 
Vaubernier, fanqueira em Paris. 

- E entretanto assim é... 
- Vês tu, barão - interrompeu o marechal – poderia representar um belo papel uma 

mulher de espírito que quisesse reinar em França actualmente... 
- Certamente - disse Taverney, cujo coração palpitava; - mas infelizmente o lugar não está 

vago. 
- Para uma mulher - continuou o marechal - que, sem ter os vícios dessas prostitutas, 

tivesse a mesma ousadia, cálculos e vistas que elas têm; para uma mulher que levaria a tais alturas 
a fortuna, que dela se falaria ainda, mesmo quando já não existisse a monarquia. Sabes se a tua 
filha tem espírito, barão? 

- Muito, e principalmente muito bom-senso. 
- É muito formosa! 



- Não é verdade? 
- Formosa com esses contornos voluptuosos e encantadores que tanto agradam aos 

homens, bela com essa candura e essa flor de virgindade que impõe o respeito mesmo às 
mulheres... É preciso tratar cuidadosamente esse tesouro, meu bom amigo. 

- Falas dela com um tal entusiasmo!... 
- Eu! Direi mais, estou loucamente enamorado dela, e, se não tivesse setenta e quatro 

anos, desposá-la-ia amanhã. Mas está ela bem em casa da delfina? Tem ela o luxo próprio de uma 
flor tão mimosa?... Pensa bem, barão, esta noite vi-a voltar sozinha para casa sem criadas, e 
apenas acompanhada por um lacaio da delfina, o qual a precedia com uma lanterna; isso parece 
mal, é fazer pouco caso dela. 

- Que lhe hei-de fazer, duque? Bem sabes que não sou rico. 
- Rico ou pobre, meu caro, é preciso uma criada para a tua filha. 
Taverney suspirou. 
- Bem o sei - disse ele - bem sei que lhe é precisa uma criada, ou melhor direi, que lhe 

seria precisa. 
- Mas não tens tu uma? 
O barão não respondeu. 
- O que é aquela rapariga - prosseguiu Richelieu que há pouco estava aí contigo? Uma 

rapariga bonita e fina, por minha alma! 
- Sim, mas... 
- Mas o quê, barão? 
- Justamente não posso mandá-la ao Trianon. 
- Por quê? Parece-me, pelo contrário, que convém perfeitamente para esse emprego; há-

de ser uma aia muito boa. 
- Não lhe olhaste então para o rosto, duque? 
- Eu! Não fiz outra coisa. 
- Viste-lhe bem o rosto, e não notaste a sua singular semelhança? 
- Com quem? 
- Com... Pensa um pouco, vamos!... Nicola, vem cá! 
Nicola aproximou-se; como uma verdadeira criada, tinha escutado à porta. 
O duque pegou-lhe nas mãos, e agarrou entre os seus joelhos os da rapariga a quem o 

olhar impertinente do fidalgo e libertino não intimidou nem perturbou um único segundo. 
- Sim - disse ele - sim, ela parece-se, é verdade... 
- Sabes com quem, e vês, por conseqüência, que é impossível expor a protecção 

concedida à nossa casa, a um semelhante capricho da natureza. Será bem agradável que essa 
velhaquinha de Nicola se pareça com a senhora mais ilustre da França inteira? 

- Oh! Oh! - redargüiu amargamente Nicola soltando-se da prisão em que a tinha o duque 
para responder melhor ao senhor de Taverney - está bem certo de que me pareço com tão ilustre 
senhora? Tem ela porventura uns ombros tão bem feitos, uns olhos tão vivos, a perna tão 
redonda e o braço tão bem torneado como esta velhaquinha? Em todo o caso, senhor barão - 
continuou ela encolerizada - se assim me deprecia, é só pela amostra que pode falar, porque me 
parece que não sabe mais nada! 

Nicola estava vermelha de raiva, e por conseqüência de uma formosura esplêndida. 
O duque apertou-lhe novamente as lindas mãos, prendeu-a segunda vez entre os joelhos, 

e com um olhar cheio de carícias e promessas, disse: 
- Barão, decerto na corte não há quem se pareça com Nicola; eu pelo menos, assim o 

penso. Quanto ao que diz respeito à tal ilustre senhora com quem, confesso, tem uma pequena 
semelhança, vamos pôr a coberto todo o amor-próprio... Nicola tem uns cabelos loiros e de um 
loiro admirável; tem as sobrancelhas e o nariz perfeitamente imperiais; pois bem! Sente-se um 
quarto de hora diante de um toucador, e essas imperfeições, como o senhor barão lhes chama, 
hão-de desaparecer. Nicola, minha filha, quereria vir ao Trianon? 

- Oh! - exclamou Nicola, cuja alma cheia de cobiça passou toda neste monossílabo. 



- Irá ao Trianon, minha menina; irá lá, e fará fortuna, e sem prejudicar em coisa alguma a 
fortuna de quem quer que seja. Barão, uma última palavra. 

- Fala, caro duque. 
- Vai-te, minha linda pequena - disse Richelieu – e deixa-nos conversar um instante. 
Nicola saiu imediatamente; o duque aproximou-se do barão. 
- Se eu insto para que mandes uma criada à tua filha - disse ele - é porque sei que isso há-

de agradar a el-rei. Sua Majestade não gosta da miséria, e não o assustam as caras bonitas. Enfim, 
eu cá me entendo. 

- Pois que vá Nicola ao Trianon, visto supores que isso causará prazer a el-rei - redargüiu 
o barão com o seu sorriso ambicioso. 

- Então, como concedes licença, levá-la-ei: irá na minha carruagem. 
- Entretanto, duque, seria bom pensares bem na sua semelhança com a senhora delfina. 
- Já pensei. Essa semelhança há-de desaparecer entre as mãos de Rafté, em menos de um 

quarto de hora. Eu respondo por isso... Escreve uma palavra à tua filha, barão, dizendo-lhe a 
importância que ligas a que ela tenha consigo uma aia, e que essa aia seja Nicola. 

- Achas de grande necessidade que a criada de Andreia se chame Nicola? 
- Creio que é melhor. 
- E que alguma outra Nicola... 
- Não preencheria tão bem o seu lugar; assim o creio, barão. 
- Então escrevo imediatamente. 
E o barão escreveu logo uma carta que deu a Richelieu. 
- E as instruções, duque? 
- Encarrego-me de as dar a Nicola. É inteligente? 
O barão sorriu. 
- Então confias-ma... Não é verdade? - disse Richelieu. 
- Viva Deus! Isso é contigo, duque; pediste-ma, eu dou-ta; faz dela o que puderes. 
- Menina, venha comigo - disse o duque levantando-se - e depressa. 
Nicola não esperou que lhe repetissem a ordem. Sem mesmo pedir o consentimento do 

barão, em cinco minutos reuniu um pequeno embrulho de vestidos, e com um passo tão rápido, 
que parecia voar, dirigiu-se para a carruagem de Richelieu. 

O duque então despediu-se do seu amigo, que lhe renovou os seus agradecimentos pelo 
serviço que tinha prestado a Filipe de Taverney. 

De Andreia, nem mais uma palavra; era mais do que se dela falara. 
 

VII 
 

METAMORFOSE 
 
Nicola não cabia em si de prazer; sair de Taverney para vir a Paris não tinha sido, em seu 

entender, grande triunfo como sair de Paris para o Trianon. 
Foi tão amável com o cocheiro do senhor de Richelieu, que no dia seguinte a reputação 

da nova aia estava feita em todas as cocheiras e em todas as antecâmaras um tanto aristocráticas 
de Versalhes e de Paris. 

Quando chegaram ao palácio de Hanovre, residência do marechal, este levou a rapariga 
pela mão e pessoalmente a conduziu ao primeiro andar, onde estava o Sr. Rafté, escrevendo 
grande número de cartas por conta do Sr. Duque de Richelieu. 

Em todas as atribuições do senhor marechal, a guerra tinha um lugar distinto, e Rafté, em 
teoria pelo menos, tinha-se tornado um homem de guerra tão hábil, que Políbio e o cavalheiro de 
Folard, se fossem vivos, teriam estimado muito receber uma dessas pequenas memórias sobre 
fortificações e manobras, como Rafté costumava escrever, pelo menos uma em cada semana. 

Estava portanto o Sr. Rafté ocupado em redigir um projecto de guerra contra os Ingleses 
no Mediterrâneo, quando o marechal entrou e lhe disse: 



- Olha, Rafté, repara nesta criança. 
Rafté olhou. 
- É muito amável, senhor - disse ele com um movimento de lábios dos mais 

significativos. 
- Sim, mas com quem se parece?... Rafté, falo da sua semelhança. 
- Ah! é verdade; ah! com os diachos! 
- Achas, não é assim? 
- É extraordinário, isso há-de causar a sua ruína ou a sua fortuna. 
- A sua ruína, é o mais provável; mas vamos remediar isso; ela tem os cabelos loiros, 

como vês, Rafté; mas, isso é fácil de se emendar, não é verdade? 
- Não é mais que fazer-lhos pretos, senhor – redargüiu Rafté, que havia tomado o 

costume de completar os pensamentos do seu amo, e muitas vezes mesmo, de pensar 
inteiramente por ele. 

- Vem ao meu toucador, pequena - disse o marechal; - este senhor, que é um homem 
hábil, vai-te transformar na aia mais formosa e mais bela da França inteira. 

Com efeito, dez minutos depois, Rafté, por meio de uma composição que servia ao 
marechal para todas as semanas tingir de preto os cabelos brancos que tinha debaixo da cabeleira, 
Rafté, dizemos, tingiu de um preto como o azeviche os lindos cabelos loiros de Nicola; depois, 
sobre as suas sobrancelhas compridas e loiras passou um alfinete denegrido ao fumo de uma luz; 
deu assim à sua fisionomia folgazã um realce tão fantástico, aos seus olhos vivos e claros um fogo 
tão ardente, e algumas vezes tão sombrio, que se diria ser uma fada saída, por meio da evocação, 
de um estojo mágico onde a detinha um feiticeiro. 

- Agora, minha formosa - disse Richelieu depois de ter dado um espelho a Nicola 
estupefacta - veja como está bonita e como está diferente da Nicola que ainda há pouco era; já 
não tem rainhas que recear, e só se trata agora de fazer fortuna. 

- Oh! Senhor! - exclamou a rapariga. 
- Sim, e para isso só precisamos entender-nos. 
Nicola corava e baixava os olhos; a velhaca esperava certamente ouvir essas palavras que 

Richelieu sabia dizer tão bem. 
O duque compreendeu-a, e para desfazer alguma falsa suposição, disse-lhe: 
- Sente-se naquela poltrona, minha querida, ao pé do Sr. Rafté, e preste toda a atenção ao 

que vou dizer-lhe... Oh! O Sr. Rafté não nos incomoda, nada receie; pelo contrário, há-de dar-nos 
algum conselho. Está ouvindo? 

- Sim, senhor - murmurou Nicola envergonhada de se haver assim enganado por vaidade. 
A conversa do senhor de Richelieu com Rafté e Nicola durou mais de uma hora, depois 

do que o duque mandou a rapariga deitar-se com as criadas do palácio. 
Rafté continuou na sua memória militar; o senhor de Richelieu deitou-se na cama, depois 

de ter passado pelos olhos as cartas que o avisavam do procedimento de todos os parlamentos da 
província contra o senhor de Aiguillon e a cabala du Barry. 

No dia seguinte pela manhã uma das carruagens sem brasão do marechal conduziu 
Nicola ao Trianon, deixou-a ao pé das grades do palácio, com o seu pequeno embrulho debaixo 
do braço, e desapareceu. 

Nicola, com a fronte erguida, o espírito livre e a esperança no coração, foi bater à porta 
do edifício contíguo ao Trianon, e que os nossos leitores já conhecem. 

Eram dez horas da manhã. Andreia, já levantada e vestida, escrevia a seu pai para lhe dar 
a notícia do feliz acontecimento da véspera, de que, como já dissemos, o senhor de Richelieu se 
havia feito o mensageiro oficioso. 

Os nossos leitores não se terão decerto esquecido que uns degraus de pedra conduzem 
dos jardins à capela do pequeno Trianon, que do adro dessa capela parte uma escadaria do lado 
direito que leva ao primeiro andar, isto é, aos quartos das damas de serviço, quartos que dão para 
um grande corredor com janelas para o jardim. 



O quarto de Andreia era o primeiro da esquerda nesse corredor. Era grande, bem claro, 
dando as janelas para o pátio das cavalariças, e precedido por um outro quarto com dois 
gabinetes, um para a esquerda e outro para a direita. 

Este quarto, insuficiente se considerarmos o trem ordinário dos comensais de uma corte 
brilhante, era todavia uma cela encantadora, muito habitável e alegre como retiro, depois das 
agitações da gente que povoava o palácio. Ali podia refugiar-se uma alma ambiciosa para devorar 
as ofensas ou os despeitos do dia; ali podia também repousar, na escuridão e no silêncio, isto é, 
no isolamento das grandezas uma alma humilde e melancólica. 

Com efeito, acabavam-se as superioridades, os deveres, as representações, ao passar o 
limiar daquela porta, ao subir a escada da capela. Tanto sossego como no convento, tanta 
liberdade material como na vida da prisão. 

O escravo do palácio voltava para ali feito senhor. A uma alma doce e altiva como a de 
Andreia agradavam esses pequenos cálculos, não que ela viesse descansar de uma ambição 
despeitada ou das fadigas de uma fantasia insaciada, mas Andreia estava mais à vontade para 
pensar, no estreito quadrilátero do seu quarto do que nas ricas salas do Trianon, sobre essas 
lágeas que seus pés pisavam com tanta timidez que se diria ser terror. 

Dali, daquele canto obscuro em que se sentia bem no seu lugar, a jovem menina olhava 
sem perturbação para todas as grandezas que, durante o dia, lhe haviam deslumbrado os olhos. 
No meio das suas flores, com o seu cravo, cercada de livros alemães, que tão doce companhia são 
para aqueles que sabem ler com o coração, Andreia desafiava a sorte de lhe mandar um desgosto 
ou de lhe roubar uma alegria. 

- Aqui - dizia ela, quando à noite, depois de cumpridos os seus deveres, ia vestir o seu 
roupão largo e respirar o ar com toda a sua alma e com toda a força dos seus pulmões - aqui, 
possuo pouco mais ou menos tudo quanto hei-de possuir até à morte. Talvez me veja algum dia 
mais rica, mas nunca me acharei mais pobre; há-de haver sempre flores, música e uma página 
bem escrita para recrear os isolados. 

Andreia tinha alcançado licença para almoçar no seu quarto quando assim lhe conviesse. 
Esta mercê era-lhe preciosa. Podia assim ficar até ao meio-dia no seu quarto, salvo se a delfina a 
mandava chamar para alguma leitura ou algum passeio matinal. Assim livre, nos dias bonitos, 
partia pela manhã com um livro, e sozinha atravessava os grandes bosques que vão do Trianon a 
Versalhes; e daí, depois de duas horas de passeio, de meditação e de sonho, voltava para almoçar, 
não tendo muitas vezes visto nem um único senhor, nem um lacaio, nem qualquer outra pessoa. 

Se o calor começava a filtrar-se pela sombra densa dos arvoredos, Andreia tinha para se 
abrigar o seu quarto, que estava sempre muito fresco, tanto pelo ar que entrava pela porta como 
pelo que entrava pela janela. Um sofazinho coberto de chita, quatro poltronas iguais, seu casto 
leito de armação em forma de coroa, da qual pendiam cortinas da mesma fazenda da coberta do 
canapé, dois vasos da China sobre a chaminé, uma mesa quadrada com pés de cobre: eis de que 
se compunha esse pequeno universo, nos confins do qual se limitavam todas as esperanças e 
todos os desejos de Andreia. 

Dizíamos nós que a jovem menina estava sentada no seu quarto, escrevendo a seu pai, 
quando duas pancadas, discretamente batidas na porta do corredor, despertaram a sua atenção. 

Ergueu a cabeça vendo abrir-se a porta, e soltou um pequeno grito de admiração, quando 
o rosto radiante de Nicola lhe apareceu repentinamente saindo da pequena antecâmara. 
 

VIII 
 

COMO A ALEGRIA DE UNS PODE CAUSAR O DESESPERO DE OUTROS 
 
- Bons dias, menina; sou eu - disse Nicola com alegria e fazendo uma mesura, a qual, 

conhecendo a fundo o carácter de sua ama e senhora, não era por isso isenta de um certo 
desassossego. 



- Tu! E por que acaso? - redargüiu Andreia largando a pena para seguir melhor a conversa 
que deste modo se começava. 

- Esquecia-se de mim; eu então vim... 
- Mas se eu me esqueci de ti, é porque tinha para isso as minhas razões. Quem te 

autorizou a vir? 
- Foi o senhor barão, menina, quem havia de ser? – respondeu Nicola, encrespando as 

formosas sobrancelhas pretas que ela devia à generosidade do Sr. Rafté. 
- Meu pai precisa de ti em Paris, e eu não preciso de ti aqui... Podes portanto voltar para 

casa. 
- Oh! - disse Nicola - mas então não me tem grande amizade... Eu pensava ter-lhe 

merecido mais estima... Vá lá a gente amar alguém - acrescentou Nicola filosoficamente - para 
que dêem semelhante pago! 

E os seus lindos olhos fizeram quanto puderam para atrair uma lágrima que pelo menos 
os umedecesse. 

Havia bastante vida e sensibilidade na admoestação, para excitar a compaixão de Andreia. 
- Minha filha - lhe disse ela - aqui servem-me, e eu não posso tomar a liberdade de 

sobrecarregar a casa da senhora delfina com mais uma boca. 
- Ora adeus! Como se esta boca fosse enorme! – disse Nicola com riso encantador. 
- Não importa, Nicola, a tua presença aqui é impossível. 
- Por causa da tal semelhança? - disse Nicola. – Então ainda não me olhou para o rosto, 

minha senhora? 
- Efectivamente, pareces-me muito mudada. 
- Pudera não; um fidalgo, aquele que fez dar uma patente ao Sr. Filipe, esteve ontem em 

nossa casa, e como notasse que o senhor barão estava triste por ter a menina vindo para aqui sem 
uma criada, contou-lhe que nada havia mais fácil do que mudar o branco em preto, levou-me 
consigo, arranjou-me como vê, e eis-me aqui. 

Andreia sorriu. 
- Tens-me então muita amizade - disse ela – para vires assim de livre vontade fechar-te no 

Trianon, onde sou quase uma prisioneira? 
Nicola lançou um olhar rápido em torno de si. 
- Este quarto não é muito alegre - disse ela; - mas nem sempre fica aqui? 
- Eu, é verdade - redargüiu Andreia; - mas tu? 
- Ora! Eu? 
- Tu que não tens entrada nas salas, junto da senhora delfina; tu que nem divertimentos, 

nem passeios terás para te distraíres; que terás de ficar sempre aqui, arriscas-te a morrer de 
aborrecimento. 

- Oh! - disse Nicola - sempre hei-de achar alguma janela ou uma fenda da porta, para ver 
um pequeno canto desse mundo. Se chegar a ver, posso talvez ser vista... E é isso tudo quanto 
preciso; não lhe dê cuidado. 

- Não, Nicola, torno a repetir, não te posso receber sem uma ordem expressa. 
- De quem? 
- De meu pai. 
- É a sua última palavra? 
- Sim, 
Nicola tirou do seio a carta do barão de Taverney. 
- Nesse caso - disse ela - já que não têm poder os meus rogos e a minha amizade, vejamos 

se esta recomendação será mais eficaz. 
Andreia recebeu a carta, que era concebida nestes termos: 
 
“Eu sei, e nota-se, minha querida Andreia, que não tens no Trianon o estado que a tua 

posição imperiosamente te ordena; deverias ter duas criadas e um lacaio, tão certo como eu 



deveria ter vinte mil libras de renda; entretanto, como não tenho remédio senão contentar-me 
com mil libras, imita-me e recebe Nicola, que só por si vale quantos criados te seriam necessários. 

Nicola é ágil, inteligente e activa; depressa tomará o tom e modo da localidade; terás o 
cuidado, não de estimular, mas de lhe ganhar a sua boa vontade. Conserva-a, e não julgues que 
faço um sacrifício. Dado o caso que assim o julgasses, lembra-te que Sua Majestade, que teve a 
bondade de se lembrar de nós, quando te viu, notou (foi-me isto confiado por um amigo 
verdadeiro) que te faltava luxo e representação. Lembra-te disto, que é da mais alta importância. 

Teu pai muito afeiçoado.” 
 
Esta carta lançou Andreia numa dolorosa perplexidade. 
Assim, ia ser perseguida ainda mesmo na sua nova prosperidade por uma pobreza que só 

a ela não parecia ser um defeito, quando tudo lha lançava em rosto como uma nódoa. 
Esteve a ponto de quebrar a sua pena com raiva e de rasgar a carta começada, para 

responder ao barão com algum belo trecho cheio de desinteresse filosófico, que Filipe teria 
adoptado com toda a sua alma. 

Mas pareceu-lhe ver o sorriso irónico do barão quando lesse a sua obra-prima, e 
imediatamente se desvaneceu toda a sua resolução. Contentou-se portanto em responder à 
missiva do barão, com um parágrafo anexo às novidades que do Trianon lhe mandava. 

“Meu pai - acrescentou ela - neste mesmo instante acaba de chegar Nicola, e recebo-a 
conforme o seu desejo; mas o que a esse respeito me escreveu desesperou-me. Serei menos 
ridícula com esta aldeã por criada, do que o era sozinha no meio das opulências da corte? Nicola 
não gostará de me ver humilhada, há-de levar-mo a mal porque os lacaios são soberbos ou 
humildes, segundo o luxo ou a simplicidade dos seus amos. Quanto ao reparo de Sua Majestade a 
meu respeito, meu pai, permita que lhe diga que el-rei tem tão bom-senso que não pode levar-me 
a mal a minha impossibilidade de ostentar um grande luxo, e que, além disso, Sua Majestade é 
homem de muita honra para ter notado ou criticado a minha miséria em vez de a mudar numa 
fortuna melhor, que o seu nome e os seus serviços legitimariam aos olhos de todos.” 

Tal foi a resposta da donzela, e é preciso confessar que essa cândida inocência, que essa 
nobre soberba tinha bem facilmente razão contra a astúcia e a corrupção dos seus tentadores. 

Andreia não falou mais de Nicola. Conservou-a consigo, de modo que esta, alegre e 
entusiasmada, e bem sabia ela porquê, foi logo tratar de arranjar uma pequena cama, no gabinete 
da direita, que dava para a antecâmara, e fez-se pequena, aérea, delicada, para não incomodar a 
sua ama em coisa alguma com a sua presença naquele modesto recinto; dir-se-ia que se esforçava 
por imitar a folha de rosa que os sábios da Pérsia tinham deixado cair no copo cheio de água, 
para provar que se lhe podia acrescentar alguma coisa sem fazer trasbordar o conteúdo. 

Andreia partiu para o Trianon pela uma hora da tarde. Nunca estivera mais bela e 
graciosamente vestida. Nicola tinha-se excedido: amabilidade, atenções e intenções, nada havia 
faltado ao seu serviço. 

Assim que Andreia saiu, Nicola viu que estava senhora da praça e passou uma revista 
minuciosa. 

Tudo passou pelo seu exame, desde as cartas até ao último objecto do toucador, desde a 
chaminé até aos recantos mais ocultos dos gabinetes. 

Depois chegou à janela, para aspirar o ar. 
Em baixo viu um grande pátio, onde os moços das cavalariças estavam limpando os 

cavalos de luxo da senhora delfina. Moços de cavalariça, fora! Nicola voltou a cara. 
Do lado direito, havia uma correnteza de janelas na mesma altura das dos quartos de 

Andreia. Apareceram nelas algumas cabeças de criados e varredores. Nicola passou 
desdenhosamente para outro exame. 

Em frente, alguns mestres de música estavam numa grande casa, ensaiando coristas e 
instrumentistas para a missa de S. Luís. 

Nicola divertiu-se, limpando a sala, a cantarolar ao seu modo, por tal forma, que distraiu 
os professores e fez desafinar os coristas. 



Mas esse passatempo não podia satisfazer por muito tempo as ambições da Srª. Nicola; 
quando os professores e alunos tinham gritado e ralhado bastante, a rapariga passou revista ao 
pavimento superior. Todas as janelas das águas-furtadas estavam fechadas. 

Nicola começou novamente a limpar; mas um momento depois apareceu aberta uma 
dessas janelas, sem que ela tivesse podido ver por que modo, pois não aparecia pessoa alguma. 

Alguém contudo a tinha aberto; esse alguém tinha visto Nicola e não ficara a olhar para 
ela; era algum impertinente de mau gosto! 

Era isto pelo menos o que pensou Nicola; também, para não perder a ocasião de estudar 
a fisionomia de um impertinente, ela que estudava tão conscienciosamente, resolveu, a cada volta 
que dava no quarto de Andreia, vir à janela relancear os olhos para a água-furtada, isto é, para 
esse outro olho aberto, que lhe faltava ao respeito, privando-a do seu olhar, naturalmente por 
falta de meninas. Uma vez, julgou perceber que alguém fugia quando ela se aproximava... Isso 
porém não era crível, e ela não o acreditou. 

Outra vez teve quase uma certeza disso, ao ver as costas do fugitivo, surpreendido por 
uma volta de Nicola mais rápida do que ele a esperava. 

Então ela empregou a astúcia; ocultou-se com a cortina, deixando a janela de todo aberta, 
a fim de não causar suspeita. 

Esperou muito tempo, mas afinal apareceram uns cabelos pretos, depois umas mãos 
temerosas que seguravam em forma de arco um corpo inclinado com precaução, enfim o rosto 
apareceu todo distintamente. Nicola esteve quase para desmaiar e amarrotou a cortina toda. 

Era o rosto de Gilberto, que olhava do alto daquela água-furtada. 
Gilberto, vendo agitar a cortina, compreendeu a astúcia e não tornou a aparecer. 
Fez mais ainda, a janela da água-furtada fechou-se. 
Não havia que duvidar, Gilberto tinha visto Nicola; ficara estupefacto, quisera convencer-

se da presença da sua inimiga, e vendo que o tinham descoberto, fugira todo perturbado e 
enraivecido. 

É assim pelo menos como Nicola interpretou a cena, e tinha razão; pois era deste modo 
que lhe convinha interpretá-la. 

Com efeito, Gilberto teria preferido ver o Demónio a ter visto Nicola; forjou mil terrores 
com a chegada dessa vigia. Tinha contra ela um antigo motivo de raiva; ela sabia o seu segredo do 
jardim da Rua Coq-Héron. 

Gilberto fugiu não só perturbado, mas também enraivecido, mordendo as mãos com 
despeito. 

- Que me importa agora a mim - dizia ele – com aquela descoberta de que eu estava tão 
soberbo?!... Se Nicola teve lá um amante, o mal está feito e não é por isso que a mandarão 
embora daqui; enquanto ela, se disser o que fiz na Rua Coq-Héron, pode fazer com que me 
expulsem do Trianon... Não sou eu que tenho Nicola em meu poder, é ela que me tem a mim. 
Oh! Raiva! 

E todo o amor-próprio de Gilberto, servindo de estímulo ao seu ódio, lhe fez ferver o 
sangue com uma violência espantosa. 

Parecia-lhe que ao entrar naquele quarto, Nicola havia afugentado dele com um riso 
diabólico todos os sonhos de felicidade que para lá mandava todos os dias da sua água-furtada, 
com o seu ardente amor e com as suas flores. Tinha Gilberto muito em que pensar, para ter 
vivido até então sem se lembrar de Nicola, ou havia ele afastado de si esse pensamento pelo 
terror que lhe inspirava? É o que não decidiremos. Mas o que podemos afirmar com a maior 
certeza, é que a vista daquela rapariga foi para ele uma surpresa essencialmente desagradável. 

Ele bem conhecia que mais tarde ou mais cedo se havia de declarar guerra entre os dois; 
mas, como Gilberto era homem prudente e político, não queria que essa guerra começasse 
enquanto ele não se achasse habilitado para torná-la boa e enérgica. 

Resolveu portanto fingir-se morto até que o acaso lhe desse uma ocasião favorável para 
ressuscitar, ou até que Nicola, por fraqueza ou necessidade, se aventurasse a dar algum passo para 
ele, que lhe fizesse perder parte da sua superioridade e vantagem. 



É por isso que, tendo só olhos e ouvidos para Andreia, mas circunspecto e vigilante sem 
cessar, continuou a estar ao facto dos negócios interiores do primeiro quarto do corredor, sem 
que uma única vez Nicola o pudesse encontrar nos jardins. 

Desgraçadamente para ela, Nicola não se podia dizer irrepreensível, e ainda que assim o 
fosse pelo que respeita ao presente, havia sempre no seu passado a esquadrinhar algum tropeço 
em que facilmente poderiam fazê-la cambalear. 

Foi o que aconteceu ao cabo de oito dias. Gilberto, à força de espreitar de dia e de noite, 
acabou por ver pelas grades um penacho que lhe não era desconhecido, e que causava contínuas 
distracções a Nicola, porque era do Sr. Beausire, que imitando a corte, havia emigrado de Paris 
para o Trianon. 

Por muito tempo Nicola foi cruel: deixava o Sr. Beausire tiritar com o frio ou derreter 
com o Sol, e essa virtude desesperava Gilberto: mas uma vez, tendo o Sr. Beausire sem dúvida 
ultrapassado todos os limites da eloqüência mímica e achado a persuasão, Nicola aproveitou o 
momento em que Andreia jantava com a senhora de Noailles, para descer ao pátio das cavalariças 
e ir ao encontro do Sr. Beausire, que ajudava o seu amigo, o intendente das cavalariças, a ensinar 
um poldro irlandês. 

Do pátio passaram para o jardim, e do jardim para a avenida sombria que conduz a 
Versalhes. 

Gilberto seguiu o par amoroso com a feroz alegria do tigre que segue a sua presa. 
Contou-lhes os passos, os suspiros, aprendeu de cor o que lhes pôde ouvir dizer, e devemos crer 
que o resultado o satisfez, porque no dia seguinte, livre de todo o embaraço, apareceu na janela 
da sua água-furtada, alegre, cantarolando e resoluto, sem recear a vista de Nicola, mas pelo 
contrário, parecendo desafiar o seu olhar. 

A rapariga estava tomando umas redes numas luvas de seda da sua ama; ao som da 
cantiga, levantou a cabeça e viu Gilberto. 

A sua primeira manifestação foi um certo modo de desdém que muito pendia para o 
azedume e cheirava a hostilidade a uma légua de distância... Mas Gilberto sustentou esse olhar e 
esse modo com um sorriso tão singular, tanta provocação mostrou nos seus gestos e na sua 
maneira de cantar, que Nicola baixou a cabeça e corou. 

- Compreendeu-me - disse Gilberto consigo; - é o que eu queria. 
Depois, começou de novo o manejo, e foi então Nicola quem tremeu; chegou ao ponto 

de desejar uma entrevista para aliviar o seu coração do peso que sobre ele havia lançado o olhar 
irónico do jovem jardineiro. 

Gilberto notou que se procurava ocasião para essa entrevista. Não o enganavam aquela 
tosse seca, que soava ao pé da sua janela, quando Nicola sabia que ele estava na água-furtada, as 
idas e vindas da rapariga pelo corredor, quando podia supor que ele ia descer ou subir. 

E bem feliz se sentiu por esse triunfo, que totalmente atribuía à força do seu carácter e ao 
seu procedimento. Nicola tanto o espreitou que o viu uma vez subir a escada; chamou-o, mas ele 
não respondeu. 

A rapariga levou mais adiante a sua curiosidade e o seu receio. Uma tarde, descalçou os 
sapatinhos de salto, herança de Andreia, e trémula e rápida dirigiu-se, para o corredor, no fundo 
do qual sabia que era o quarto de Gilberto. 

Ainda era dia bastante para que este, sentindo a rapariga aproximar-se, pudesse 
distintamente ver Nicola pelas fendas das tábuas. 

Ela foi bater-lhe na porta, sabendo muito bem que ele estava no quarto. 
Gilberto não respondeu. 
Era contudo para ele uma perigosa tentação; podia humilhar à sua vontade aquela que 

vinha assim pedir o seu perdão. Estava só, ardente e estremecia todas as noites com as 
recordações de Taverney; com os olhos fitos na porta, devorava a fascinadora formosura dessa 
voluptuosa rapariga, e excitado pela sensação preliminar do seu amor-próprio, já tinha levantado 
a mão para puxar o ferrolho, que com a costumada previsão e circunspecção tinha corrido para 
se livrar de alguma surpresa. 



- Não - disse ele consigo - nela tudo é cálculo; é por temor e interesse que vem procurar-
me; portanto, alguma coisa poderia ganhar, enquanto que eu, quem sabe o que perderia? 

E, com este arrazoado, deixou outra vez pender a mão que tinha erguido. Nicola, depois 
de ter batido duas ou três vezes na porta, afastou-se enfadada e franzindo as sobrancelhas. 

Gilberto conservou portanto todas as suas vantagens; Nicola então dobrou de astúcia 
para não perder de todo as que possuía. Enfim todos os planos e projectos reduziram-se a estas 
palavras, que as duas partes beligerantes proferiram uma tarde, à porta da ermida onde o acaso as 
fizera encontrar: 

- Ah! Boa tarde, Sr. Gilberto; então está aqui? 
- Ah! boa tarde, Srª. Nicola; então está no Trianon? 
- Como vê, sou aia da senhora. 
- E eu ajudante do jardineiro. 
E com isto fez Nicola uma bela mesura a Gilberto, que a cortejou como um homem da 

corte; e separaram-se. 
Gilberto ia para o seu quarto; fingiu que continuava no seu caminho. 
Nicola saía, prosseguiu no seu caminho; com a diferença que Gilberto tornou a descer 

com pés de lã e seguiu Nicola, contando quase com certeza que ela ia ao encontro de Beausire. 
Efectivamente, por entre o arvoredo da alameda, viu um homem que esperava; Nicola 

aproximou-se dele; estava já muito escuro para que Gilberto pudesse conhecer se era o Sr. 
Beausire, e a ausência do penacho, por tal modo o intrigou que deixou Nicola voltar a casa e 
seguiu o homem da entrevista até às grades do Trianon. 

Não era o Sr. Beausire, mas sim um homem de certa idade, ou melhor diremos, de idade 
certa, ademanes de fidalgo e andar desembaraçado, apesar da velhice; ao aproximar-se, Gilberto 
que passou muito perto desse personagem com uma audácia impudente, conheceu o Sr. Duque 
de Richelieu. 

- Apre! - disse ele; - depois do Sr. Beausire um duque e marechal de França; a Srª. Nicola 
vai subindo em postos! 
 

IX 
 

OS PARLAMENTOS 
 
Enquanto todas estas intrigas de segunda ordem, chocadas e nascidas entre os arvoredos 

e nas flores do Trianon, compunham uma existência bastante animada para as abelhas desse 
pequeno mundo, as grandes intrigas da cidade, temíveis tempestades, abriam as suas grandes asas 
por cima do palácio de Themis, como mitologicamente o escrevia o Sr. João du Barry a sua irmã. 

Os parlamentos, resto degenerado da antiga oposição francesa, tinham tomado nova vida 
sob as mãos caprichosas de Luís XV; mas desde que o seu protector, o senhor de Choiseul, tinha 
caído, sentiam o perigo aproximar-se e aprontavam-se a conjurá-lo com medidas tão enérgicas 
quanto as circunstâncias o permitiam. 

Todas as grandes comoções gerais começam por uma questão pessoal, como as grandes 
batalhas começam por um tiroteio isolado. 

Desde que o senhor de La Chalotais, atacando o senhor de Aiguillon, havia personalizado 
a luta do terço contra a feudalidade, o espírito público estava empenhado na questão e não 
consentia que fosse adiada. 

Ora, el-rei, que o parlamento de Bretanha e a França inteira tinham inundado com um 
dilúvio de representações mais ou menos submissas e filiais, el-rei, graças à senhora du Barry, 
acabava de dar razão contra o terço à feudalidade, nomeando o senhor de Aiguillon comandante 
da sua cavalaria ligeira. 

O Sr. João du Barry tinha-o formulado com exactidão: era uma boa bofetada na face dos 
amados e leais conselheiros do parlamento. 



Como seria aceite essa bofetada? Tal era a questão de que se tratava na corte e na cidade, 
todos os dias pela manhã ao despertar do Sol. 

Os membros do parlamento em geral são homens hábeis, e vêem bem claramente às 
vezes o que para tantos outros é confuso. 

Começaram por entender-se bem entre si sobre a aplicação e resultado da bofetada; 
depois do que tomaram a resolução seguinte, bem certos de que a bofetada tinha sido dada: 

“A corte do parlamento deliberará sobre o procedimento do ex-governador da Bretanha, 
e dará o seu parecer.” 

El-rei, porém, evitou o golpe intimando aos pares e príncipes a proibição de irem ao 
palácio para assistir a qualquer deliberação, fosse de que natureza fosse, a respeito do senhor de 
Aiguillon; os quais obedeceram. 

Então resolveu o parlamento fazer ele próprio o seu trabalho, e decretou que o duque de 
Aiguillon gravemente inculpado e acusado de suspeita, mesmo de factos que lhe diziam respeito à 
honra, fosse suspenso das suas funções de par, até que, por um julgamento proferido pela câmara 
dos pares na forma das solenidades prescritas pelas leis e ordenações do reino, que nada pode suprir, 
ele saísse plenamente absolvido das acusações e suspeitas que lhe manchavam a honra. 

Mas um semelhante decreto do parlamento, proferido contra os interessados e inscrito 
nos registros, era coisa de pequena importância; era preciso a publicidade, a notoriedade pública; 
era preciso aquele escândalo, que as canções nunca deixam de apregoar em França, o que faz que 
a canção seja soberana dominadora dos acontecimentos e dos homens. Era mister elevar esse 
decreto do parlamento à altura da canção. 

Paris estimava muito interessar-se no escândalo; pouco disposta para a corte, pouco a 
favor do parlamento, essa cidade de Paris em perpétua ebulição esperava algum bom assunto de 
riso como transição para todos esses assuntos de lágrimas que lhe forneciam havia cem anos. 

O decreto portanto tinha sido promulgado; o parlamento nomeou comissários para o 
fazer imprimir debaixo das suas vistas. Fez-se uma tiragem de dez mil exemplares, cuja 
distribuição foi organizada num momento. 

Depois disso, como era do estilo que o principal interessado fosse informado do que a 
corte havia deliberado a seu respeito, aqueles mesmos comissários dirigiram-se ao palácio do Sr. 
Duque de Aiguillon, que acabava de chegar a Paris para um negócio imperioso. 

Esse negócio não era outra coisa mais que uma explicação franca e sincera, que se havia 
tornado necessária entre o duque e seu tio o marechal. 

Graças a Rafté, em menos de uma hora toda a população de Versalhes tinha sabido da 
nobre resistência do velho duque às ordens de el-rei, a respeito da pasta do senhor de Choiseul. 
Graças a Versalhes, toda a cidade de Paris e toda a França tinham sabido a mesma notícia; de 
modo que desde algum tempo o senhor de Richelieu achava-se no estrado da popularidade, de 
onde fazia visagens políticas à senhora du Barry e ao seu querido sobrinho. 

A posição não era boa para o senhor de Aiguillon, já muito impopular. O marechal, tão 
odiado pelo povo, mas temido porque era a expressão viva da nobreza, tão despeitada e 
respeitável no tempo de Luís XV; o marechal, tão versátil, que depois de ter escolhido um partido 
viam-no fazer-lhe guerra sem rebuço, quando a circunstância o permitia, ou quando dessa guerra 
podia resultar um dito agudo para ele proferir; Richelieu, dizemos, era um mau inimigo para 
conservar; tanto mais que o pior lado da sua intimidade era sempre o que ele reservava para fazer 
o que chamava surpresas. 

Desde a sua entrevista com a senhora du Barry, tinha de Aiguillon dois grandes defeitos 
aos olhos do marechal. Adivinhando tudo quanto Richelieu ocultava de rancor e apetites ou 
vingança, debaixo da aparente igualdade do seu génio, fez o que se deve fazer em caso de 
tempestade: cortou a tromba com tiros de artilharia, na certeza que o perigo seria menor para 
quem corresse com ânimo contra ele. 

Começou portanto a procurar o tio por toda a parte para ter com ele uma prática muito 
séria; mas nada era tão difícil desde que o marechal lhe percebera o desejo. 



Começaram as marchas e contramarchas; apenas o marechal via o sobrinho nalguma 
parte logo o saudava com um sorriso dos mais agradáveis, e fazia por se achar cercado de grande 
número de pessoas que tornavam impossível toda e qualquer comunicação; desafiava assim o 
inimigo como numa fortaleza impenetrável. 

O duque de Aiguillon cortou a tromba. 
Apresentou-se sem mais nem menos em casa de seu tio em Versalhes. 
Mas Rafté, de sentinela na janelinha do palácio que dava para o pátio, conheceu as librés 

do duque e foi prevenir seu amo. 
O duque entrou até ao quarto de cama do marechal; só encontrou Rafté, que, com um 

riso confidencial, cometeu a indiscrição de contar àquele sobrinho que o seu tio tinha passado a 
noite fora do palácio. 

O senhor de Aiguillon mordeu os lábios e retirou-se. 
Logo que chegou a casa, escreveu ao marechal pedindo-lhe uma audiência. 
O marechal não podia deixar de responder. Se respondesse não podia negar a audiência 

pedida, e se a concedesse, como recusaria uma boa explicação? O senhor de Aiguillon parecia-se 
muito com aqueles espadachins civilizados e encantadores, que ocultam as suas más tenções 
debaixo de boas aparências, trazem o homem para o campo com todas as cautelas, e então ali é 
esmagado sem dó nem consciência. 

O marechal não tinha bastante amor-próprio para se iludir, conhecia toda a força do seu 
sobrinho. Uma vez que estivesse na presença dele, esse terrível antagonista lhe arrancaria, quer 
um perdão, quer uma concessão. Ora, Richelieu nunca perdoava, e concessões a um inimigo são 
sempre um erro mortal em política. 

Fingiu portanto, ao receber a carta do senhor de Aiguillon, ter partido de Paris, por 
alguns dias. 

Rafté, que neste ponto foi consultado, deu-lhe o seguinte parecer: 
- Estamos tratando de perder o senhor de Aiguillon. Os nossos amigos do parlamento 

obram em nosso sentido. Se o senhor de Aiguillon, que disso desconfia, pode pôr-nos a mão em 
cima, há-de arrancar-lhe a promessa de o auxiliar em caso de desgraça, porque o seu 
ressentimento é daqueles que não suplantam o interesse de família; se recusa, pelo contrário, o 
senhor de Aiguillon sairá nomeando-o seu inimigo, atribuindo-lhe todo o mal, e ficará mais 
consolado, pois há sempre uma certa consolação em achar a causa de um mal qualquer, ainda que 
este não esteja curado. 

- Tudo isso é muito justo - redargüiu Richelieu - mas não me posso fechar eternamente. 
Quantos dias haverá antes da explosão? 

- Seis dias, senhor. 
- Com certeza? 
Rafté tirou da algibeira uma carta de um conselheiro do parlamento; essa carta continha 

só as duas linhas seguintes: 
“Decidiu-se que seria publicado o decreto. Fixou-se para isso o dia de quinta-feira.” 
- Então, nada mais simples - respondeu o senhor de Richelieu. - Manda outra vez ao 

duque a sua carta acompanhada por um bilhetinho escrito pela tua mão. 
 
“Senhor duque. 
 
Deve ter sabido da partida do senhor marechal para... Esta mudança de ar foi julgada 

indispensável pelo médico do senhor marechal, que o acha um pouco fatigado. Se, como creio, 
segundo o que o outro dia fez a honra de me dizer, deseja falar com o senhor marechal, posso 
certificar-lhe que quinta-feira à noite, o senhor duque, voltando de... virá dormir no seu palácio 
em Paris; onde sem falta o encontrará.” 

 
- E agora - acrescentou o marechal - esconde-me nalguma parte até quinta-feira. 



Rafté seguiu pontualmente estas instruções. A cartinha foi escrita e mandada, e o 
marechal foi escondido; o que não impediu que saísse uma noite para ir ao Trianon falar com 
Nicola, porque estava aborrecido da sua prisão. 

A nada se arriscava, ou pelo menos assim o julgava, porque sabia que o Sr. Duque de 
Aiguillon estava em Luciennes. 

Resultou dessa manobra que se o senhor de Aiguillon desconfiava de alguma coisa, não 
pôde, pelo menos, prevenir o golpe de que era ameaçado, por não encontrar a espada do seu 
inimigo. 

A demora de quinta-feira satisfê-lo; partiu naquele dia de Versalhes com a esperança de 
encontrar finalmente e de combater esse invisível antagonista. 

Era, como dissemos, no dia em que tinha sido assinado o decreto do parlamento. 
Uma fermentação surda ainda mais perfeitamente inteligível para o parisiense, que tão 

bem conhece o nível das suas ondas, reinava nas grandes ruas por onde passou a carruagem do 
senhor de Aiguillon. 

Não fizeram caso dele, porque tinha tomado a précaução de viajar numa carruagem sem 
brasão, com dois criados sem libré. 

Viu com efeito num ou noutro lugar alguns grupos de indivíduos muito ocupados em ler 
um papel, fazendo gestos e trejeitos e apinhando-se em torno do que lia, como as formigas se 
apinham em torno de um torrão de açúcar caído no chão; mas era o tempo das agitações 
inofensivas: o povo agrupava-se geralmente assim por causa de um imposto sobre trigos, por um 
artigo da Gazeta de Holanda, por uma quadra de Voltaire ou por uma canção contra a du Barry 
ou contra o senhor de Maupeou. 

O senhor de Aiguillon seguiu direito ao palácio do senhor de Richelieu; só encontrou 
Rafté. 

- O senhor marechal - respondeu este - é esperado a todo o momento; o motivo de não 
ter ainda chegado será talvez proveniente de alguma demora nas barreiras. 

O senhor de Aiguillon propôs-se a esperar, manifestando todavia a Rafté o seu mau 
humor, porque tomava a desculpa por uma nova recusa do marechal. 

Esse mau humor aumentou muito quando Rafté lhe disse que o senhor marechal ficaria 
desesperado, quando voltasse e soubesse que tinham feito esperar o senhor de Aiguillon; que, de 
mais a mais, virá dormir a Paris, como ao princípio se tinha convencionado; que, sem dúvida, não 
voltaria sozinho do campo, e apenas atravessaria Paris tocando unicamente no palácio para saber 
as novidades; que, por conseqüência, seria melhor que o Sr. Duque de Aiguillon voltasse para o 
seu palácio, onde o senhor marechal o iria procurar. 

- Ouça, Rafté - disse de Aiguillon, que se tinha entristecido muito durante esta réplica 
obscura; - o senhor é a consciência de meu tio: responda-me como homem honrado. Estão 
zombando de mim, não é verdade? E o senhor marechal não me quer ver. Não me interrompa, 
Rafté, muitas vezes tem sido para mim um bom conselheiro, e eu tenho sido para o senhor o que 
ainda serei, um bom amigo; devo voltar para Versalhes? 

- Senhor duque, dou-lhe a minha palavra de honra, que antes de uma hora receberá em 
sua casa a visita do senhor marechal. 

- Mas, nesse caso, será melhor esperá-lo aqui, se ele tem de vir a casa. 
- Já tive a honra de lhe dizer que talvez não viesse só. 
- Compreendo... e tenho a sua palavra, Rafté. 
Com estas palavras, o duque saiu pensativo, mas com um modo tão nobre e gracioso 

quanto o era pouco o rosto do marechal quando saiu de um gabinete, em que estava fechado, 
logo depois da partida do sobrinho. 

O marechal sorria como um daqueles negros demónios que Callot semeou nas suas 
Tentações. 

- De nada desconfia, Rafté? - perguntou ele. 
- De nada, senhor. 
- Que horas são? 



- A hora é indiferente, senhor; devemos esperar que o nosso procuradorzinho do 
Châtelet nos venha prevenir. Os comissários estão ainda em casa do impressor. 

Mal tinha Rafté acabado de falar, quando um criado fez entrar por uma porta secreta uma 
personagem bastante sebenta, bastante feia, bastante negra, uma dessas penas vivas pelas quais o 
senhor du Barry professava uma tão violenta antipatia. 

Rafté empurrou o marechal para o gabinete, e caminhou todo risonho ao encontro 
daquele homem. 

- Ah! É o senhor, mestre Flageot! - disse ele; - estou encantado de o ver. 
- Seu servo, Sr. Rafté; muito bem, o negócio está feito! 
- É impresso? 
- Uma tiragem de cinco mil exemplares, grande parte dos quais já estão distribuídos, e os 

outros estão enxugando. 
- Que desgraça, meu caro Sr. Flageot! Que desgosto para a família do senhor marechal. 
O Sr. Flageot, para se dispensar de responder, isto é, de mentir, tirou da algibeira uma 

grande caixa de prata, e tomou uma pitada de tabaco espanhol. 
- E depois o que se faz? - perguntou Rafté. 
- A fórmula do estilo, meu caro Sr. Rafté. Os senhores comissários, seguros da tiragem e 

da distribuição, entrarão imediatamente na carruagem que os esperará à porta do impressor, e 
irão significar o decreto ao senhor de Aiguillon, que exactamente, veja que fortuna, quero dizer, 
que desgraça, Sr. Rafté, se acha no seu palácio em Paris, onde poderão falar-lhe! 

Rafté fez um movimento para chegar a uma mesa e pegar num enorme saco cheio de 
autos que entregou a mestre Flageot, dizendo-lhe: 

- Eis aqui os documentos de que lhe falei; o senhor marechal tem a mais ilimitada 
confiança nas suas luzes e entrega-lhe este negócio, que deve ser de grande vantagem para o 
senhor. Agradeço os seus serviços no deplorável conflito do senhor de Aiguillon com o todo-
poderoso parlamento de Paris, e agradeço igualmente os seus bons conselhos. 

E empurrou brandamente, mas com certa pressa, para a porta da antecâmara mestre 
Flageot, que ia encantado com o peso dos seus autos. 

Em seguida, indo soltar o duque da sua prisão, disse-lhe: 
- Vamos, para a carruagem, senhor! Não tem tempo a perder; se quer assistir à 

representação, faça com que os seus cavalos caminhem mais depressa que os dos senhores 
comissários. 
 

X 
 

EM QUE SE DEMONSTRA QUE O CAMINHO DO MINISTÉRIO NÃO É TODO DE 
ROSAS 

 
Os cavalos da carruagem do senhor de Richelieu caminhavam mais depressa que os dos 

senhores comissários, pois que o marechal foi o primeiro a entrar no pátio do palácio do duque 
de Aiguillon. 

O duque não esperava já seu tio, e preparava-se para partir para Luciennes, a fim de 
anunciar à senhora du Barry que o inimigo tinha tirado a máscara; mas o criado, anunciando o 
marechal, despertou do fundo do seu entorpecimento aquele espírito desanimado. 

O duque correu ao encontro de seu tio, e pegou-lhe nas mãos com uma afectação de 
ternura medida pelo medo que havia tido. 

O marechal imitou o duque: era um quadro tocante. Via-se todavia que o senhor de 
Aiguillon apressava o momento das explicações, enquanto que o marechal o retardava o melhor 
que podia, entretendo-se em olhar para um quadro, uma tapeçaria, ou queixando-se de fadiga. 

O duque cortou todas as saídas a seu tio, fechou-o numa poltrona como o senhor de 
Villars tinha fechado o príncipe Eugénio em Marchiennes, e para ataque começou por lhe dizer: 



- Meu tio, será verdade que o senhor, o homem mais cheio de espírito da França inteira, 
me tenha julgado tão mal para crer que eu não seria egoísta por nós ambos? 

Não havia que recuar, Richelieu tomou o seu partido. 
- O que estás tu aí dizendo? - redargüiu ele - e em que vês tu que eu te julguei bem ou 

mal, meu caro? 
- É porque vejo que está indiferente comigo. 
- Eu! A que propósito? 
- Oh! Não o negue, senhor marechal; evita-me sempre que de si necessito, basta dizer-lhe 

isto. 
- Palavra de honra, que não te entendo. 
- Então vou explicar-lhe tudo. El-rei não quis nomeá-lo ministro, e como eu aceitei o 

comando da cavalaria ligeira, supõe talvez por isso não só que o abandonei, mas também que o 
atraiçoei. Pois não é assim, meu tio, e saiba igualmente que aquela boa condessa o traz no 
coração! 

Neste ponto Richelieu mostrou-se mais atento, mas, não foi somente às palavras de seu 
sobrinho. 

- Dizes-me que me tem no coração aquela boa condessa? - acrescentou ele. 
- E hei-de prová-lo. 
- Mas, meu caro, eu não contesto... Mandei-te chamar para me ajudar no trabalho. És 

mais novo, por conseqüência mais forte; tu vences, eu sucumbo; é a ordem natural das coisas, e 
por minha alma, não sei o que significam os teus escrúpulos; se obraste no meu interesse, és cem 
vezes aprovado; se obraste contra mim, deixa estar! Não ficarás sem o pago... Vale isto a pena de 
uma explicação? 

- Meu tio, realmente... 
- És uma criança, duque. A tua posição é magnífica: par de França, duque, comandante 

da cavalaria ligeira, ministro em seis semanas, deves ser superior a toda a fútil mesquinhez; o 
sucesso absolve, meu caro. Supõe... gosto muito dos apólogos... supõe que somos os dois 
jumentos da fábula... Mas, que bulha é essa que eu ouço? 

- Nada, meu tio; continue. 
- É alguma coisa, sinto o rodar de uma carruagem no pátio. 
- Meu tio, não se interrompa, suplico-lhe; a sua conversa interessa-me muito, eu também 

gosto dos apólogos. 
- Pois bem, meu caro, eu queria dizer-te que nunca, na prosperidade, te dirão de cara a 

cara os teus erros nem terás de recear o despeito dos invejosos; mas se cambaleias, se vacilas... 
Ah! Então é outro caso, toma cuidado, é nesse momento que o lobo ataca. Mas, vê tu, eu bem to 
dizia, sinto bulha na tua ante-sala, é que te vem trazer alguém a pasta do ministério... A condessa 
terá trabalhado a teu favor na alcova. 

Entrou o criado. 
- Os senhores comissários do parlamento - disse ele com desassossego. 
- Ah! - disse Richelieu. 
- Comissários do parlamento aqui? O que me querem? - perguntou o duque, pouco 

sossegado, vendo o sorriso de seu tio. 
- Em nome de el-rei! - disse uma voz sonora, entrando na antecâmara. 
- Oh! Oh! - exclamou Richelieu. 
O senhor de Aiguillon levantou-se pálido, e veio à porta da sala receber e introduzir ele 

próprio os dois comissários, por detrás dos quais se viam dois meirinhos impassíveis, depois, 
nalguma distância, uma legião de lacaios espantados. 

- O que pretendem de mim? - perguntou o duque com uma voz comovida. 
- É com o Sr. Duque de Aiguillon que temos a honra de falar? - disse um dos comissários. 
- Sim, senhores, o duque de Aiguillon sou eu. 



E acto contínuo, puxou o comissário, da sua cintura, um auto em boa e devida forma, do 
qual fez uma leitura em voz alta e inteligível, tendo previamente cortejado o duque com o mais 
profundo respeito. 

Era o decreto circunstanciado, completo, que declarava o duque de Aiguillon gravemente 
culpado e pronunciado por suspeitas mesmo de factos que lhe manchavam a honra, e o 
suspendia das suas funções de par do reino. 

O duque ouviu essa leitura como um homem fulminado ouve o ribombo do trovão. Não 
se moveu mais que o faria uma estátua sobre um pedestal, e nem sequer estendeu a mão para 
receber a cópia do decreto que lhe oferecia o comissário do parlamento. 

Foi o marechal que, de pé também, mas atento e com vivacidade, recebeu esse papel, leu-
o, e cortejou os comissários. 

Já estes iam longe e ainda o duque de Aiguillon se conservava no mesmo entorpecimento. 
- É este um terrível golpe - disse Richelieu! - já não és par de França, é uma humilhação. 
O duque voltou-se para o tio, como se nesse momento unicamente cobrara alma e vida. 
- Não esperavas por isto? - disse Richelieu no mesmo tom. 
- E meu tio? - redargüiu de Aiguillon. 
- Como queres tu que alguém pudesse suspeitar que o parlamento declararia uma 

semelhante guerra ao favorito do rei e da favorita?...  Essa gente há-de fazer-se esmagar. 
O duque sentou-se, e encostou à mão o seu rosto abrasado. 
- É que - prosseguiu o velho marechal cravando cada vez mais o punhal na sua vítima - se 

o parlamento te demite de par por teres sido nomeado comandante da cavalaria ligeira, é capaz 
de te mandar prender e queimar no dia em que fores nomeado ministro. Essa gente odeia-te, de 
Aiguillon; desconfia deles. 

O duque sustentou essa horrível zombaria com uma constância heróica; a sua desgraça o 
engrandecia, apurava-lhe a alma. 

Richelieu julgou que essa constância era insensibilidade, ininteligência talvez, e que as 
ferroadelas não tinham sido agudas bastante. 

- Não sendo já par - disse ele - estarás menos exposto ao ódio desses samarras... Refugia-
te por alguns anos na obscuridade. Demais, bem vês que a obscuridade, tua salvaguarda, vai 
chegar mesmo sem que o queiras; caído das funções de par, mais dificilmente chegarás ao 
ministério, e assim te salvarás; quando pelo contrário, se queres lutar, meu amigo, ah! nesse caso, 
tens por ti a senhora du Barry, que te protege, e que é um sólido apoio. 

O senhor de Aiguillon levantou-se. Nem mesmo respondeu ao marechal com um olhar 
de raiva por todos os padecimentos que o velho lhe fizera sofrer. 

- Tem razão, meu tio - respondeu ele sossegadamente - e a sua sabedoria transluz nesse 
conselho. A Srª. Condessa du Barry, a quem teve a bondade de me apresentar, e a quem disse 
tanto bem de mim e com tanta veemência, como todos são testemunhas em Luciennes, a senhora 
du Barry me defenderá. Graças a Deus, ela estima-me, é forte, e tem imenso poder sobre o 
espírito de Sua Majestade. Obrigado, meu tio, agradeço o seu conselho, abraço-o com toda a 
minha alma, porque nele acharei a salvação. A minha carruagem! Bourguignon, vamos a 
Luciennes. 

O marechal suspendeu o riso que começara. 
O senhor de Aiguillon cumprimentou respeitosamente seu tio, e saiu da sala deixando o 

marechal muito intrigado, e sobretudo confuso e perturbado pela raiva com que tinha mordido 
naquela carne tão viva e nobre. 

Houve alguma consolação para o velho marechal na louca alegria dos parisienses, quando 
à noite leram os dez mil exemplares do decreto que se arrancavam uns aos outros nas ruas. Mas 
não pôde evitar um suspiro, quando à noite Rafté lhe pediu contas do que se tinha passado. 

Ele contou-lhe tudo com a maior exactidão. 
- O golpe portanto foi recebido?- disse o secretário. 



- Sim e não, Rafté; mas a ferida não é mortal, e temos no Trianon coisa muito melhor que 
estou arrependido de não haver unicamente posto em andamento. Corremos duas lebres, Rafté... 
É uma grande loucura. 

- Por quê, uma vez que agarremos a melhor? 
- Ah! meu caro, a melhor, lembra-te sempre disto, a melhor é aquela que não se agarra, e 

por essa estamos sempre prontos a dar a outra, isto é, a que temos em nosso poder. 
Rafté encolheu os ombros, e entretanto o senhor de Richelieu tinha razão. 
- Julga - disse ele - que o senhor de Aiguillon poderá sair-se de uma destas? 
- Julgas tu que el-rei se sairá bem, pateta? 
- Oh! El-rei faz um buraco em qualquer parte e passa; mas parece-me que não estamos 

tratando de el-rei. 
- Onde el-rei passar, há-de passar a senhora du Barry, que anda tão junta dele... E por 

onde passar a senhora du Barry, também de Aiguillon poderá passar, ele que... Mas tu nada 
entendes de política, Rafté. 

- Senhor, não é essa a opinião do mestre Flageot. 
- Bom! O que diz então mestre Flageot, e principalmente quem é esse mestre Flageot? 
- É um procurador, senhor. 
- E depois? 
- Depois, mestre Flageot pretende que el-rei mesmo não se poderá sair bem dali. 
- Oh! Oh! Quem porá então obstáculos ao leão? 
- Eu sei, senhor, talvez seja o rato!... 
- Mestre Flageot, então? 
- Diz que sim. 
- E crês o que ele diz? 
- Sempre creio o que diz um procurador, quando promete fazer mal. 
- Veremos, Rafté, quais são os meios de mestre Flageot. 
- É também o que eu digo, senhor. 
- Então vem cear, porque me quero deitar... Estou incomodado por ver que o meu pobre 

sobrinho já não é par de França e que não há-de ser ministro. Bem vês que um tio, Rafté, sempre 
se sente destas coisas. 

O senhor de Richelieu começou a suspirar, e depois deu uma gargalhada. 
- O senhor tem portanto tudo que lhe é preciso para ser ministro - redargüiu Rafté. 

 
XI 

 
O SENHOR DE AIGUILLON TOMA A SUA DESFORRA 

 
No dia seguinte àquele em que o terrível decreto do parlamento havia feito grande 

barulho em Paris e Versalhes, quando todos estavam à espera de ver as conseqüências desse 
decreto, o Sr. Duque de Richelieu, que se tinha transportado para Versalhes e tomara novamente 
a sua vida regular, viu Rafté entrar no seu quarto trazendo uma carta na mão. O secretário 
cheirava e pesava essa carta com um desassossego que logo se comunicou ao amo. 

- Que mais temos, Rafté? - perguntou o marechal. 
- Alguma coisa pouco agradável, imagino eu, senhor, e que está fechada aqui dentro. 
- Por que imaginas isso? 
- Porque a carta é do Sr. Duque de Aiguillon. 
- Ah! Ah! - disse o duque - do meu sobrinho? 
- Sim, senhor marechal; ao sair do conselho de el-rei, veio um meirinho da câmara e 

entregou-me esta carta para o senhor; há dez minutos que a viro e reviro, e parece-me ver nela 
alguma má nova. 

O duque estendeu a mão. 
- Dá-ma - disse ele - eu sou valente. 



- Previno-o - interrompeu Rafté - que o meirinho quando ma deu, riu-se maliciosamente. 
- Diacho! Isso desassossega-me. Dá-ma sempre – respondeu o marechal. 
- E acrescentou: “O Sr. Duque de Aiguillon recomenda que esta carta seja imediatamente 

entregue ao senhor marechal”. 
- Dor humana! Quanto tu és má! - exclamou o velho marechal rompendo o selo com 

mão firme. 
E leu. 
- Ah! Ah! O senhor faz visagens - disse Rafté, que estava em observação com as mãos 

atrás das costas. 
- Será possível? - murmurou Richelieu prosseguindo na leitura. 
- É caso sério, segundo parece? 
- Parece que estás encantado? 
- Certamente, por ver que não me tinha enganado. 
O marechal continuou a sua leitura. 
- El-rei é bom - disse ele passado um instante. 
- Nomeia ministro o senhor de Aiguillon? 
- Melhor do que isso. 
- Oh! Oh! Então o quê? 
- Lê e comenta. 
Rafté leu a carta, a qual, escrita pelo próprio punho do duque de Aiguillon, era concebida 

nestes termos: 
 
“Meu querido tio. 
 
O seu bom conselho produziu óptimo efeito: confiei as minhas penas a essa excelente 

amiga da nossa casa, a Srª. Condessa du Barry, que se dignou depositar a minha confidência no 
seio de Sua Majestade. El-rei indignou-se das violências que me fizeram aqueles senhores do 
parlamento, a mim que tão fiel e lealmente me tenho empregado em seu serviço, e no seu 
conselho de hoje. Sua Majestade houve por bem caçar e anular o decreto do parlamento, e 
intimou-me a continuar as minhas funções de par de França. 

Sabendo o prazer que esta notícia lhe há-de causar, meu querido tio, mando-lhe o teor da 
resolução de Sua Majestade tomada em conselho de hoje. Mandei-a copiar por um secretário, e 
tem a notificação primeiro que qualquer outra pessoa. 

Acredite no meu terno respeito, meu querido tio, e continue a conceder-me a sua 
protecção e os seus bons conselhos. 

 
Duque de Aiguillon.” 
 
- Ainda em cima escarnece de mim! - bradou Richelieu. 
- Por minha alma, creio que sim, senhor. 
- O rei! O rei que se lança no vespeiro. 
- Ontem não o queria acreditar. 
- Eu não disse que ele não andaria mal, Rafté, o que eu disse é que se havia de sair bem... 

Ora bem vês que se saiu menos mal. 
- O facto é que o parlamento fica batido. 
- E eu também! 
- Por enquanto, sim. 
- Para sempre! Ontem o pressenti eu, e tanto me quiseste consolar, que não podia deixar 

de me suceder alguma desgraça. 
- Senhor, parece-me que desanima muito cedo. 
- Rafté, tu és um pateta. Fui batido e hei-de pagar as custas. Talvez não compreendas 

tudo quanto há para mim de desagradável em ser o alvo das gargalhadas de Luciennes; neste 



momento o duque está escarnecendo de mim nos braços da senhora du Barry; a Srª. Chon e João 
du Barry têm-me tomado por assunto das suas gargalhadas, o preto está comendo bolos e 
fazendo-me negaças. Com os diabos! Tenho um bom génio, mas tudo isso me torna furioso. 

- Furioso, senhor? 
- É como te digo, furioso! 
- Então não deveria ter feito o que fez – redargüiu Rafté filosoficamente. 
- Tu assim mo aconselhaste. 
- Eu? 
- Sim, tu. 
- Ora! Que me importa a mim que o senhor de Aiguillon seja ou deixe de ser par de 

França? Seu sobrinho não me faz mal algum, parece-me. 
- Rafté, tu és um impertinente. 
- Há quarenta e nove anos que mo diz, senhor. 
- E ainda to repetirei. 
- Mas não quarenta e nove anos mais, é o que me sossega. 
- Rafté, se é assim que te interessas por mim... 
- Interessar-me pelas suas pequenas paixões, não, senhor duque, nunca... Homem de 

espírito como é, faz loucuras que eu não perdoaria a um ignorante como eu. 
- Faz o favor de te explicares, Rafté, e se eu não tiver razão, confessá-lo-ei. 
- Precisou ontem de uma vingança, não é verdade? Quis ver a humilhação de seu 

sobrinho, quis de alguma maneira levar o senhor mesmo o decreto do parlamento e contar os 
estremecimentos e as palpitações da sua vítima, como diz o senhor de Crébillon filho. Pois bem, 
senhor marechal, esses divertimentos custam caros. É rico, pague, senhor marechal, pague! 

- No meu lugar o que terias feito, tu, meu homem de espírito, vejamos? 
- Nada... Teria esperado sem dar sinal de vida; mas morreria por ver o parlamento em 

oposição à du Barry, no momento em que ela achasse que o senhor de Aiguillon era mais moço 
do que o senhor. 

O marechal resmungou, foi a sua única resposta. 
- Então! - prosseguiu Rafté - o parlamento estava bastante insinuado por si para fazer o 

que fez; uma vez publicado o decreto, ofereceria os seus serviços ao senhor de Aiguillon, que 
nada teria desconfiado. 

- Tudo isso é muito bonito e muito bom, e admito que andei mal; mas então deverias ter-
me avisado. 

- Eu, impedir de fazer o mal!... Toma-me por outro, senhor marechal; diz a toda a gente 
que sou o homem de que precisa, que me educou, e quereria que eu não ficasse encantado de ver 
fazer uma loucura ou acontecer uma desgraça!... Ora adeus! 

- Há-de então suceder alguma desgraça, senhor feiticeiro? 
- Certamente. 
- Qual é? 
- É que teimará, e que o senhor de Aiguillon tomará o partido entre o parlamento e a 

senhora du Barry; nesse dia ele será ministro e o senhor exilado... ou encerrado na Bastilha. 
O marechal, enraivecido, entornou sobre o tapete todo o rapé da sua caixa. 
- Na Bastilha! - disse encolhendo os ombros; - pensas que Luís XV é o mesmo que Luís 

XIV? 
- Não; mas a senhora du Barry, ajudada pelo senhor de Aiguillon, há-de equivaler à 

senhora de Maintenon. Tome cuidado, eu não conheço princesas de sangue que lhe fossem agora 
levar lá bolos e carícias. 

- Eis aí fartura de profecias!... - respondeu o marechal depois de um grande silêncio. - Lês 
no futuro, mas quanto ao presente, o que me dizes? 

- O senhor marechal é muito sábio para que se lhe devam dar conselhos. 
- Ouve, grande garoto, também tu queres zombar comigo?... 



- Repare, senhor marechal, que confunde as datas; já se não chama garoto a um homem 
depois dos quarenta anos, e eu tenho sessenta e sete. 

- Não importa... Tira-me de uma destas, e... Já... Depressa!... Depressa!... 
- Por um conselho? 
- Pelo que tu quiseres. 
- Ainda não é tempo. 
- Decididamente, fazes-te engraçado. 
 - Prouvera a Deus!... Se eu estivesse fazendo de engraçado, era porque as circunstâncias 

o permitiam... Mas desgraçadamente não é assim. 
- O que queres tu dizer com essa tua resposta: “ainda não é tempo?” 
- Não, senhor, não é tempo. Se a notificação do decreto de el-rei tivesse chegado a Paris, 

não digo... Quer que mandemos um correio ao Sr. Presidente de Aligre? 
- Para que escarneçam mais depressa de nós... 
- Que ridículo amor-próprio, senhor marechal! Será capaz de voltar o juízo a um santo... 

Olhe, deixe-me acabar o meu plano de desembarque na Inglaterra, e acabe de se afogar nessa 
intriga ministerial, já que o trabalho está meio feito. 

O marechal conhecia bem a acrimónia do Sr. Rafté; por isso sabia que, uma vez declarada 
a sua melancolia, se tornava casmurro. 

- Vamos, não te amues - disse ele - e se eu não compreendo, faz-me compreender. 
- Então quer que lhe vá traçar um plano de proceder? 
- Certamente, pois que afirmas que não sei proceder sozinho. 
- Pois então ouça! 
- Estou ouvindo. 
- Mandará ao senhor de Aligre - disse Rafté com modo rabugento - a carta do senhor de 

Aiguillon, juntando-lhe a resolução tomada em conselho por Sua Majestade; esperará que se 
tenha reunido o parlamento e que tenha deliberado, o que deverá verificar-se imediatamente; 
depois, meter-se-á na sua carruagem e irá fazer uma pequena visita a mestre Flageot, seu 
procurador. 

- O quê? - bradou Richelieu, a quem esse nome fez estremecer como na véspera; - ainda 
o Sr. Flageot! Que diabo tem mestre Flageot que fazer nisto tudo, e o que irei eu fazer a casa 
desse tal mestre Flageot? 

- Já tive a honra de lhe dizer, senhor, que mestre Flageot é um procurador. 
- Bem, e depois? 
- Depois, sendo o seu procurador, tem papéis seus... Umas demandas quaisquer... Irá 

pedir-lhe novas das suas demandas. 
- Amanhã? 
- Sim, senhor marechal, amanhã. 
- Mas isso é negócio da sua competência, Rafté. 
- Nada, nada... Isso era bom quando mestre Flageot não passava de um simples borrador 

de papéis; então podia eu tratar de igual para igual com ele; mas como a começar de amanhã, 
mestre Flageot é um Atila, um flagelo dos reis, nada menos, não é muito que um duque, par e 
marechal de França, vá conferenciar com aquele todo-poderoso. 

- Tudo isso é sério, ou estamos nós representando uma comédia? 
- Verá amanhã se é sério, senhor. 
- Diz-me o que me há-de acontecer em casa do teu mestre Flageot? 
- Muita pena teria eu disso... Havia de querer amanhã provar-me que tinha adivinhado... 

Boa noite, senhor marechal. Lembre-se disto: um correio ao senhor de Aligre imediatamente, 
amanhã uma visita ao mestre Flageot. Ah! A morada... O cocheiro sabe-a, tem-me levado 
bastantes vezes a casa dele nestes últimos oito dias. 
 

XII 
 



EM QUE O LEITOR ENCONTRA UMA ANTIGA CONHECIDA, QUE JULGAVA 
PERDIDA, E DE QUEM TALVEZ NÃO TENHA MUITAS SAUDADES 

 
O leitor certamente não perguntará por que motivo mestre Flageot, que tão majestoso 

papel vai representar, era chamado procurador em vez de advogado e como nesta pergunta tem o 
leitor toda a razão, satisfaremos a sua exigência. 

Os feriados eram desde algum tempo muito repetidos nos parlamentos, e os advogados 
falavam tão pouco que nem valia a pena pensar nisso. 

Mestre Flageot, prevendo o momento em que não haveria mesmo nada que advogar, fez 
alguns contratos com mestre Guildou, procurador, que lhe cedeu escritório e freguesia pela soma 
de vinte e cinco mil libras dadas por uma só vez. Eis aqui o modo pelo qual vemos mestre 
Flageot feito procurador. Se nos perguntarem de que modo pagou as vinte e cinco mil libras, 
responderemos que foi casando com a Srª. Margarida, que herdou essa soma pelos fins do ano de 
1770, três meses antes do exílio do senhor de Choiseul. 

Havia muito tempo que mestre Flageot se tornava saliente pela sua perseverança em 
sustentar o partido da oposição. Assim que se viu procurador, dobrou de violência, com a qual 
ganhou alguma celebridade, e foi essa celebridade, junta à publicação de uma memória 
incendiária sobre o conflito do senhor de Aiguillon com o senhor de La Chalotais, que atraiu a 
atenção do Sr. Rafté, o qual tinha necessidade de estar ao facto dos negócios do parlamento. 

Mas, apesar da sua nova dignidade e crescente importância, mestre Flageot não se mudou 
da Rua do Petit-Lion-Saint-Sauveur. Teria sido muito duro para a Srª. Margarida não ouvir as 
vizinhas chamarem-lhe a Srª. Flageot, e não ser respeitada pelos escreventes de mestre Guildou, 
agora ao serviço do novo procurador. 

Pode-se imaginar o que sofreria o senhor de Richelieu ao atravessar Paris, a nauseabunda 
Paris daquela zona, para chegar àquele buraco mal cheiroso a que a edilidade parisiense concedia 
o nome de rua. 

Diante da porta de mestre Flageot, a carruagem do senhor de Richelieu teve de parar por 
causa de outra carruagem que aí estava. 

O marechal viu uma senhora que se apeava daquela carruagem, e como os seus setenta e 
cinco anos não o tinham demitido do seu ofício de elegante, apressou-se em sujar os pés na lama 
para ir oferecer a mão àquela senhora que se apeava sozinha. 

Mas, era um dia aziago para o marechal; uma perna seca e rugosa, que se estendeu para o 
estribo, denunciou que era uma velha. Um rosto enrugado, pintado de vermelho, acabou de lhe 
provar que aquela mulher não só era velha, mas também decrépita. 

Contudo não era possível recuar, o marechal havia feito o movimento, que tinha sido 
visto; além disso, o senhor de Richelieu não era moço. Entretanto a demandista - e qual seria a 
mulher, possuindo carruagem, que entrasse em semelhante rua a não ser uma demandista? - 
entretanto, dizemos nós, a demandista não imitou a hesitação do duque; pôs com um sorriso 
horrível a sua pata na mão de Richelieu. 

- Já vi esta cara nalguma parte - disse o marechal em voz baixa. 
E em voz alta acrescentou: 
- A senhora sobe também para a casa de mestre Flageot? 
- Sim, senhor duque - redargüiu a velha. 
- Oh! Tenho a honra de ser seu conhecido, minha senhora?! - exclamou o duque, 

desagradavelmente surpreendido, parando no limiar do sombrio corredor. 
- Quem não conhece o senhor marechal, duque de Richelieu? - lhe respondeu ela. - Seria 

preciso para isso não ser mulher. 
- Pelo que parece este mono conta-se no número das mulheres! - murmurou em voz 

baixa o vencedor de Mahon. 
E cortejou-a o mais amavelmente que pôde. 
- Perdoe-me a liberdade que tomo - acrescentou ele - de perguntar com quem tenho a 

honra de falar? 



- Sou a condessa de Béarn, uma sua criada – respondeu a velha fazendo uma mesura da 
corte no sobrado lamacento do corredor, a três polegadas de distância de um alçapão que estava 
aberto no chão, e pelo qual o duque esperava maldosamente vê-la desaparecer, quando fizesse a 
sua terceira mesura. 

- Estou encantado, minha senhora, muito encantado de o saber, e dou mil 
agradecimentos ao acaso; tem também demandas, senhora condessa? 

- Ah! Senhor duque, tenho uma só; mas que demanda! Decerto terá ouvido já falar nela? 
- É verdade, é verdade, aquela grande demanda... é verdade, perdoe-me. Como diacho 

tinha eu esquecido semelhante coisa? 
- Contra os Salúcios. 
- Contra os Salúcios, sim, senhora condessa; aquela demanda a respeito da qual fizeram 

aquela canção... 
- Uma canção!... - disse a velha sentida – que canção? 
- Cuidado, minha senhora, há aqui um recanto – disse o duque, que decididamente viu 

que a velha não se deixaria cair para dentro do alçapão; - agarre-se ao corrimão... Isto é, à corda. 
A velha condessa subiu os primeiros degraus. O duque seguiu-a. 
- Sim, uma canção bem esquisita - disse ele. 
- Uma canção esquisita a respeito da minha demanda... 
- Ora! Ajuíze a senhora mesmo... Mas talvez a conheça já? 
- Nada, não. 
- É para se cantar no tom da Bourbonnaise; há uma copla que diz assim: 
 

Minha rica condessinha, 
Que me sirvais de madrinha. 
Vos venho suplicar... 

 
- É a senhora du Barry quem fala, percebe? 
- É uma impertinência contra ela... 
- O que se lhe há-de fazer! Os cançonetistas... A nada têm respeito. Santo Deus! Como 

esta corda está gordurenta! 
Então a senhora responde isto: 
 

Sou velha e teimosa, 
Tenho uma demanda ruinosa. 
Quem ma vencerá? 

 
- Ah! Senhor, isso é horrível! - exclamou a condessa; - não se ultraja assim uma pessoa de 

bem. 
- Desculpe, minha senhora, se cantei desafinado; é porque venho cansado de subir esta 

maldita escada... Ah! estamos chegados; dê-me licença de tocar. 
A velha demandista, resmungando, deixou passar o duque adiante. 
O marechal tocou, e a Srª. Flageot, que, por ser procuradora não tinha deixado de ser 

porteira e cozinheira, veio abrir a porta. 
Os dois demandistas, introduzidos no gabinete de mestre Flageot, acharam um homem 

furioso que se esgrimia, de pena entre dentes, ditando um factum terrível ao seu primeiro 
escrevente. 

- Meu Deus, mestre Flageot, o que é isso? – bradou a condessa, cuja voz fez voltar o 
procurador. 

- Ah! Minha senhora, sou seu humilde servo. Uma cadeira à Srª. Condessa de Béarn.  
Aquele senhor vem consigo, minha senhora?... Ah! Mas não me engano; o Sr. Duque de 
Richelieu em minha casa!... Outra cadeira, Bernadete, outra cadeira! 

- Mestre Flageot - disse a condessa - em que alturas vai a minha demanda? 



- Ah! Minha senhora, estava agora justamente ocupando-me de si. 
- Muito bem, mestre Flageot, muito bem. 
- E de um modo, senhora condessa, que há-de dar que falar, assim o espero. 
- Ah! Cuidado... 
- Oh! minha senhora, já não há necessidade de cautela... 
- Se se ocupa de mim, então pode dar audiência ao senhor duque. 
- Senhor duque, desculpe - disse mestre Flageot - mas é bastante delicado para não 

compreender... 
- Compreendo perfeitamente, mestre Flageot. 
- Agora, estou inteiramente às suas ordens. 
- Sossegue, que eu não abusarei. Sabe o que me traz aqui? 
- Os sacos que o Sr. Rafté me entregou o outro dia. 
- Alguns documentos relativos à minha demanda de... à minha demanda do... Com os 

diabos! Deve saber de que demanda pretendo falar, mestre Flageot. 
- Da sua demanda da fazenda de Chapenat. 
- Sim, é essa; e far-ma-á ganhar, saibamos? Seria uma bela acção da sua parte. 
- Senhor duque, isso é negócio adiado indefinidamente. 
- Ora! Por quê? 
- É negócio que se não há-de discutir antes de um ano, pelo menos. 
- Mas por que razão? 
- As circunstâncias, senhor duque, as circunstâncias... Viu o decreto de Sua Majestade? 
- Creio que sim... Qual deles? Sua Majestade promulga tantos decretos! 
- O que anula o nosso. 
- Muito bem. E depois? 
- E depois, senhor duque, responderemos a isso, queimando as nossas embarcações. 
- Queimando as suas embarcações, meu caro? Quer queimar as embarcações do 

parlamento? Isso é que eu não acho muito claro, mesmo porque ignorava que o parlamento 
tivesse embarcações. 

- Talvez a primeira câmara se recuse a registrar? – perguntou a condessa de Béarn, a 
quem a demanda do senhor de Richelieu não distraía por forma alguma. 

- Melhor do que isso. 
- A segunda também? 
- Isso seria uma bagatela... As duas câmaras tomaram a resolução de não julgar coisa 

alguma enquanto o senhor de Aiguillon não for retirado por el-rei. 
- Ora adeus! - bradou o marechal batendo as palmas. 
- Não julgar mais... O quê? - perguntou a condessa um tanto assustada. 
- As demandas, minha senhora. 
- Pois não hão-de julgar a minha?! - exclamou a senhora de Béarn possuída do maior 

terror. 
- Nem a sua, minha senhora, nem a do senhor duque. 
- Mas é uma iniqüidade, é uma rebelião às ordens de Sua Majestade! 
- Minha senhora - respondeu majestosamente o procurador - Sua Majestade El-rei 

cometeu um erro... Nós cometemos outro. 
- Sr. Flageot, vai fazer com que o metam na Bastilha, leu bem o aviso. 
- Para lá irei cantando, minha senhora, e se eu for, todos os meus colegas me seguirão 

levando palmas. 
- Está doido! - disse a condessa para Richelieu. 
- Todos nós somos assim - redargüiu o procurador. 
- Oh! Oh! - disse o marechal - o caso é curioso. 
- Mas, senhor, ainda há pouco me disse que se estava ocupando de mim - atalhou a 

condessa. 



- Disse-o, é verdade... É o primeiro exemplo que cito na minha narração; eu vou ler-lhe o 
parágrafo que lhe diz respeito. 

E arrancou das mãos do seu escrevente o factum começado, pôs os óculos e leu com 
ênfase: 

“Perdido o seu estado, comprometidas as suas fortunas, seus deveres calcados aos pés... 
Sua Majestade compreenderá quanto devem ter sofrido... Assim, o expositor tinha entre mãos um 
negócio importante, negócio do qual depende a fortuna de uma das primeiras casas do reino; por 
seus cuidados, por sua indústria, por seu talento, ouso dizê-lo, caminhava este negócio o mais 
favoravelmente que se podia esperar, e o direito da muito alta e muito poderosa Srª. Angélica 
Carlota Verónica, condessa de Béarn, ia ser reconhecido e proclamado, quando o sopro da 
discórdia... engolfando-se...” 

- Estava neste ponto, minha senhora - disse o procurador dando-se certos ares de 
importância - e parece-me que a figura de retórica é bela. 

- Sr. Flageot - disse a condessa de Béarn - há quarenta anos que pela primeira vez fiz 
advogar um negócio meu pelo senhor seu pai, digno e santo homem; continuei a ser sua cliente, 
tem ganho dez ou doze mil libras com os meus negócios, e talvez tivesse ganho outro tanto. 

- Escreva, escreva isso tudo - disse vivamente Flageot ao seu escrevente - é uma 
testemunha, é uma prova: será inscrita na confirmação. 

- Ora - interrompeu a condessa - retiro-lhe os meus autos; o começar neste momento, 
perdeu toda a minha confiança. 

Mestre Flageot, assombrado com esta notícia como se um raio lhe caíra em cima, ficou 
alguns momentos estupefacto; mas levantando-se logo como um mártir que confessa o seu Deus, 
disse: 

- Está dito! Bernadete, restitua à senhora condessa os seus autos, e consigna este facto - 
acrescentou ele que o expositor preferiu a consciência à fortuna. 

- Perdão, condessa - disse o marechal ao ouvido da senhora de Béarn - mas parece-me 
que não reflectiu. 

- Em quê, senhor duque? 
- Retira os seus autos das mãos daquele valente protestador? Para quê? 
Mestre Flageot ergueu os olhos para o céu com um fúnebre sorriso de abnegação, de 

resignação estóica. 
- Mas - continuou o marechal, falando sempre ao ouvido da condessa de Béarn - como 

está decidido que as câmaras nada julgarão, minha querida senhora, um outro procurador não 
poderá ocupar-se mais de si do que mestre Flageot... 

- Então é uma liga? 
- Pudera! Julga que mestre Flageot seria tão tolo que fosse protestar sozinho para perder 

ele só o seu estabelecimento, se os seus colegas não fizessem como ele, e por conseqüência o não 
ajudassem? 

- E o senhor duque, o que faz? 
- Eu declaro que mestre Flageot é um procurador muito honrado, e que os meus autos 

tão bem estão em casa dele como em minha casa... Por conseqüência deixo-lhos, pagando-lhe 
sempre, já se sabe, como se a demanda prosseguisse. 

- É com muita razão, senhor marechal, que dizem que é um espírito generoso e liberal! - 
exclamou mestre Flageot; - eu propagarei essa fama que tem, senhor duque. 

- Muito agradecido, meu caro procurador – respondeu Richelieu inclinando-se. 
- Bernadete! - bradou entusiasmado o procurador ao escrevente - insira na peroração o 

elogio do Sr. Marechal de Richelieu. 
- Não, não! Mestre Flageot, peço-lhe... – redargüiu vivamente o marechal; - diacho! O que 

vai o senhor fazer? Gosto muito que se guarde segredo para aquilo a que se convencionou 
chamar uma boa acção... Não me queira desgostar, mestre Flageot, eu negaria tudo, desmentiria: 
a minha modéstia é susceptível... Vamos, condessa, que dizia a senhora? 



- Digo que a minha demanda há-de ser julgada... Que preciso um julgamento e que hei-de 
tê-lo. 

- E eu digo-lhe que se a sua demanda for julgada, minha senhora, é porque el-rei terá 
mandado os suíços, a cavalaria ligeira e vinte peças de artilharia para a sala grande - respondeu 
mestre Flageot com um ar bélico, que acabou por consternar a demandista. 

- Não lhe parece então que Sua Majestade possa desfazer essa liga? - disse Richelieu em 
voz baixa a Flageot. 

- É impossível, senhor marechal; é um caso inaudito; acabou-se a justiça em França, é 
como se se acabasse o pão. 

- Julga isso? 
- Verá. 
- Mas el-rei há-de enfadar-se. 
- Estamos decididos a tudo! 
- Mesmo ao desterro? 
- Mesmo à morte! Senhor marechal, a saia que trazemos não nos tirou o coração. 
E o Sr. Flageot bateu no peito um murro vigoroso. 
- Com efeito - disse Richelieu para a sua companheira - parece-me este um mau negócio 

para o ministério. 
- Oh! Sim - respondeu a velha condessa depois de um instante de silêncio - e bem triste 

para mim, que me não importa com semelhantes coisas, ver-me presa neste conflito. 
- Parece-me, minha senhora - disse o marechal – que há alguém que a auxiliaria neste 

negócio, uma pessoa muito poderosa... Mas essa pessoa quererá? 
- Será curiosidade de mais, senhor duque, perguntar-lhe o nome dessa potência? 
- É a sua afilhada - disse o duque. 
- Oh! Oh! A senhora du Barry? 
- Ela mesma. 
- Efectivamente, é verdade... A sua idéia é excelente. 
O duque mordeu os lábios. 
- Pois quereria ir a Luciennes? - disse ele. 
- Sem hesitar. 
- Mas a condessa du Barry não poderá quebrar a oposição do parlamento. 
- Hei-de dizer-lhe que quero ver a minha demanda julgada, e como nada me pode 

recusar, depois do serviço que lhe prestei, ela dirá a el-rei que deseja isso. Sua Majestade falará 
com o chanceler, que é poderoso, senhor duque... Mestre Flageot, faça sempre o favor de estudar 
bem o meu negócio; há-de ser julgado mais cedo do que pensa: sou eu que lho afirmo. 

Mestre Flageot virou a cabeça com uma incredulidade que não fez desdizer a condessa. 
Durante este tempo o duque tinha reflectido. 
- Então, como vai a Luciennes, minha senhora, quereria fazer-me a honra de apresentar lá 

os meus sinceros respeitos? 
- De muito boa vontade, senhor duque. 
- Somos companheiros de infortúnio; a sua demanda está em perigo, a minha também; 

pedindo por si, trabalharia por mim... Além disso, poderia lá mostrar o desprazer que me causam 
aquelas cabeças duras do parlamento; acrescentará que foi a instâncias minhas que recorreu à 
divindade de Luciennes. 

- Conte com isso, senhor duque. Adeus, meus senhores. 
- Faça-me a honra de aceitar a minha mão para a conduzir à carruagem. Adeus, mestre 

Flageot, deixo-o entregue às suas ocupações... 
O marechal conduziu a condessa para a carruagem. 
- Rafté tinha razão - disse ele - os Flageot vão fazer uma revolução. Graças a Deus, estou 

especado por dois lados. Sou da corte e do parlamento. A senhora du Barry vai envolver-se na 
política e cair sozinha; se resiste, tenho a minha pequena mina do Trianon. Decididamente, 



aquele diabo de Rafté é da minha escola, e hei-de nomeá-lo chefe do meu gabinete no dia em que 
eu for ministro. 
 

XIII 
 

EM QUE AS COISAS CADA VEZ MAIS SE COMPLICAM 
 
A senhora de Béarn aproveitou literalmente o conselho de Richelieu; duas horas e meia 

depois de se ter separado dele, estava a condessa nas antecâmaras de Luciennes em companhia de 
Zamora. 

Havia já algum tempo que não ia a casa da senhora du Barry; por isso a sua presença 
produziu um efeito de curiosidade no toucador da condessa, onde o seu nome foi pronunciado. 

O senhor de Aiguillon também não tinha perdido o seu tempo, e conspirava com a 
favorita quando Chon veio pedir audiência para a senhora de Béarn.  

O duque quis retirar-se, a senhora du Barry deteve-o. 
- Prefiro que esteja presente - disse ela; - no caso em que a minha velha viesse pedir-me 

algum dinheiro emprestado, poderá ser-me aqui de grande utilidade, porque me pedirá menos.  
O duque ficou. 
A senhora de Béarn, com um rosto adequado à circunstância, sentou-se defronte da 

condessa du Barry numa poltrona que esta lhe ofereceu, e feitas as primeiras cortesias a senhora 
du Barry perguntou: 

- Posso saber ao que devo a fortuna de a ver, minha senhora? 
- Ah! Minha senhora - disse a velha demandista sucede-me uma grande desgraça. 
- O que é, minha senhora? 
- Uma notícia que muito há-de afligir Sua Majestade El-rei. 
- Fale depressa, minha senhora. 
- Os parlamentos... 
- Ah! Ah! - resmungou o Sr. Duque de Aiguillon. 
- O Sr. Duque de Aiguillon! - apressou-se em dizer a condessa apresentando o seu 

hóspede à sua visitante, com receio de algum dito inconveniente. 
Mas a velha condessa era tão esperta como todos os cortesãos reunidos, e só cometia 

inconveniências quando lhe convinha e lhe parecia serem úteis. 
- Eu sei - disse ela - de todas as torpezas daqueles samarras, e o pouco respeito que eles 

têm pelo mérito e pelo nascimento. 
Este cumprimento, disparado à queima-roupa sobre o duque, atraiu uma bela cortesia 

deste para a demandista, que se levantou e lhe correspondeu. 
- Mas - prosseguiu ela - já não é do senhor duque que se trata, é da população toda 

inteira; os parlamentos recusam funcionar. 
- Realmente! - bradou a senhora du Barry encostando-se no sofá - já não haverá justiça 

em França? Pois bem, sendo assim, que mudança poderá isso causar? 
O duque sorriu. A senhora de Béarn, em vez de tomar o dito a boa parte, carregou ainda 

mais o seu rosto melancólico. 
- É um grande desastre, minha senhora - disse ela. 
- Ora! Realmente? - respondeu a favorita. 
- Bem se vê, senhora condessa, que tem a fortuna de não ter demandas. 
O senhor de Aiguillon tossiu para chamar a atenção da senhora du Barry, que afinal 

compreendeu a insinuação da demandista. 
- Ah! É verdade, minha senhora - disse ela imediatamente - com isso me faz lembrar que 

se não tenho demandas, a senhora tem uma demanda muito importante! 
- Oh! Sim!... Minha senhora... E toda a demora me é muito prejudicial. 
- Infeliz senhora! 
- Seria preciso, senhora condessa, que el-rei tomasse uma resolução. 



- Ora! Minha senhora, Sua Majestade está disposta a tudo; há-de desterrar os senhores 
conselheiros, e acaba-se logo tudo. 

- Mas então, minha senhora, é um adiamento infinito. 
- Acha algum outro remédio, minha senhora? Digne-se indicá-lo. 
A demandista encobriu-se com a sua touca, como César expirando se envolveu na sua 

toga. 
- Haveria seguramente um meio - disse então de Aiguillon - mas Sua Majestade duvidaria 

talvez empregá-lo. 
- Qual é? - perguntou a demandista com ansiedade. 
- O recurso ordinário da realeza em França, quando não acha outro, é convocar uma 

sessão real e dizer: “Eu quero!” ainda mesmo quando toda a oposição pensa o contrário. 
- Excelente idéia! - exclamou a senhora de Béarn entusiasmada. 
- Mas que seria conveniente não divulgar – respondeu com finura de Aiguillon fazendo 

um gesto que a condessa de Béarn compreendeu. 
- Oh! Minha senhora - disse então a demandista - visto ter tanto poder sobre Sua 

Majestade, faça com que diga: “Quero que seja julgada a demanda da senhora de Béarn.” E 
demais, bem o sabe, é coisa prometida há muito tempo. 

O senhor de Aiguillon mordeu os lábios, cortejou com o olhar a senhora du Barry e saiu 
do gabinete. Acabava de sentir no pátio a carruagem de el-rei. 

- Aí vem el-rei! - disse a condessa du Barry erguendo-se para despedir a demandista. 
- Oh! Minha senhora, por que não permitirá que eu me lance aos pés de Sua Majestade? 
- Para lhe pedir uma sessão real? De boa vontade - redargüiu vivamente a condessa. - 

Demore-se aqui, minha senhora, pois se assim o deseja. 
Apenas a senhora de Béarn teve tempo de endireitar a sua touca, viu el-rei entrar no 

gabinete. 
- Ah! - disse ele - tem visitas, condessa? 
- É a senhora de Béarn, senhor. 
- Senhor, justiça! - exclamou a velha fazendo uma profunda mesura. 
- Oh! Oh! - bradou Luís XV com uma zombaria ininteligível para qualquer que o não 

conhecesse; - tê-la-iam ofendido, minha senhora? 
- Senhor, peço justiça. 
- Contra quem? 
- Contra o parlamento. 
- Ah! Bom!... - disse el-rei batendo as mãos; - vem fazer queixa dos meus parlamentos. 

Pois então, nesse caso, obrigue-os a entrar na razão. Tenho também que me queixar deles, e 
igualmente lhe peço justiça – acrescentou ele imitando a mesura da velha condessa. 

- Mas Vossa Majestade é o rei, pode ordenar. 
- Sou rei, é verdade, também posso ordenar, mas nem sempre me obedecem. 
- Senhor, manifeste a sua vontade. 
- É o que faço todas as noites, minha senhora; e eles, todas as manhãs manifestam a sua. 

Ora como estas duas vontades são diametralmente opostas uma à outra, acontece-nos o mesmo 
que ao Sol e à Lua, que eternamente correm um atrás da outra sem nunca se poderem encontrar. 

- Senhor, a sua voz é poderosa bastante para abafar toda a gritaria daquela gente. 
- É no que está enganada.  Eu não sou advogado, e eles são. Se digo sim, eles dizem não; 

é impossível que nos entendamos... Ah! Se quando eu digo sim, acha um meio de os impedir de 
dizer não, faço liga consigo. 

- Senhor, esse meio, achei-o. 
- Queira dizer qual é? 
- Convocar uma sessão real. 
- Aí temos outra! - disse el-rei. - Uma sessão real, isso é lá possível! É quase uma 

revolução! 



- É um meio para poder dizer na cara daquela gente rebelde, que é o senhor. Vossa 
Majestade sabe que o rei, quando assim manifesta a sua vontade, é o único que tem o direito de 
falar; ninguém responde.  Dirá. Eu quero, e eles curvarão a cabeça... 

- O facto é que a idéia é pomposa - disse a condessa du Barry. 
- Pomposa, sim - redargüiu Luís XV - mas boa, não. 
- E contudo é belo - prosseguiu entusiasmada a senhora du Barry - o cortejo, os gentis-

homens, os pares, toda a casa militar do rei, depois uma quantidade imensa de povo, depois 
aquele trono, composto de cinco almofadas com as flores-de-lis de ouro... Seria uma bela 
cerimónia. 

- Julga isso? - disse el-rei, um pouco abalado nas suas convicções. 
- E o magnífico trajo do rei, o manto de arminhos, os brilhantes da coroa, o ceptro de 

ouro, todo aquele esplendor que convém a um rosto augusto e belo. Oh! Quanto seria assim 
esplêndido, senhor! 

- Há muito tempo que não há uma sessão semelhante - disse Luís XV com uma afectada 
indiferença. 

- Desde a vossa infância, senhor--disse a condessa de Béarn - a lembrança da vossa 
resplandecente formosura está no coração de todos. 

- E daí - acrescentou a senhora du Barry – seria uma boa ocasião para o senhor chanceler 
mostrar a sua eloqüência concisa, para esmagar aquela gente com a verdade, a dignidade, a 
autoridade. 

- Será preciso então que eu espere a primeira culpa do parlamento - disse Luís XV; - 
verei. 

- O que poderá esperar, senhor, que seja mais condenável do que o que acaba de fazer? 
- Então o que fez? Vamos a saber. 
- Não o sabe? 
- Combateu um pouco o senhor de Aiguillon, não me parece caso de forca... Ainda que - 

disse el-rei olhando para a senhora du Barry - ainda que este bom duque é dos meus amigos. Ora, 
se os parlamentos combateram o duque, castiguei a sua maldade com o meu decreto de ontem ou 
anteontem, já me não lembro. Portanto estamos pagos. 

- Pois bem! Senhor - disse vivamente a senhora du Barry - a senhora condessa vinha 
anunciar-me que eles esta manhã tornaram de novo a começar a guerra. 

- Como? - disse el-rei franzindo as sobrancelhas. 
- Fale, senhora, el-rei permite-lho - disse a condessa. 
- Senhor, os conselheiros resolveram não funcionar mais enquanto Sua Majestade lhes 

não desse razão. 
- Como assim? - disse el-rei; - engana-se, minha senhora, seria um acto de rebelião, e o 

meu parlamento não ousará revoltar-se, assim o espero. 
- Senhor, asseguro-lhe... 
- Oh! Minha senhora, isso são boatos. 
- Vossa Majestade quer ouvir-me? 
- Pode falar, condessa. 
- Pois bem! Esta manhã o meu procurador restituiu-me os autos da minha demanda... Já 

não advoga, porque já não há julgamentos. 
- Asseguro-lhe que são boatos; é alguma experiência para meter medo. 
E dizendo isto passeava el-rei muito agitado pelo gabinete. 
- Senhor, dará Vossa Majestade mais crédito ao senhor de Richelieu do que a mim? Pois 

bem, na minha presença foram restituídos ao senhor de Richelieu os autos das suas demandas, 
como a mim, e o senhor duque retirou-se enfurecido. 

- Estão mexendo na porta - disse el-rei para mudar de conversa. 
- É Zamora, senhor. 
Zamora entrou. 
- Minha senhora, uma carta - disse ele. 



- Dá licença, senhor? - perguntou a condessa - Ih! Meu Deus! - disse ela de repente. 
- O que é? 
- É do chanceler, senhor de Maupeou, sabendo que Vossa Majestade se dignou visitar-

me, solicita a minha intervenção para alcançar um momento de audiência. 
- Que mais será? 
- Mande entrar o senhor chanceler - disse a senhora du Barry. 
A condessa de Béarn levantou-se e quis despedir-se. 
- Não é aqui de mais, minha senhora - lhe disse el-rei - Bom dia, senhor de Maupeou, o 

que há de novo? 
- Senhor - disse o chanceler inclinando-se - o parlamento servia de estorvo a Vossa 

Majestade, e já não tem parlamento. 
- Como assim? Morreram todos? Tomaram arsénico? 
- Prouvera a Deus que assim fosse! Não, senhor, estão vivos, mas não querem funcionar, 

e dão as suas demissões. Acabo de os receber todos. 
- Os conselheiros? 
- Não, senhor, os requerimentos em que pedem a demissão. 
- Não lhe dizia eu, senhor, que o caso era muito sério? - disse a condessa a meia voz. 
- Muito sério - respondeu Luís XV com impaciência. 
- Então, senhor chanceler, o que fez? 
- Senhor, vim receber as ordens de Vossa Majestade. 
- Exilemos toda essa gente, Maupeou? 
- Senhor, no exílio não poderão também julgar. 
- Intimem-nos para julgarem... Ora! As intimações estão gastas... As cartas régias 

também... 
- Ah! Senhor, desta vez é preciso mostrar vontade. 
- Sim, tem razão... 
- Ânimo! - disse em voz baixa a senhora de Béarn à senhora du Barry. 
- E mostrar que é o senhor, depois de haver demasiadas vezes mostrado que era o pai! - 

bradou a condessa. 
- Chanceler - disse lentamente o rei - não me lembra senão um meio: é grave, mas eficaz. 

Quero convocar uma sessão real; é preciso que aquela gente trema uma vez. 
- Ah! Senhor - exclamou o chanceler - isso é o que se chama falar; que dobrem ou 

quebrem! 
- Minha senhora - acrescentou el-rei dirigindo-se à demandista - se não for julgada a sua 

causa, bem vê que não será por culpa minha. 
- Senhor, Vossa Majestade é o maior rei do mundo todo. 
- Oh! Sim!... - repetiram em coro a condessa, Chon e o chanceler. 
- E contudo, não é isso o que o mundo diz – murmurou el-rei. 

 
XIV 

 
A SESSÃO REAL 

 
Verificou-se aquela famosa sessão real, com todo o cerimonial que tinham exigido, por 

uma parte o orgulho real, pela outra as intrigas que levavam o senhor àquele golpe de Estado. 
A casa do rei foi posta em armas; uma profusão de archeiros de saios curtos, soldados e 

agentes da polícia foram destinados para proteger o senhor chanceler, que, semelhante a um 
general em dia de batalha, devia expor a sua pessoa para o bom êxito da empresa. 

O senhor chanceler era muito odiado; ele sabia-o, e se a sua vaidade lhe pudesse fazer 
recear um assassínio, as pessoas melhor instruídas dos sentimentos do público a seu respeito 
podiam sem exagerar profetizar-lhe ou uma boa afronta, ou pelo menos uma assuada. 



Os mesmos favores podiam ser assegurados ao senhor de Aiguillon, que repelia 
ocultamente o instinto popular, um pouco aperfeiçoado pelos debates dos parlamentos. El-rei 
afectava serenidade, e todavia não estava tranqüilo. Mas viram-no admirar o seu magnífico trajo 
real, e fazer imediatamente a reflexão que coisa nenhuma protege como a majestade. 

Poderiam ter acrescentado: “E o amor dos povos”. Mas era esta uma frase que lhe 
tinham repetido tanto em Metz, quando esteve doente, que não julgou poder dizê-la, sem ser 
argüido de plagiário. 

De manhã, a senhora delfina para quem era novo este espectáculo, e que, talvez no 
íntimo, desejava vê-lo, tomou o seu ar tímido, e conservou-o durante todo o caminho para a 
cerimónia, o que dispôs a opinião pública muito a seu favor. 

A senhora du Barry era valente. Tinha a confiança que dão a mocidade e a formosura. 
Demais, não se havia dito tudo a seu respeito? O que haveria que acrescentar? Apareceu radiosa, 
como se o augusto esplendor do seu amante reflectisse nela. 

O senhor de Aiguillon caminhava desembaraçadamente entre o número dos pares que 
precediam el-rei. O seu rosto cheio de nobreza não acusava vestígio algum de cuidados nem de 
descontentamento. Não mostrava ares de triunfador. Ao vê-lo assim, ninguém teria adivinhado a 
batalha renhida que o rei e os parlamentos tinham travado por seu respeito. 

Entre a multidão apontavam para ele; os membros do parlamento lançaram-lhe uns 
olhares terríveis... E nada mais. 

A sala grande do palácio comportava para mais de três mil pessoas. 
Da parte de fora, a chusma, contida pelas varas dos alcaides e as maças dos archeiros, 

apenas dava sinal da sua presença por esse intraduzível sussurro que não é uma voz, que não 
articula palavras, mas que se faz ouvir, entretanto, e que se poderia chamar com bastante 
propriedade o rumor dos fluidos populares. 

Continuou o mesmo silêncio na sala grande quando o ruído dos passos cessou, quando 
cada um tomou o seu lugar, e que el-rei, majestoso e triste, ordenou ao chanceler que tomasse a 
palavra. 

Os membros do parlamento já de antemão sabiam o que lhes estava reservado na sessão 
real. Compreendiam perfeitamente o motivo porque os tinham convocado. Deveria ser para lhes 
fazer ouvir vontades pouco suaves; mas conheciam a longanimidade, para não dizer a timidez de 
el-rei, e se tinham medo, era antes pelas conseqüências da sessão real, do que pela sessão em si 
mesma. 

O chanceler tomou a palavra. Era bom orador. O seu exórdio foi hábil, e os amadores de 
estilo demonstrativo acharam nele um campo vasto. 

Todavia, o discurso degenerou numa repreensão tão áspera, que o sorriso assomou aos 
lábios da nobreza e os membros do parlamento começaram a não se achar bem à vontade. 

El-rei ordenava, pela boca do chanceler, que se acabasse por uma vez com todos os 
negócios da Bretanha, de que estava já farto. Ordenava ao parlamento que se reconciliasse com o 
Sr. Duque de Aiguillon, cujo serviço lhe agradava; que não tornasse a interromper o serviço da 
justiça, e que deste modo tudo se passaria como no feliz tempo da idade de ouro, em que os 
ribeiros corriam murmurando discursos em cinco pontos, do género deliberativo ou judiciário, 
em que as árvores estavam carregadas de autos e de demandas a que podiam chegar os senhores 
advogados e procuradores, que tinham direito de os apanhar como frutas que lhes pertenciam. 

Estas iguarias não concertaram o parlamento com o senhor de Maupeou, nem com o 
senhor de Aiguillon. Mas o discurso estava feito, e não tinha resposta possível. 

Os parlamentários, no cúmulo do despeito, tomaram todos, com esse admirável espírito 
de corporação que tanta força dá aos corpos constituídos, uma atitude tranqüila e indiferente, que 
desagradou soberanamente a Sua Majestade e às pessoas aristocráticas das tribunas. 

A senhora delfina empalideceu de raiva. Era a primeira vez que se achava em frente da 
resistência popular. Calculava-lhe friamente o poder. 

Tinha vindo à sessão real com tenção de estar muito oposta, no aspecto pelo menos, à 
resolução que se ia tomar ou notificar, e a pouco e pouco sentiu-se arrastada para fazer causa 



comum com os da sua raça e casta; e tanto assim que, quanto mais o chanceler mordia na carne 
dos membros do parlamento, mais aquela jovem soberba se indignava de lhe ver dentes tão 
pouco agudos; parecia-lhe que teria achado palavras que fizessem saltar aquela assembléia como 
uma manada de bois com o aguilhão. Enfim, achou o chanceler muito fraco e os membros do 
parlamento bastante fortes. 

Luís XV era fisionomista como o seriam todos os egoístas se, algumas vezes, não fossem 
preguiçosos ao mesmo tempo que egoístas. Relanceou os olhos em torno de si para observar o 
efeito da sua vontade traduzida por palavras que achava bastante eloqüentes. 

A palidez e os lábios cerrados da delfina revelaram-lhe logo o que naquela alma se 
passava. 

Como contrapeso, observou a fisionomia da senhora du Barry, e em lugar do sorriso de 
triunfo que contava achar, só viu uma grande vontade que ela tinha de atrair sobre si os olhares 
de el-rei, como para julgar o que ele pensava. 

Nada intimida os espíritos fracos como ser prevenidos pelo espírito e vontade de outrem. 
Se se vêm observados por uma resolução já tomada, concluem que não fizeram bastante, que vão 
ser ou que foram ridículos, que tinham direito de exigir mais do que fizeram. 

Então passam para os extremos, o tímido torna-se furioso, e uma súbita manifestação 
denuncia o efeito dessa reacção produzida pelo medo sobre um medo menos forte. 

El-rei não precisava acrescentar uma única palavra às do chanceler; não era isso da 
etiqueta, nem mesmo era necessário; mas, naquela ocasião, tentou-o o demónio tagarela, e, 
fazendo um sinal com a mão, deu a entender que ia falar. 

A atenção tornou-se então mais profunda. 
Os membros do parlamento voltaram-se para o lado do trono com tanta uniformidade 

como se fosse uma fileira de soldados muito bem instruídos. 
Os príncipes, os pares e militares sentiram-se comovidos. Não era possível que, depois de 

tanta coisa boa que se tinha dito, Sua Majestade Cristianíssima deixasse de dizer alguma grande 
sensaboria. O respeito vedava-lhes designarem por outra forma o que pudesse sair da boca de el-
rei. 

Foi visto o senhor de Richelieu, que tinha afectado estar separado de seu sobrinho, 
aproximar-se naquele momento dos membros de mais forte oposição, aproximar-se deles 
principalmente pelo golpe de vista e afinidade misteriosa da inteligência. 

Mas o seu olhar, que começava a tornar-se rebelde, encontrou o olhar claro da senhora 
du Barry. Richelieu possuía melhor do que ninguém a preciosa arte das transições; passou do tom 
irónico para o tom admirativo, e escolheu a formosa condessa como ponto de intersecção entre 
as diagonais desses dois extremos. 

Foi portanto um sorriso de felicitações e galanteio que dirigiu de passagem à senhora du 
Barry; mas esta não se deixou lograr, tanto mais que o velho marechal, que começara a encetar a 
sua correspondência com os parlamentários e os príncipes da oposição, viu-se obrigado a 
continuá-la para não parecer o que na realidade era. 

Quantas perspectivas não oferece uma gota de água, um oceano para o observador! 
Quantos séculos se não passam num segundo, uma eternidade indescritível! Tudo quanto aqui 
dizemos passou-se no lapso de tempo que Sua Majestade Luís XV empregou em se preparar para 
falar e abrir a boca. 

- Ouvistes - disse ele com uma voz firme - qual é a minha vontade, como o senhor 
chanceler acaba de vo-lo dizer. Tratai portanto de a executar, porque tais são as minhas intenções 
e não as mudarei! 

Luís XV deixou cair estas últimas palavras com o estrépito e vigor do trovão. 
Assim ficou toda a assembléia literalmente fulminada. 
Um estremecimento passou sobre todos os parlamentários, estremecimento de terror que 

imediatamente se comunicou à multidão como uma faísca eléctrica. Esse mesmo frémito chegou 
também aos partidistas de el-rei. A surpresa e admiração pintavam-se em todos os rostos, em 
todos os corações. 



A delfina agradeceu involuntariamente a el-rei com um raio de fogo despedido dos seus 
lindos olhos. 

A senhora du Barry, electrizada, não pôde impedir de se levantar, e teria batido as palmas 
se não fosse o seu bem natural receio de ser apedrejada quando saísse, ou de receber no dia 
seguinte cem quadras qual delas mais insultante. 

Naquele momento começou Luís a gozar do seu triunfo. 
Os membros do parlamento inclinaram as frontes sempre com a mesma uniformidade. 
El-rei ergueu-se um pouco sobre as suas almofadas com flores-de-lis. 
Imediatamente se levantaram o capitão das guardas, o comandante da casa militar e todos 

os fidalgos. 
O tambor rufou, soaram as trombetas. Esse estremecimento, quase silencioso à chegada 

do povo, tornou-se num sussurro que foi apagar-se ao longe, abafado pelos soldados e archeiros. 
El-rei atravessou soberbamente a sala, sem ver outra coisa mais na sua passagem do que 

frontes humilhadas. 
O senhor de Aiguillon continuou a preceder Sua Majestade, sem abusar do seu triunfo. 
O chanceler, chegado à porta da sala, viu ao longe todo aquele povo, assustou-se com 

todos esses raios, que apesar da distância lhe feriam os olhos, e disse aos archeiros: 
- Cerquem-me. 
O senhor de Richelieu, a quem o duque de Aiguillon cumprimentava, disse para o 

sobrinho: 
- Eis aí umas frontes bem baixas, duque; mais tarde ou mais cedo não podem deixar de se 

elevar a grande altura. Cautela! 
A senhora du Barry passava naquele momento pelo corredor com seu irmão, a marechala 

de Mirepoix e várias outras senhoras. Ouviu a conversa de Richelieu, e como era mais de dar 
resposta do que de reserva, disse: 

- Oh! Não há que temer, marechal; não ouviu as palavras de Sua Majestade? El-rei disse, 
se me não engano, que nunca mudaria. 

- Terríveis palavras, com efeito, minha senhora – respondeu o velho duque com um 
sorriso; - mas aqueles pobres senhores do parlamento não viram, felizmente para nós, que 
dizendo que nunca mudaria, el-rei olhava para a senhora. 

E acabou este madrigal com uma dessas inimitáveis mesuras que hoje ninguém já sabe 
fazer, nem mesmo no teatro. 

A senhora du Barry era mulher, e por forma nenhuma política. Viu só um cumprimento 
onde o senhor de Aiguillon sentiu perfeitamente o epigrama e a ameaça. 

Também foi com um sorriso que ela respondeu enquanto o seu aliado mordeu os lábios e 
empalideceu por ver durar esse ressentimento do marechal. 

O efeito da sessão real foi imediatamente favorável à causa real. Mas muitas vezes um 
grande golpe não faz mais do que atordoar, e nota-se que depois do atordoamento o sangue gira 
com mais pureza e vigor. 

Tal foi pelo menos a reflexão que fez, vendo partir el-rei com a sua pomposa comitiva, 
um pequeno grupo de pessoas simplesmente vestidas e colocadas em posição de observadores no 
canto do Cais das Flores e da Rua Barillerie. 

Eram três homens... O acaso havia-os juntado naquele ângulo, e dali, pareciam ter 
seguido com interesse as impressões da multidão; e sem se conhecerem, uma vez entabuladas as 
relações por alguma palavra, tinham avaliado a sessão, antes mesmo que estivesse terminada. 

- Bem maduras estão as paixões - disse um deles, ancião de olhos vivos, de rosto suave e 
honesto. – Uma sessão real é obra de desengano. 

- Sim - respondeu um mancebo sorrindo amargamente - sim, se a obra realizasse 
exactamente as palavras. 

- Senhor - redargüiu o ancião voltando-se - parece-me que o conheço... Creio que já o vi? 
- Viu-me na noite de 31 de Maio. Não se engana, Sr. Rousseau. 
- Ah! É aquele jovem cirurgião, meu patrício, o Sr. Marat?... 



- Sim, senhor, para o servir. 
Os dois homens cortejaram-se reciprocamente. 
O terceiro não tinha ainda tomado a palavra. Era um homem também moço, de 

fisionomia nobre, que, durante a cerimónia toda, não fizera mais que observar a atitude da 
multidão. 

O cirurgião foi o primeiro em se retirar, metendo-se pelo meio do povo, que menos 
lembrado do que Rousseau, já o tinha olvidado, mas à memória de quem tinha esperança de se 
recomendar algum dia. 

O outro mancebo esperou que ele tivesse partido, e dirigindo-se a Rousseau, perguntou-
lhe: 

- Não se retira ainda, senhor? 
- Oh! Sou muito velho para me arriscar a atravessar aquela chusma. 
- Nesse caso - disse o desconhecido em voz baixa - até esta noite, na Rua Platrière, Sr. 

Rousseau... Não falte! 
O filósofo estremeceu como se diante dele se levantasse um fantasma. O seu rosto, 

geralmente pálido, tornou-se lívido. Quis responder àquele homem, mas já tinha desaparecido. 
 

XV 
 

INFLUÊNCIA DAS PALAVRAS DO DESCONHECIDO SOBRE J. J. ROUSSEAU 
 
Depois de ouvir aquelas palavras singulares, pronunciadas por um homem que não 

conhecia, Rousseau, trémulo e desgostoso, atravessou os grupos, e sem se lembrar que era velho 
e que temia a multidão, abriu caminho; em pouco tempo chegou à ponte de Nossa Senhora; 
depois, continuando a pensar e a interrogar-se a si mesmo, atravessou o bairro da Grève, pelo 
qual chegava mais depressa ao seu. 

- Assim - disse ele - este segredo que todo o iniciado guarda ao perigo da sua vida, está na 
boca de qualquer. Eis aí o que as associações misteriosas ganham em passar pela peneira 
popular... Um homem conhece-me, sabe que hei-de ser seu associado, e talvez seu cúmplice 
acolá. Um semelhante estado de coisas é absurdo e intolerável. 

E dizendo estas palavras, Rousseau caminhava apressadamente, cheio de precauções, 
principalmente desde o seu desastre da Rua Mepilmontant. 

- Assim - continuava o filósofo - terei querido saber o fundo desses planos de 
regeneração humana que propõem certos espíritos que tomam o título de iluminados; terei feito a 
loucura de crer que da Alemanha podem vir idéias boas, da Alemanha! Uma terra de cerveja e de 
névoa; terei comprometido o meu nome com o de alguns loucos ou intrigantes aos quais servirá 
de capa para abrigarem as suas loucuras! Oh! Não, não será assim; não, um raio mostrou-me o 
abismo, não irei lançar-me nele com o coração nas mãos. 

E Rousseau tomava o fôlego, apoiado na sua bengala, de pé e um instante imóvel no 
meio da rua. 

- Era portanto - prosseguiu o filósofo - uma bela quimera: a liberdade na escravidão, o 
futuro conquistado sem abalos nem tumultos, a meada misteriosamente urdida durante o sono 
dos tiranos da terra... Era belo demais, fui louco em lhe dar crédito. Não quero receios, suspeitas, 
sombras, que são indignas de um espírito livre e de um corpo independente. 

Estava nisto e começava a prosseguir novamente no seu caminho, quando a vista de 
alguns agentes do senhor de Sartines, passeando com os seus olhos de lince, espantou o espírito 
livre, e tal impulso deu ao corpo independente, que foi sumir-se no mais profundo da sombra dos 
pilares por entre os quais caminhava. 

Dos pilares à Rua Platrière a distância não é grande. Rousseau andou esse caminho com 
rapidez, subiu as escadas respirando como um gamo perseguido pelos caçadores, e foi cair sobre 
uma cadeira no seu quarto, sem poder responder uma única palavra a todas as perguntas de 
Teresa. 



Acabou finalmente de senhorear a sua comoção: era o caminho, o calor, a nova da cólera 
de el-rei na sessão real, uma comoção do terror popular, um recochete do que acabava de se passar. 

Teresa respondeu resmungando, que não era isso uma razão para deixar esfriar o jantar, e 
que demais, um homem não devia ser um maricas e intimidar-se por qualquer coisa. 

Rousseau não teve resposta para opor a este último argumento, que tantas vezes ele 
mesmo tinha proclamado em outros termos. 

Teresa acrescentou que esses filósofos, essa gente de imaginação eram todos os mesmos... 
que não cessam, nos seus escritos, de pregar a desordem; que anunciam não terem medo de coisa 
alguma; que têm Deus e os homens em pequena conta... mas que ao mais pequeno sinal do cão, 
bradam: “Socorro!”, que ao mais leve ataque da febre, gritam: “Meu Deus! Estou morto”. 

Era este um dos temas favoritos de Teresa, o que mais fazia brilhar a sua eloqüência, 
aquele para que Rousseau, naturalmente tímido, achava piores respostas. Também Rousseau 
embalava ao som dessa áspera música o seu pensamento, que por certo valia mais que o de 
Teresa, apesar de todos os ralhos desta mulher. 

- A felicidade compõe-se de perfumes e sussurros - dizia ele; - ora, a bulha e o cheiro são 
coisas de convenção... Quem quererá decidir que a cebola não cheira tão bem como a rosa, e que 
o pavão não tem o canto tão harmonioso como o rouxinol? 

Com este axioma que podia passar por ser um belo e bom paradoxo, foram para a mesa e 
jantaram. 

Rousseau, depois de jantar, não foi sentar-se ao piano, como costumava. Deu cinqüenta 
voltas pelo quarto, e olhou mais de cem vezes pela janela fora para estudar a fisionomia da Rua 
Platrière. 

Teresa teve então um ataque de ciúme como o costumam ter por contrariedade as 
pessoas desinquietas, isto é, as pessoas da terra que realmente são menos ciosas. 

Porque, se há uma afectação que seja desagradável, é a de um defeito; ainda se pode 
desculpar quando essa afectação é de qualidades boas. 

Teresa, que desprezava profundamente a virilidade, a compleição, o espírito de Rousseau, 
Teresa, que o achava velho, doente e feio, não tinha medo que lhe seduzissem o marido; não 
supunha que as mulheres o pudessem ver com melhores olhos do que ela. Entretanto, como para 
uma mulher, o suplício do ciúme é um dos mais deliciosos bocados, Teresa regalava-se com isso 
algumas vezes. 

Vendo Rousseau chegar tão amiudadas vezes à janela, pensar e não estar quieto, disse-lhe: 
- Bom! Compreendo o motivo da tua agitação... Separaste-te ainda agora de alguém. 
Rousseau olhou para Teresa com um modo espantado, o que foi mais um indício para 

ela. 
- Alguém que queres tornar a ver - prosseguiu ela. 
- Como? - disse Rousseau. 
- Temos entrevistas, segundo parece? 
- Oh! - disse Rousseau que conheceu que era uma cena de ciúmes; - entrevistas! Estás 

doida, Teresa? 
- Eu bem sei que seria uma loucura, mas és capaz de tudo - disse ela. - Vai, vai fazer 

conquistas, com essa cor de papel mastigado, com as tuas palpitações no coração, com a tua tosse 
seca: é um excelente meio para abreviares a existência. 

- Mas, Teresa, sabes muito bem que isso não é assim - disse Rousseau enfadado; - deixa-
me pensar sossegadamente. 

- És um libertino - disse Teresa com a maior seriedade. 
Rousseau corou como se acabassem de lhe dizer uma verdade, ou de lhe dirigir um 

cumprimento. 
Então julgou Teresa que devia mostrar um rosto terrível, a ponto de perturbar a ordem 

da casa, fazer estalar as portas e divertir-se com a tranqüilidade de Rousseau, como as crianças se 
divertem com esses anéis de metal que metem dentro de caixas e que sacodem para fazer bulha. 



Rousseau refugiou-se no seu gabinete. Este tumulto tinha enfraquecido um pouco as suas 
idéias. 

Pensou que haveria certamente perigo em não assistir à cerimónia misteriosa de que lhe 
falara o estranho. 

- Se há castigos contra os reveladores, deve igualmente havê-los contra os que são 
desleixados – pensou ele. - Ora, sempre notei que os grandes perigos nada são, nem as grandes 
ameaças; os casos de aplicação de castigos em tais circunstâncias são muito raros; mas, para as 
pequenas vinganças, os ataques ocultos, as mistificações e outras coisas assim, é preciso muita 
cautela. Algum dia os irmãos maçónicos se vingariam do meu desprezo, atravessando-me uma 
corda na escada; eu quebraria uma perna e os oito ou dez dentes que ainda tenho... ou terão uma 
pedra pronta, para ma deixar cair sobre a cabeça quando eu passar junto de alguns andaimes... 
Melhor do que isso, há-de haver lá na loja algum panfletário que viva perto de mim, talvez no 
mesmo patamar onde moro, mergulhando as suas vistas pela janela do meu quarto. Não é 
impossível, pois que as reuniões têm lugar mesmo na Rua Platrière... Sim, e esse velhaco 
escreverá a meu respeito tolices que me hão-de tornar ridículo na cidade inteira... Não tenho eu 
inimigos por toda a parte? 

Um instante depois, Rousseau mudava o seu modo de pensar, e dizia consigo: 
- Então, onde está a coragem, a honra? Terei medo de mim mesmo? Não verei no meu 

espelho senão o rosto de um velhaco e de um medroso? Não, não será assim... Ainda que se 
coligasse todo o Universo para minha desgraça, ou tivesse de cair sobre a minha cabeça o 
subterrâneo desta rua, hei-de ir... Bela razão, que só nasce do medo. Desde a minha volta, por 
causa do encontro com aquele homem, vejo que não faço mais que girar num círculo de inépcias. 
Eis que duvido de todos e de mim mesmo! Isto não é lógico... Eu conheço-me, não sou um 
entusiasta; se julguei ver maravilhas na projectada associação é porque efectivamente há 
maravilhas. Quem me diz que não serei eu o regenerador do género humano? Eu, que vieram 
procurar, eu, que os agentes misteriosos de um poder sem limites vieram consultar sobre a fé dos 
meus escritos, recuarei quando se trata de prosseguir na minha obra, de substituir a aplicação à 
teoria? 

Rousseau animava-se. 
- Como isto é belo! As idades progridem... Os povos saem do embrutecimento, o passo 

segue o passo na escuridão, a mão segue a mão na sombra: está-se erguendo a imensa pirâmide 
em cima da qual, para coroa, hão-de os séculos futuros pôr o busto de Rousseau, cidadão de 
Genebra, que, para fazer como disse, arriscou a sua liberdade, a sua vida, isto é, foi fiel à sua 
divisa: Vitain impendere vero. 

Rousseau, transportado com isto, foi sentar-se ao piano, e acabou de exaltar a sua 
imaginação com melopeias as mais sonoras e guerreiras que dele pôde tirar. 

Veio a noite. Teresa, cansada de ter em vão atormentado o seu cativo, dormia sentada na 
cadeira; Rousseau estudou um pouco diante do espelho a expressão dos seus olhos negros, 
achou-os vivos e expressivos, o que o encantou. 

Encostou-se à sua bengala de junco, e, sem despertar Teresa, esquivou-se do quarto. 
Mas, chegando ao fim da escada, depois de ter aberto a porta que dava para a rua, 

Rousseau começou a olhar para fora, a fim de se assegurar do estado da localidade. 
Não passava carruagem alguma; a rua, segundo o costume, estava cheia de ociosos, que 

olhavam uns para os outros, como também é costume, enquanto muitos paravam diante das 
vidraças das lojas para verem as raparigas dos balcões. 

Portanto, um homem mais ou um homem menos passava desapercebido naquele 
turbilhão. Rousseau precipitou-se nele; o caminho não era extenso. 

Um cantor de ruas com uma desafinada rabeca estava parado diante da porta que tinha 
sido designada a Rousseau. Essa música, a que são sensíveis os ouvidos de todo o verdadeiro 
parisiense, enchia as ruas de ecos que iam repetindo os últimos compassos da música tocada pela 
rabeca ou cantada pelo artista-filarmónico. 



Nada portanto era mais desfavorável ao movimento circulador que o pejamento formado 
naquele lugar pelo círculo dos auditores. Era preciso necessariamente que todo o passeante 
voltasse para a direita ou esquerda do grupo; os que voltavam à esquerda tomavam o centro da 
rua, os que voltavam à direita seguiam por pé da casa designada. 

Rousseau notou que vários daqueles passeantes se sumiam no caminho, como se caíssem 
por algum alçapão. Supôs que aqueles tinham vindo para o mesmo fim que ele vinha, e resolveu 
imitar as suas manobras; era coisa fácil. 

Tendo passado por detrás do grupo dos auditores, como se quisera também parar, pôs-se 
à espreita da primeira pessoa que visse entrar no corredor, cuja porta estava aberta. Mais timorato 
do que aqueles, porque sem dúvida, tinha mais que arriscar, esperou que a ocasião se apresentasse 
algumas dez vezes. 

Não esperou muito mais. Um carrinho que vinha pela rua cortou ao meio o círculo e 
operou um recalcamento dos dois hemisférios contra as casas. Rousseau achou-se colocado 
mesmo no limiar do corredor; e não faltava senão continuar... O nosso filósofo observou que 
todos os curiosos, dando só atenção ao carro, voltavam as costas para a casa; aproveitou o seu 
isolamento e desapareceu nas profunduras do corredor escuro. 

Passados alguns segundos, viu uma luz junto da qual estava um homem, sentado com 
muito sossego, como um vendilhão descansando dos trabalhos do dia, lendo ou fingindo ler um 
periódico. 

Ao rumor dos passos de Rousseau, aquele homem levantou a cabeça e colocou 
visivelmente um dedo sobre o peito, alumiado pela luz da lâmpada. 

Rousseau respondeu àquele gesto simbólico pondo um dedo sobre os lábios. 
O homem ergueu-se imediatamente, e empurrando uma porta que lhe ficava da direita, 

porta invisível pela perfeição artística com que era talhada no tabique de madeira a que ele estava 
encostado, mostrou a Rousseau uma escada muito íngreme que levava para debaixo da terra. 

Rousseau entrou; a porta fechou-se sem bulha, mas com rapidez. 
Rousseau, auxiliando-se com a bengala, desceu os degraus. Achava mau que para primeira 

prova lhe impusessem os associados o perigo de partir a cabeça e as pernas. 
Mas a escada, se era íngreme não era muito grande. Rousseau contou dezessete degraus, e 

logo foi invadido por um calor fortíssimo que lhe bafejou os olhos e o rosto. 
Esse calor úmido era o sopro de um certo número de homens reunidos naquele 

subterrâneo. 
Rousseau notou que as paredes eram forradas de panos vermelhos e brancos, sobre os 

quais estavam figurados vários instrumentos de trabalho, certamente mais simbólicos do que 
reais. Uma única lâmpada, pendida da abóbada, lançava um reflexo sinistro sobre os rostos, aliás 
muito honrados, das pessoas que conversavam entre si em voz baixa sentadas em bancos de pau. 

Não havia no chão nem tapete nem soalho de luxo, mas sim uma esteira muito grossa 
que abafava o ruído dos passos. 

Rousseau, portanto, não produziu sensação alguma entrando. 
Ninguém pareceu ter reparado que ele tinha entrado. 
Cinco minutos antes, Rousseau teria desejado uma semelhante recepção, e contudo, uma 

vez entrado, sentiu não ter merecido mais atenção. 
Viu um lugar vazio num dos últimos bancos; instalou-se nele e com a maior modéstia por 

detrás de todos os mais. 
Contou trinta e três cabeças na assembléia. Uma mesa de escritório, elevada sobre um 

estrado, esperava um presidente. 
 

XVI 
 

A LOJA DA RUA PLATRIÈRE 
 



Rousseau notou que a conversação dos assistentes era muito discreta e restrita. Muitos 
nem moviam os lábios. Apenas meia dúzia deles diziam algumas palavras. 

Outros não só não falavam senão que procuravam ocultar o rosto, o que não era difícil, 
graças à grande sombra projectada pelo estrado do presidente que se esperava. 

O refúgio desses, que pareciam ser os tímidos, era por detrás daquele estrado. 
Mas, em compensação, dois ou três membros da corporação procuravam de mil modos 

reconhecer os colegas. Iam, vinham, falavam entre si, e muitas vezes desapareciam, cada qual por 
sua vez, por uma porta encoberta por um reposteiro preto com chamas vermelhas. 

Pouco depois ouviu-se uma campainha. Um homem afastou-se pura e simplesmente do 
canto do banco onde se achava confundido com os outros pedreiros, e tomou o seu lugar no 
estrado. 

Depois de ter feito alguns sinais com as mãos e os dedos, sinais que foram repetidos por 
todos os assistentes, e aos quais ajuntou um mais explícito que os outros, declarou que estava 
aberta a sessão. 

Aquele homem era absolutamente desconhecido a Rousseau: sob a aparência de um 
artífice abastado, ocultava muita presença de espírito, auxiliada por uma elocução tão fácil quanto 
se poderia desejar num orador. 

O seu discurso foi claro e breve. Declarava que a loja se reunia para proceder à recepção 
de um novo irmão. 

- Não vos admireis - disse ele - que vos tenhamos reunido num local onde não podem ter 
lugar as provas ordinárias; os chefes julgaram inúteis as provas. O irmão que se trata de receber é 
um dos fachos da filosofia contemporânea, é um espírito profundo, que nos será dedicado por 
convicção, e não por temor. O que sondou todos os mistérios da natureza e do coração humano 
não poderia ser impressionado do mesmo modo que o simples mortal a quem pedimos o auxílio 
dos braços, da vontade e do dinheiro. Para termos a cooperação desse espírito distinto, desse 
carácter honrado e enérgico, basta-nos a sua promessa, a sua aquiescência. 

O orador acabou assim a sua proposta e olhou em redor de si para examinar o efeito que 
produzira. 

Sobre Rousseau o efeito fora mágico: o genebrês conhecia os mistérios preparatórios da 
maçonaria; tinha-os visto com uma espécie de repugnância naturalíssima nos espíritos 
esclarecidos; essas concessões, todas absurdas, visto que eram inúteis, que os chefes exigiam dos 
candidatos para simular o medo, quando se sabe que nada há que temer, pareciam-lhe o cúmulo 
da puerilidade e da superstição frívola. 

Mais ainda: ao tímido filósofo, inimigo das manifestações e exibições individuais, havia de 
desagradar-lhe o ter que dar a sua pessoa em pábulo a gente que não conhecia, e que, isso era 
certíssimo, o mistificavam com mais ou menos boa fé. 

Portanto, ver-se dispensado das provas, foi para ele mais do que uma satisfação. 
Conhecia o rigor da igualdade na presença dos princípios maçónicos; ora, uma excepção em seu 
favor constituía um triunfo. 

Aprontava-se para responder nalgumas palavras à facúndia do presidente, quando no 
auditório se levantou uma voz. 

- Pelo menos - disse essa voz, que era aguda e vibrante - já que vos julgais obrigado a 
tratar como príncipe um homem como nós, pelo menos, já que o dispensais das angústias físicas, 
como se não fosse um dos nossos símbolos alcançar a liberdade por meio do padecimento do 
corpo, esperamos que não ireis conferir um título precioso a um desconhecido sem lhe ter feito 
as perguntas do rito, e sem ter recebido a sua profissão de fé. 

Rousseau voltou-se para ver o rosto do agressor que batia tão bruscamente no carro do 
triunfador. 

Reconheceu então, com a mais viva surpresa, o moço cirurgião que, naquela mesma 
manhã ainda, encontrara no Cais das Flores. 

O sentimento da sua boa fé, um sentimento de desdém talvez pelo título precioso, 
cortou-lhe a resposta. 



- Ouvistes? - disse o presidente, dirigindo-se a Rousseau. 
- Perfeitamente - respondeu o filósofo, a quem a própria voz fez estremecer quando soou 

debaixo das abóbadas do sombrio subterrâneo. - Ora, muito mais me admiram as interpelações 
quando vejo por quem foram feitas. Pois quê! Um homem tem por ofício combater o que se 
chama o padecimento físico, e acudir aos seus irmãos, que o são tanto os homens ordinários 
como os Maçãos; um tal homem vem aqui pregar a utilidade dos padecimentos físicos!... Escolhe 
um singular caminho para conduzir a criatura à felicidade, o enfermo à saúde! 

- Aqui não se trata deste ou daquele - redargüiu apressadamente o mancebo; - sou 
desconhecido ao candidato, assim como ele me é desconhecido. Sou lógico, e sustento que o 
venerável fez mal em fazer distinção de pessoas. Desconheço este homem (e apontou para 
Rousseau, o filósofo), queira ele não ver em mim o praticante de cirurgia. Assim, devemos talvez 
andar toda a vida ao lado um do outro, sem que nunca um olhar, um gesto denuncie a nossa 
intimidade, mais estreita contudo, graças ao nó da associação, de que todas as amizades vulgares. 
Repito, portanto, que se julgaram dever dispensar o candidato das provas, há lugar contudo para 
se lhe fazerem ao menos as perguntas. 

Rousseau não deu resposta. O presidente leu-lhe no rosto o desgosto da discussão e o 
arrependimento de se ter envolvido em semelhante empresa. 

- Irmão - disse ele com autoridade ao mancebo - espero que guardareis silêncio quando o 
chefe fala, e que não tornareis a censurar levianamente os seus actos, que são soberanos. 

- Tenho direito para interpelar - respondeu mais brandamente o mancebo. 
- Para interpelar, sim, para censurar, não. O irmão que vai entrar na associação é 

conhecido bastante para que procuremos meter nas nossas relações maçónicas um ridículo e 
inútil mistério. Todos os irmãos presentes lhe sabem o nome, e esse nome é uma garantia. Mas 
como estou certo de que ele mesmo preza a igualdade, rogo-lhe que responda à pergunta que lhe 
dirijo unicamente pró-forma: Que buscais na associação? 

Rousseau deu dois passos, e isolando-se da multidão, percorreu a assembléia com um 
olhar pensativo e melancólico. 

- Busco - disse ele - o que não posso achar: verdades e não sofismas. Por que motivo me 
cercareis de punhais que não ferem, de venenos que são água pura, e de alçapões por baixo dos 
quais estão dispostos colchões?! Conheço o recurso das forças humanas. Conheço o vigor da 
minha mola física: se a despedaçais, não vale a pena eleger-me vosso irmão; morto, de nada vos 
serviria; portanto não me quereis matar, e ainda menos ferir-me, e todos os praticantes de cirurgia 
do mundo não me fariam achar boa a iniciação em que me quebrassem um membro. 

“Mais do que todos vós tenho eu experimentado as dores humanas; sondei o corpo e 
examinei a alma. Se aceitei vir unir-me a vós quando mo pediram (e acentuou esta palavra), é que 
julgava poder ser útil. Portanto, dou, não recebo. 

Ai! antes que tenhais algum poder para me defender, antes que por vossos próprios meios 
me deis a liberdade se me prenderem, pão, se me esfaimarem, consolações, se me afligirem; antes, 
digo eu, que sejais alguma coisa, este irmão que hoje admitis, se aquele senhor der licença - 
acrescentou voltando-se para Marat - terá pago o seu tributo à natureza, porque o progresso é 
coxo, porque a luz é lenta, e do lugar onde ele tiver caído nenhum de vós o poderá tirar...” 

- Estais enganado, ilustre irmão - disse uma voz suave e penetrante, que atraiu gratamente 
a atenção de Rousseau - na associação que vos dignais aceitar há mais do que pensais; há todo o 
futuro do mundo; o futuro, bem o sabeis, é a esperança, é a ciência; o futuro é Deus, que deve 
dar a luz ao mundo, visto que prometeu que a daria. Ora, Deus não sabe mentir. 

Rousseau, admirado de tão elevada linguagem, olhou e conheceu o homem ainda moço 
que ao sair da sessão real se despedira dele até à noite. 

Aquele homem, vestido de preto, com certa elegância e principalmente com grande 
distinção, estava encostado a um dos lados do estrado, e o seu rosto, alumiado por uma luz 
pálida, brilhava com toda a graça, toda a expressão natural. 

- Ah! - disse Rousseau - a ciência, abismo sem fundo! Falais-me em ciência, vós! 
consolação, futuro, promessa; outro fala-me na matéria, em rigor e violência; a qual devo dar 



crédito? Será então a assembléia dos irmãos como os lobos devoradores do mundo que acima das 
nossas cabeças se agita? Lobos e ovelhas! Escutai a minha profissão de fé, já que não a lestes nos 
meus livros. 

- Vossos livros! - bradou Marat - são sublimes, concordo; mas são utopias; sois útil sob o 
mesmo ponto de vista que Pitágoras, que Sólon e que Cícero, o sofista. Indicais o bem, mas um 
bem artificial, impalpável, inacessível; pareceis-vos com aquele que queria nutrir uma chusma de 
esfaimados com bolhas de ar mais ou menos iriadas pelo Sol. 

-Vistes já - disse Rousseau franzindo o sobrolho - operarem-se as grandes comoções da 
natureza sem preparação? Vistes nascer o homem, esse acontecimento vulgar e contudo sublime? 
Viste-lo nascer sem que tenha adquirido durante nove meses a substância e a vida nas entranhas 
da mãe? Ah! Quereis que eu regenere o mundo com actos. Isso não se chama regenerar, senhor, 
chama-se revolucionar! 

- Então - redargüiu violentamente o moço cirurgião - então não quereis a independência! 
Então não quereis a liberdade! 

- Pelo contrário - respondeu Rousseau - porque a independência é o meu ídolo; porque a 
liberdade é a minha deusa. Só o que pretendo é uma liberdade suave e radiosa, que aqueça e 
vivifique. Quero uma liberdade que aproxime os homens pela amizade, e não pelo temor. Quero 
a educação, a instrução de cada elemento do corpo social, como o mecânico quer a harmonia, 
como o marceneiro quer a samblagem, isto é, o concurso perfeito, o ajustamento absoluto de 
cada peça do seu trabalho. Repito, quero o que escrevi: o progresso, a concórdia, a dedicação. 

Marat mostrou nos lábios um sorriso de desprezo. 
- Sim, os rios de leite e de mel - disse ele – os Campos Elísios de Virgílio, sonhos de um 

poeta que a filosofia quisera tornar realidade. 
Rousseau não disse palavra. Parecia-lhe árduo ter que defender a sua moderação, ele a 

quem a Europa toda chamara violento inovador. 
Tornou a sentar-se silenciosamente, depois de ter, para satisfação da sua alma lhana e 

tímida, consultado com o olhar a personagem que pouco antes o defendera e cuja aprovação 
tácita alcançou. 

O presidente levantou-se. 
- Ouvistes? - disse ele a todos. 
- Sim - respondeu a assembléia. 
- O candidato parece-vos digno de entrar na associação? Compreende ele os seus 

deveres? 
- Sim - respondeu a assembléia, mas com certa reserva, que indicava falta de 

unanimidade. 
- Prestai o juramento - disse o presidente a Rousseau. 
- Ser-me-ia desagradável - respondeu o filósofo com certo orgulho - causar desprazer a 

alguns membros desta associação, e devo novamente repetir as palavras que há pouco proferi, e 
que são a expressão da minha convicção. Se eu fosse orador, poderia desenvolvê-las de maneira 
convincente; mas a minha língua é rebelde e trai sempre o meu pensamento, quando lhe peço 
uma tradução imediata. Quero dizer que faço mais para o mundo e para vós longe desta 
assembléia do que faria, praticando assiduamente os vossos costumes; portanto, deixai-me com 
os meus trabalhos, a minha fraqueza e o meu isolamento. Já o disse, estou inclinado para o 
sepulcro: cuidados, enfermidades, misérias, tudo me impele fortemente para o túmulo; não 
tendes poder para retardar esta grande obra da natureza; abandonai-me, não sou feito para 
caminhar com os homens, odeio-os e fujo deles; contudo sirvo-os porque também sou homem, e 
servindo-os imagino que são melhores do que são na realidade. Agora, tendes todo o meu 
pensamento; não direi mais palavra. 

- Recusais então prestar o juramento? - disse Marat com certa comoção. 
- Recuso positivamente; não quero fazer parte da associação: demasiadas provas me estão 

indicando que seria inútil. 



- Irmão - disse o desconhecido da voz conciliadora - permiti-me que assim vos chame, 
porque realmente somos irmãos fora de toda a combinação do espírito humano; irmão! Não 
cedais a um movimento de despeito, aliás bem natural; sacrificai uma parte do vosso legítimo 
orgulho; fazei por nós o que vos repugna. Os vossos conselhos, as vossas idéias, a vossa 
presença, são a luz! Não nos mergulheis na dupla noite da vossa ausência e da vossa recusa. 

- Estais enganado - disse Rousseau - nada vos tiro, pois que nunca vos darei mais do que 
tenho dado a toda a gente, ao primeiro leitor que aparece, à primeira interpretação das gazetas; se 
quereis o nome e a essência de Rousseau... 

- Queremos! - disseram com civilidade várias vozes. 
- Então, pegai numa colecção das minhas obras, ponde os volumes sobre a mesa do 

vosso presidente, e quando chegardes às opiniões e que me toque a vez de emitir a minha, abri o 
meu livro, achareis o meu parecer, a minha sentença. 

Rousseau deu um passo para sair. 
- Esperai um momento! - bradou o cirurgião – as vontades são livres, e a do ilustre 

filósofo tanto como as outras; mas seria pouco regular ter dado acesso no nosso santuário a um 
profano que, não estando ligado por cláusula alguma, nem sequer tácita, poderia, sem por isso 
deixar de ser homem de bem, revelar os nossos mistérios. 

Rousseau sorriu-se para ele em ar de compaixão. 
- Nesse caso é um juramento de discrição que me pedis? - disse ele. 
- Vós o dissestes. 
- Estou pronto. 
- Lede a fórmula, irmão venerável - disse Marat. 
O irmão venerável leu com efeito esta fórmula: 
- “Juro em presença do grande Deus eterno, arquitecto do Universo, dos meus superiores 

e da respeitável assembléia que me cerca, nunca revelar, nem dar a conhecer, nem escrever coisa 
alguma do que debaixo das minhas vistas se passa, condenando-me a mim mesmo, em caso de 
imprudência, a ser castigado segundo as leis do grande fundador, de todos os meus superiores, e 
a cólera de meus irmãos.” 

Já Rousseau estendia a mão para prestar o juramento, quando o desconhecido, que tinha 
escutado e seguido os debates com uma espécie de autoridade que ninguém lhe contestava, 
conquanto se achasse perdido por entre a multidão, quando o desconhecido, dizemos nós, se 
aproximou do presidente e lhe disse algumas palavras ao ouvido. 

- É verdade - redargüiu o venerável. 
E acrescentou: 
- Sois um homem e não um irmão, sois um homem honrado colocado diante de nós 

unicamente na posição de um semelhante. Portanto aqui abjuramos a nossa qualidade para vos 
pedir uma simples palavra de honra em como esquecereis quanto entre nós se passou. 

- Como pela manhã se esquece o sonho, assim o juro pela minha honra - respondeu 
Rousseau comovido. 

- E com estas palavras saiu, e logo atrás dele saíram muitos outros membros da 
associação. 
 

XVII 
 

RELATÓRIO 
 
Depois da saída dos membros de segunda e terceira ordem ficaram na loja sete 

associados. Eram sete chefes. 
Reconheceram-se entre si por meio de sinais, que provavam as suas iniciações num grau 

superior. 
O seu primeiro cuidado foi de fecharem as portas, revelando-se depois o presidente pela 

exibição de um anel em que estavam gravadas as letras misteriosas L. P. D. 



O presidente era encarregado da correspondência suprema da ordem. Estava em relações 
com os seis outros chefes, que habitavam a Suíça, a Rússia, a América, a Suécia, a Espanha e a 
Itália. 

Trazia alguns papéis muito importantes, que recebera dos seus colegas, para os comunicar 
à junta dos iniciados superiores, colocados acima dos outros e abaixo dele. 

Já reconhecemos esse chefe; era Bálsamo. 
A mais importante dessas cartas continha um aviso tremendo; vinha da Suécia, e era 

escrita por Swedenborg. 
“Velai no Sul, irmãos, dizia ele; sob a sua ardente influência foi-se criando um traidor. 

Esse traidor há-de perder-vos. 
Velai em Paris, irmãos, o traidor reside lá; os segredos da ordem estão nas suas mãos, e é 

impelido por um sentimento de ódio. 
Ouço a denúncia do seu vôo surdo, na sua voz de murmúrio. Vejo uma terrível vingança, 

mas talvez chegue muito tarde. Entretanto velai, irmãos! velai! Muitas vezes basta uma língua 
traiçoeira, ainda que mal instruída, para destruir os planos mais habilmente urdidos.” 

Os irmãos olharam uns para os outros em silenciosa surpresa; a linguagem do fogoso 
iluminado, a sua presciência, a que muitos exemplos frisantes davam uma autoridade imponente, 
não contribuíram pouco para impressionar a reunião presidida por Bálsamo. 

Nem ele, que depositava fé na lucidez de Swedenborg, pôde resistir à impressão grave e 
dolorosa que se lhe apoderou do ânimo depois de semelhante leitura. 

- Irmãos - disse - o profeta inspirado raras vezes se ilude. Velai portanto, como vo-lo 
recomenda. Sabeis agora tão bem como eu, que a luta está travada. Não sejamos vencidos por 
aqueles inimigos ridículos, cujo poder minamos com toda a segurança. Não esqueçais que 
dispõem de dedicações mercenárias. É uma arma poderosa neste mundo entre as almas que não 
vêem mais longe que os limites da vida terrestre. Irmãos, desconfiemos dos traidores assalariados. 

- Esses receios parecem-me pueris - disse uma voz; - cada dia ganhamos mais força, e 
somos dirigidos por brilhantes génios e por mãos vigorosas. 

Bálsamo inclinou-se para agradecer o elogio do lisonjeiro. 
- Sim; mas conforme disse o nosso ilustre presidente, a traição penetra por todos os lados 

- redargüiu um irmão, que não era outro senão o cirurgião Marat, promovido, apesar da sua 
mocidade, a um grau superior, graças ao qual pela primeira vez tomava assento na junta 
consultiva. - Lembrai-vos, irmãos, que dobrando a isca, a presa é mais importante. Se o senhor de 
Sartines, com um saco de dinheiro, pode comprar a revelação de um dos nossos irmãos obscuros, 
o ministro, com um milhão ou com a esperança de uma dignidade, pode comprar um dos nossos 
superiores. Ora, entre nós, o irmão obscuro nada sabe, e quando conhece os nomes de alguns 
dos seus colegas, esses nomes não significam coisa alguma. É uma ordem admirável esta da nossa 
constituição, mas é eminentemente aristocrática: os inferiores nada sabem, nada podem; reúnem-
nos para lhes dizer ou fazer-lhes dizer futilidades; e contudo concorrem com o seu tempo e o seu 
dinheiro para a consolidação do nosso edifício. Pensai nisso, o operário só traz a pedra e a cal; 
mas sem pedra e sem cal faríeis vós a casa? Ora, o operário recebe um pequeno salário, e contudo 
eu considero-o igual ao arquitecto, cujo plano cria e vivifica todo o trabalho; e considero-o como 
seu igual, porque é um homem, e todo o homem vale outro homem aos olhos do filósofo, visto 
que carrega com a sua parte de miséria e de fatalidade como qualquer outro, e que, mais até que 
outro qualquer, está exposto à queda de uma pedra ou à quebra de um andaime. 

- Interrompo-vos - disse Bálsamo. - Abandonais a questão de que só nós devemos 
ocupar. O vosso defeito, irmão, consiste em exagerar o zelo e generalizar as discussões. Não se 
trata hoje de saber se é boa ou má a nossa constituição, senão de manter a firmeza e a integridade 
dessa constituição. Se eu quisesse discutir convosco, responderia: Não, o órgão que recebe o 
movimento não é igual ao génio do criador; não, o obreiro não é igual ao arquitecto; não, a 
cabeça não é igual ao braço. 



- Se o senhor de Sartines lançar a mão a um dos nossos irmãos dos últimos graus - 
bradou Marat com vivacidade - deixará de o mandar apodrecer na Bastilha tal qual como o faria a 
vós ou a mim? 

- Concordo; mas, prendendo um desses irmãos, só haverá dano para o indivíduo e não 
para a ordem, que para nós deve ser a primeira coisa. Se o chefe for preso, a conjuração há-de 
parar; se faltar o general, perder-se-á a batalha. Irmãos, velai pela salvação dos chefes! 

- Sim, mas eles que velem também da sua parte pela nossa. 
- É o seu dever. 
- E tenham os seus erros dobrado castigo. 
- Eu o repito, meu irmão, afastais-vos das regras da ordem. Ignorais que o juramento que 

liga todos os membros da nossa associação é o mesmo, e aplica a todos as mesmas penas? 
- Os grandes acharão sempre meio de se subtraírem a elas, irmão. 
- Não é essa a opinião dos grandes, irmão; ouvi o final da carta do nosso profeta 

Swedenborg, um dos grandes entre nós; eis o que diz: 
“O mal virá dos grandes, de um dos maiores da ordem, ou, se não vier exactamente dele, 

não deixará por isso de lhe ser imputada a falta; lembrai-vos que o fogo e a água podem ser 
cúmplices: um dá a luz, outro as revelações. 

Velai, irmãos, sobre tudo e sobre todos, velai.” 
- Então - disse Marat tomando do discurso de Bálsamo e da carta de Swedenborg o lado 

de que queria tirar partido - repitamos o juramento que nos liga, e obriguemo-nos a mantê-lo em 
toda a sua integridade, qualquer que seja aquele que nos tiver atraiçoado ou for causa de traição. 

Bálsamo pensou um instante, e levantando-se da sua cadeira, pronunciou as palavras 
consagradas, que os nossos leitores já viram uma vez, com voz vagarosa, solene e terrível. 

“Em nome do Filho crucificado, juro quebrar os laços carnais que me ligam a pai, mãe, 
irmãos, irmãs, mulher, parentes, amigas, amantes, reis, benfeitores, e a todo ente, qualquer que 
seja, a quem eu tenha prometido fé, obediência ou serviço. 

Juro revelar ao chefe, que reconheço, segundo os estatutos da ordem, tudo quanto tiver 
feito, visto, lido ou ouvido, sabido ou descoberto e até procurar e espiar tudo o que se me não 
oferecer à vista. 

Respeitarei o veneno, o ferro e o fogo como meio de purificar o globo pela morte ou pela 
loucura dos que procuram aviltar a verdade ou arrancá-la das nossas mãos. 

Subscrevo à lei do silêncio; consinto em morrer como fulminado no dia em que tiver 
merecido castigo, e espero, sem me queixar, a punhalada que me há-de ferir em qualquer parte da 
terra em que me ache.” 

Então os sete homens que compunham a sinistra assembléia repetiram palavra por 
palavra este juramento, conservando-se de pé, e descobertos. 

Depois, acabadas as palavras sacramentais: 
- Estamos garantidos - disse Bálsamo; - não cortemos com mais incidentes a nossa 

discussão. Tenho que dar à junta conta dos principais acontecimentos do ano. 
“A minha gerência dos negócios de França não deixará de apresentar algum interesse a 

espíritos esclarecidos e zelosos como os vossos. 
Eu começo. 
A França está situada no centro da Europa, como o coração no centro do corpo; vive e 

faz viver. É nas suas agitações que se deve procurar a causa de todo o mal que perturbe o 
organismo geral. 

Vim portanto à França, e aproximei-me de Paris como o médico se aproxima do coração: 
auscultei, apalpei, experimentei. Quando há um ano me acerquei dela a monarquia estava 
cansada; hoje os vícios matam-na. Julguei dever precipitar o efeito dessas mortais devassidões, e 
para isso protegi-as. 

Um obstáculo se apresentava no meu caminho: esse obstáculo era um homem, e esse 
homem não era o primeiro, mas era o mais poderoso do Estado, depois do rei. 



Era dotado de algumas dessas qualidades que agradam aos outros homens. É verdade que 
era muito orgulhoso, mas esse orgulho aplicava-o aos seus trabalhos; sabia adoçar a servidão do 
povo, fazendo-lhe crer, e até ver algumas vezes, que é uma parte do Estado, e consultando-o não 
raro sobre as suas próprias misérias, e arvorava um estandarte em volta do qual sempre as massas 
se reúnem: o espírito nacional. 

Odiava os Ingleses, inimigos naturais da França; odiava a favorita, natural inimiga das 
classes laboriosas. Ora, se tal homem tivesse sido um usurpador, se tivesse sido um dos nossos, se 
tivesse trilhado o nosso caminho, trabalhado no nosso sentido, tê-lo-ia poupado, tê-lo-ia 
conservado no poder, tê-lo-ia sustentado com quantos recursos posso criar para os meus 
protegidos, porque, em vez de escorar a realeza arruinada, tê-la-ia derrubado connosco no dia 
aprazado. Mas era da classe aristocrática, nascera com os respeitos da primeira ordem, a que não 
queria prejudicar; da monarquia, contra a qual não ousava atentar; poupava a realeza e desprezava 
o rei; fazia mais, servia de escudo a essa realeza contra a qual se dirigiam os nossos golpes. O 
parlamento e o povo, cheios de respeito por aquele dique vivo oposto à invasão da prerrogativa 
real, mantinha-se numa resistência imoderada, na certeza de, chegado o momento, encontrarem 
um poderoso auxiliar. 

Compreendi a situação. Empreendi a queda do senhor de Choiseul. 
Essa obra poderosa, na qual havia dez anos se empenhavam tantos ódios e tantos 

interesses, comecei-a e concluí-a dentro de poucos meses, por meios que é inútil dizer-vos. Por 
um segredo, que é uma das minhas forças, força tanto maior quanto há-de eternamente 
conservar-se oculta aos olhos de todos, manifestando-se apenas pelo efeito, derrubei e expulsei o 
senhor de Choiseul, e fiz que se lhe ligasse um cortejo de saudades, despeites, lamentações e 
cóleras. 

O trabalho está produzindo os seus frutos; a França inteira pede Choiseul e erguem-se 
para o reaver como os órfãos erguem ao céu as mãos quando Deus lhes arrebata os pais. 

Os parlamentos usam do único direito que lhes resta, a inércia: cessaram de funcionar. 
Num corpo bem organizado, como deve ser um Estado de primeira ordem, a paralisia de um 
órgão essencial é imortal; ora, o parlamento é para o corpo social o mesmo que o estômago para 
o corpo humano; deixando os parlamentos de trabalhar, o povo, essas entranhas do Estado, não 
trabalhará, e por conseqüência, não poderá pagar: e portanto o ouro, isto é, o sangue há-de faltar-
lhe. 

Quererão lutar sem dúvida; mas quem há-de lutar contra o povo? Não há-de ser o 
exército, esse filho do povo, que come o pão do lavrador, que bebe o vinho do vinhateiro. 
Restam a casa do rei, os corpos privilegiados, os guardas, os suíços, os mosqueteiros, cinco ou 
seis mil homens, se tanto! O que poderá fazer esse punhado de pigmeus quando o povo se 
levantar como um gigante?” 

- Que se levante então, que se levante! – bradou Marat. 
- Mancebo, ainda não vos consultei - disse friamente Bálsamo. - Essa sedição das massas - 

prosseguiu – essa revolta dos fracos tornados fortes pelo seu número contra o poderoso isolado, 
espíritos menos sólidos, menos maduros e menos experientes provocá-la-iam imediatamente e 
consegui-la-iam até com pasmosa facilidade; mas eu reflecti, estudei... Desci até ao povo, e 
debaixo dos seus trajos, com a sua perseverança, com a sua rudez, que eu afectava, vi-o de tão 
perto que me fiz povo também. Hoje, portanto, conheço-o. Não me enganarei mais a seu 
respeito. É forte, mas é ignorante; é irritável, mas não rancoroso; numa palavra, não está maduro 
para a sedição como eu a entendo e como a quero.  Falta-lhe a instrução, que lhe mostre os 
acontecimentos sob o duplo aspecto do exemplo e da utilidade; falta-lhe a memória da sua 
própria experiência. Parece-se com aqueles ousados mancebos que vi na Alemanha, nas festas 
públicas, treparem ardentemente até ao cimo de um mastro de navio, onde o bailio mandara 
colocar um presunto e um copo de prata; iam ardentes de desejos e ganhavam caminho com uma 
rapidez admirável, mas, chegados ao termo, quando se tratava de estender o braço para agarrar o 
prémio, abandonava-os a força e deixavam-se escorregar até abaixo, no meio das assuadas da 
multidão. Da primeira vez acontecia como acabo de vo-lo dizer; da segunda vez, poupavam as 



forças e o fôlego, mas tomando mais tempo, falhavam por irem com demasiado vagar, como 
antes tinham falhado pela demasiada precipitação; mas à terceira vez, tomavam um meio termo 
entre a precipitação e o vagar, e venciam. Tal é o plano que medito. Experiências, sempre 
experiências, que incessantemente nos aproximam do fim desejado até ao dia em que o êxito 
infalível nos permita alcançá-lo. 

Bálsamo cessou de falar e considerou o auditório, onde ferviam todas as paixões da 
mocidade e da inexperiência. 

- Falai, irmão - disse ele a Marat, que acima de todos se agitava. 
- Serei breve - disse ele; - as tentativas adormecem os povos quando os não desanimam. 

As tentativas, são a teoria de Rousseau, cidadão genebrês, grande poeta, mas génio lento e tímido, 
cidadão inútil, que Platão expulsaria da sua república! Esperar! Sempre esperar! Desde a 
emancipação dos comuns, há sete séculos que esperais! Contai as gerações que têm morrido à 
espera, e atrevei-vos a tomar ainda por divisa do futuro essa fatal palavra: esperar! O Sr. Rousseau 
fala-nos da oposição, como se fazia antigamente, como se fazia junto dos marqueses e ajoelhado 
aos pés dos reis. Molière com as suas comédias, Boileau com as suas sátiras, La Fontaine com as 
suas fábulas. Pobre e débil oposição, que não adiantou sequer um passo a causa da humanidade! 
As crianças aceitam essas teorias encobertas sem as compreender e adormecem recitando-as. 
Rabelais também faz política, conforme a entendeis, mas é uma política que faz rir e não emenda. 
Ora de trezentos anos a esta parte, tendes visto corrigir algum abuso? Basta de poetas! Basta de 
teóricos! Venham obras, acções! Há três séculos que deixamos a França nas mãos da medicina, é 
tempo que por sua vez entre com ela a cirurgia com os seus instrumentos afiados. A sociedade 
tem gangrena, tratemos de a dissipar. O que cercado de luxo e opulência se levanta da mesa para 
ir deitar-se em fofas almofadas, de que manda varrer as folhas de rosas pelos escravos, pode 
esperar, porque o estômago satisfeito comunica ao cérebro certos vapores, que o recreiam e 
beatificam; mas a fome, a miséria, o desespero não se satisfazem nem consolam com estrofes, 
sentenças e contos. Soltam os agudos gritos dos grandes padecimentos; surdo é aquele que não 
ouve estas lamentações! Maldito aquele que lhes não responde! Uma revolta, ainda quando 
devesse ser abafada, levará mais luzes aos espíritos do que mil anos de preceitos, mais do que três 
séculos de exemplos; esclarecerá os reis, se os não derrubar; é muito, é bastante! 

Um sussurro lisonjeiro saiu dos lábios de alguns. 
- Onde estão os nossos inimigos? - prosseguiu Marat. - Acima de nós, guardam a porta 

dos palácios, cercam os degraus do trono; nesse trono está o Paládio, que eles guardam com mais 
cuidados e receios do que o faziam os Troianos. Esse Paládio, que os torna poderosos, ricos, 
insolentes, é a realeza a que só se pode chegar passando por cima do corpo dos que a guardam, 
do mesmo modo que para chegar a um general é preciso aniquilar os batalhões que o protegem. 
Pois bem! De muitos batalhões nos fala a história, que foram aniquiladas, muitos generais têm 
sido tomados, desde Dario até ao rei João, desde Régulo até Duiguesclin. Derrubemos a guarda, e 
chegaremos ao ídolo; é necessário bater primeiro as sentinelas, para depois bater os chefes. Aos 
cortesãos, aos padres, aos aristocratas, seja o primeiro ataque; o derradeiro aos reis. Contai as 
cabeças privilegiadas: são apenas duzentas mil; passeai com uma espada na mão nesse belo jardim 
chamado a França, e cortai essas duzentas mil cabeças, como Tarquínio fazia às papoilas do 
Latium, estará tudo feito; já não tereis senão duas potências em presença uma da outra: povo e 
realeza. Então que a realeza experimente a luta com o povo, esse gigante, e vereis! Quando os 
anões querem abater um colosso, começam pelo pedestal, quando os lenheiros querem deitar por 
terra o carvalho, cortam-no pela raiz. Eia! Peguemos no machado, ataquemos o carvalho pela 
raiz, e essa árvore anosa, copada, soberba, virá beijar o chão aos nossos pés. 

- E caindo sobre vós há-de esmagar-vos como pigmeus, desgraçados! - bradou Bálsamo 
com uma voz forte. - Ah! Desenfreais-vos contra os poetas, e falais por metáforas mais poéticas e 
mais figuradas do que as deles! Irmão! Irmão! - prosseguiu ele dirigindo-se a Marat – aprendestes 
essas frases, eu vo-lo digo, nalgum romance que estudais na vossa água-furtada. 

Marat corou. 



- Sabeis o que é uma revolução? - continuou Bálsamo. - Tenho visto duzentas, eu, e 
posso dizer-vo-lo. Vi a do Egipto antigo, vi a da Assíria, as da Grécia, as de Roma, as do Baixo 
Império. Vi as da Idade Média, em que os povos se deitavam uns aos outros, Oriente sobre o 
Ocidente, Ocidente sobre o Oriente, despedaçando-se uns aos outros sem se entenderem. Desde 
a dos reis pastores até aos nossos dias, tem havido cem revoluções talvez. E ainda há pouco vos 
queixáveis de ser escravos. Então não servem as revoluções de coisa nenhuma. E por quê? 
Porque aqueles que faziam as revoluções tinham todos a mesma enfermidade; apressavam-se 
demasiado. Deus, que preside às revoluções do mundo, como o génio preside às revoluções dos 
homens, nunca se apressa! Derrubai! Derrubai o carvalho, a árvore frondosa! Bradais vós. - E não 
calculais que o carvalho, ao qual basta um segundo para cair, cobre tanto terreno quando está no 
chão, que um cavalo a galope não a andaria em menos de trinta segundos. Ora, os que 
derrubassem o carvalho, não tendo tempo de fugir, estavam perdidos, esmagados, aniquilados 
debaixo desse imenso corpo. É isso o que pretendeis, não é verdade? Não o alcançareis de mim. 
Como Deus, tenho sabido viver vinte, trinta, quarenta vezes a vida de um homem. Como Deus, 
também eu sou eterno. Terei paciência como Deus. O meu destino, o vosso, o do mundo inteiro 
tenho-o fechado nesta mão. Ninguém me obrigará a abrir contra minha vontade esta mão-cheia 
de verdades espantosas. É o raio, que ela contém, bem o sei; pois bem! o raio permanecerá nela 
como na destra omnipotente de Deus. Meus senhores, abandonemos essas alturas demasiado 
sublimes, e desçamos à Terra. 

- Meus senhores, digo-vo-lo com simplicidade e convicção, ainda não é tempo; o raio que 
está sobre o trono é um último reflexo do grande rei que o povo ainda venera; e nessa majestade 
que se apaga há alguma coisa que ainda deslumbra bastante para opor aos raios dos vossos 
pequenos ressentimentos. Este nasceu rei, rei há-de morrer; a sua raça é insolente, mas pura. A 
sua origem, podeis lê-la na sua fronte, no seu gesto, na sua voz. Há-de sempre ser o rei. 
Derrubamo-lo e acontecerá o que aconteceu a Carlos I; os seus algozes virão prostrar-se diante 
dele, e os cortesãos da sua desgraça, como Lorde Capell, beijarão a mão que tiver cortado a 
cabeça do seu amo. 

Ora, meus senhores, vós todos sabeis, a Inglaterra apressou-se. O rei Carlos I morreu no 
cadafalso, é verdade, mas o rei Carlos II, seu filho, morreu no trono. 

Esperai, meus senhores, esperai, porque os tempos vão ser propícios. 
Quereis destruir as flores-de-lis? É a divisa de todos nós: Lilia pedibus destrue. Mas é 

necessário que não fiquem raízes que permitam à flor de S. Luís conservar a esperança de 
florescer novamente. Quereis destruir a realeza? Esperai que ela deixe de ser um sacerdócio, para 
ser um ofício; que se não exerça num templo, mas sim numa repartição. Ora, o que há de mais 
sagrado na realeza, isto é, a legítima transmissão do trono autorizado por Deus e pelos povos 
desde muitos séculos, está perdido para sempre! Escutai! Escutai! Essa invencível barreira 
colocada entre nós, que nada somos, e essas criaturas quase divinas, esse limite que nunca os 
povos ousaram ultrapassar e que chamam a legitimidade, essa palavra brilhante como um farol, e 
que, até hoje, tem garantido a realeza do naufrágio, essa palavra vai apagar-se com o sopro da 
misteriosa fatalidade. 

A delfina, Chamada à França para perpetuar a raça dos reis pela mistura do sangue 
imperial, a delfina, casada há um ano com o herdeiro do trono de França... Aproximai-vos, meus 
senhores, porque receio que o rumor das minhas palavras passe além do nosso círculo. 

- Então? - perguntaram com ansiedade os seis chefes. 
- Então, senhores, a delfina é ainda virgem! 
Um sinistro murmúrio, que teria feito fugir todos os reis do mundo, tanto era o júbilo 

odiento e o triunfo vingador que encerrava, subiu como um vapor mortal daquele círculo estreito 
de seis cabeças, que quase se tocavam, dominadas como estavam pela de Bálsamo inclinado 
sobre elas do alto do seu estrado. 

- Neste estado de coisas - prosseguiu Bálsamo - apresentam-se duas hipóteses, ambas 
igualmente aproveitáveis para a nossa causa: 



A primeira é que a delfina fique estéril, e nesse caso extingue-se a raça, e o porvir não 
deixa aos nossos amigos nem combates, nem dificuldades, nem desordens. Hão-de acontecer a 
essa raça, já marcada para a morte, o mesmo que aconteceu em França todas as vezes que três 
irmãos se têm sucedido; o que aconteceu aos filhos de Filipe, o Belo, Luís de Hutin, Filipe, o 
Longo e Carlos IV, mortos sem posteridade, depois de haverem reinado todos três; o que 
aconteceu aos filhos de Henrique II, Francisco II, Carlos IX e Henrique III, mortos sem 
posteridade depois de haverem reinado todos três. Como eles, o delfim, o conde de Provença e o 
conde de Artois hão-de reinar todos três, e todos três hão-de morrer sem filhos, como os outros 
morreram: é a lei do destino. 

E daí, como depois de Carlos IV, o último da raça Capeto, veio Filipe de Valois, colateral 
dos reis precedentes; como depois de Henrique III, o último da raça dos Valois, veio Henrique 
IV de Bourbon, colateral da raça precedente; depois do conde de Antois, inscrito no livro da 
fatalidade como o último dos reis do ramo mais velho, virá talvez algum Cromwell ou algum 
Guilherme de Orange, estranho, quer à raça, quer à ordem natural de sucessão. 

Eis o que a primeira hipótese nos dá. 
A segunda, é ,que a delfina não seja estéril. E é nesse laço em que os nossos inimigos vão 

cair julgando que somos nós os que cairemos. Oh! Se a delfina não fica estéril, se a delfina for 
mãe, então, quando todos se regozijarem na corte, e julgarem consolidada a realeza em França, 
poderemos também regozijarmos, porque possuiremos um segredo de tal modo terrível, que 
nenhum prestígio, nenhum poder, nenhuns esforços poderão suster-se contra os crimes que esse 
segredo conterá, em vista das desgraças que dessa fecundidade resultarão para a rainha futura; 
porque esse herdeiro, que ela der ao trono, facilmente o faremos ilegítimo, porque com essa 
fecundidade facilmente a declararemos adúltera. Tanto que junto dessa fecundidade factícia, que 
o Céu parecerá ter-lhe concedido, a esterilidade teria sido uma mercê do Céu. Eis aí, meus 
senhores, o motivo por que me abstenho; eis aí, meus irmãos, o motivo por que espero; eis aí 
finalmente o motivo por que julgo inútil desenfrear hoje as paixões populares que empregarei 
eficazmente quando o tempo for chegado. 

Agora, meus senhores, sabeis qual foi o trabalho deste ano; vedes o progresso das nossas 
minas. Ficai portanto persuadidos que só venceremos com o génio e o ânimo de uns, que serão 
os olhos e a cabeça, a perseverança e o trabalho de outros ainda, que representarão os braços, a fé 
e a dedicação de outros ainda, que serão o coração. 

Penetrai-vos e convencei-vos principalmente da necessidade de uma obediência cega, que 
faz com que o vosso próprio chefe se imole à vontade dos estatutos da ordem, no dia em que 
assim o exigirem esses estatutos. 

Com isto, meus senhores e amados irmãos, fecharia a sessão, se não tivesse ainda um 
bem que fazer, um mal que indicar. 

O grande escritor que esteve entre nós esta noite, e que seria dos nossos se não fosse o 
intempestivo zelo de um dos nossos irmãos, que aterrou aquela alma tímida, esse grande escritor, 
dizia eu, teve razão diante da nossa assembléia, e deploro como grande desgraça que um estranho 
tenha razão na presença de uma maioria de irmãos que mal conheçam as nossas regras e que não 
conhecem o nosso fim. 

Rousseau, triunfando com os sofismas dos seus livros das verdades da nossa associação, 
representa um vício fundamental, que eu extirparia a ferro e fogo, se não nutrisse ainda a 
esperança de o curar pela persuasão. O amor-próprio de um dos nossos irmãos desenvolveu-se 
desastrosamente. Fez-nos ser vencidos na discussão; nenhum outro caso semelhante se tornará a 
apresentar, eu o espero, senão ver-me-ei obrigado a recorrer às vias da disciplina. 

Agora, meus senhores, propagai a fé pela doçura e a persuasão; insinuai-a, não a 
imponhais, não a queirais fazer entrar nas almas rebeldes a golpes de malho e de machado, como 
fazem os inquisidores, por meio dos carrascos. Lembrai-vos que só poderemos ser grandes 
depois de ser tidos por bons, e só nos considerarão bons se formos melhores do que quanto nos 
cerca; lembrai-vos ainda que entre nós, os grandes, os bons e os melhores nada são sem a ciência, 



a arte e a fé; nada, enfim, ao pé daqueles que Deus marcou para dominar os homens e reger um 
império. 

Meus senhores, está fechada a sessão.” 
Assim que pronunciou estas palavras, Bálsamo cobriu-se e embuçou-se na sua capa. 
Então cada um dos iniciados foi saindo por sua vez, só e silencioso, para não causar 

suspeitas. 
 

XVIII 
 

O CORPO E A ALMA 
 
O último que não saiu, conservando-se ao pé do mestre, foi Marat, o cirurgião. 
Aproximou-se humildemente e muito pálido do terrível orador, cujo poder era ilimitado. 
- Mestre - perguntou ele - acaso cometi algum erro? 
- Um grande erro, senhor - disse Bálsamo; - e, o que há de pior, é supor não o ter 

cometido. 
- Pois confesso, que não só creio não ter cometido erro, senão que suponho ter falado 

como cumpria. 
- Orgulho! Orgulho! - murmurou Bálsamo; - orgulho, demónio destruidor! Os homens 

combatem a febre nas veias do enfermo, a peste nas águas e no ar; mas deixam por tal forma 
arraigar-se-lhes o orgulho nos corações, que lhes não é possível arrancá-lo. 

- Oh! Mestre - disse Marat - forma bem triste opinião de mim. Sou eu porventura tão 
pouca coisa que não me possa contar entre os meus semelhantes? Tão mal colhi eu o fruto dos 
meus trabalhos, que seja incapaz de dizer uma palavra sem ser tachado de ignorante? Sou eu um 
adepto tão desastrado que se suspeite da minha convicção? Quando mais não fosse, existo pela 
minha dedicação à santa causa do povo. 

- Senhor - redargüiu Bálsamo - é que o princípio do bem luta ainda no seu ânimo contra 
o princípio do mal, que me parece dever um dia vencê-lo; é por isso, que hei-de tentar emendar 
esses defeitos. Se tenho de o conseguir, se o orgulho não suplantou já todos os outros 
sentimentos, há-de ser no breve espaço de uma hora que o consiga. 

- Dentro de uma hora? -disse Marat. 
- Sim. Quer conceder-me essa hora? 
- Certamente. 
- Onde poderei encontrá-lo? 
- Mestre, é a mim que cabe procurá-lo no lugar que se dignar designar-me. 
- Pois então - disse Bálsamo - irei a sua casa. 
- Repare a que se obriga, mestre; moro numa água-furtada na Rua dos Cordoeiros. Uma 

água-furtada, ouve? - disse Marat com afectação de orgulhosa simplicidade, com uma 
fanfarronada de miséria, que não escapou a Bálsamo - ao passo que o senhor... 

- Ao passo que eu?... 
- Ao passo que o senhor, mora, segundo dizem, num palácio. 
Bálsamo encolheu os ombros, como faria um gigante, que da sua altura medisse as iras de 

um anão. 
- Pois sim, senhor - respondeu - irei procurá-lo à sua água-furtada. 
- Quando, senhor? 
- Amanhã. 
- A que horas? 
- De manhã. 
- É que ao despontar do dia vou ao meu anfiteatro, e dali ao hospital. 
- É exactamente o que eu preciso. Havia de pedir-lhe para me levar lá, se mo não tivesse 

proposto. 
- Mas há-de ser cedo; eu durmo pouco - disse Marat. 



- E eu não durmo - respondeu Bálsamo. - Então ao amanhecer. 
- Lá o espero. 
E separaram-se, porque tinham chegado à porta da rua, tão sombria e solitária à hora da 

saída quanto povoada e tumultuosa no momento da entrada. 
Bálsamo tomou para a esquerda e desapareceu rapidamente. 
Marat imitou-o, dirigindo-se para a direita. 
Bálsamo foi exacto: no dia seguinte, às seis horas da manhã, batia à porta do patamar que, 

dentro de um extenso corredor com seis portas, formava o último pavimento de uma casa antiga 
da Rua dos Cordoeiros. 

Conhecia-se que Marat preparara tudo para receber mais dignamente o seu ilustre 
visitante. O modesto leito de nogueira e a cómoda brilhavam sob o forte esfregar de uma mulher, 
que sem descansar ,se afadigava com aquela mobília carunchosa. 

Marat prestava activo auxílio à mulher e refrescava num pequeno vaso de louça azul as 
flores pálidas e estioladas, principal ornamento da humilde trapeira. 

Conservava ainda debaixo do braço um pano, o que indicava que só tinha ido tratar das 
flores depois de ter ajudado à limpeza dos trastes. 

Como a chave estava na porta e Bálsamo entrou sem bater, surpreendeu Marat nessa 
ocupação. 

Marat, à vista do mestre, corou muito mais do que era permitido a um estóico verdadeiro. 
- Vê, senhor - disse ele atirando disfarçadamente para trás de uma cortina o pano 

revelador - sou amo e ajudo esta boa criatura. Mas escolho o trabalho, o que se não é de bom 
plebeu, também não é de fidalgo. 

- Isso é próprio de um rapaz pobre e asseado – disse Bálsamo friamente - nada mais. Está 
pronto, senhor? Sabe que não tenho tempo a perder. 

- Vou vestir a minha casaca, senhor... Srª. Grivette, dê-me a minha casaca... Esta mulher é 
minha porteira; serve-me de aia, de cozinheira, de mordomo, e dou-lhe três francos cada mês. 

- Louvo muito a economia - disse Bálsamo; - é a riqueza dos pobres e a prudência dos 
ricos. 

- O meu chapéu e a bengala - pediu Marat. 
- Estenda o braço - disse Bálsamo; - está aí o seu chapéu, e a bengala que está ao pé dele 

deve ser a sua. 
- Oh! Perdão, senhor, estou tão confuso... 
- Está pronto? 
- Estou, sim, senhor; o meu relógio, Srª. Grivette. 
A Srª. Grivette voltou-se de um lado para o outro, mas não respondeu. 
- Para ir ao anfiteatro e ao hospital, senhor, não precisa de relógio; talvez levem muito 

tempo antes de o achar e demorar-nos-íamos demasiado. 
- Entretanto, senhor, estimo muito o meu relógio, que é excelente e eu comprei muito em 

conta. 
- Durante a nossa ausência a Srª. Grivette o procurará - respondeu Bálsamo sorrindo; - e 

se procurar bem, quando voltar já o terá achado. 
- Oh! Certamente - disse a Srª. Grivette - há-de achar-se, se porventura o senhor não o 

tiver deixado nalguma parte; aqui nada se perde. 
- Ouviu? - disse Bálsamo. - Vamos, senhor, vamos. 
Marat não quis insistir e seguiu Bálsamo resmungando. 
Assim que saíram a porta, Bálsamo perguntou: 
- Onde vamos nós primeiro? 
- Ao anfiteatro, se o mestre não manda outra coisa; vi um exemplar que deve ter morrido 

esta noite com uma meningite; tenho que lhe fazer algumas observações no cérebro, e não quero 
que os colegas mo tirem. 

- Pois vamos ao anfiteatro. 



- E demais, é a dois passos de distância daqui: o anfiteatro fica ao pé do hospital, é só 
entrar e sair; pode até esperar por mim à porta. 

- Pelo contrário, desejo entrar com o senhor; ouvir a sua opinião sobre o exemplar. 
- Quando ele era corpo? 
- Não, desde que é cadáver. 
- Oh! Cuidado - disse Marat sorrindo; - talvez lhe ganhe um ponto, porque conheço essa 

parte da minha profissão, e dizem que sou hábil bastante em anatomia. 
- Orgulho, orgulho e mais orgulho! - murmurou Bálsamo. 
- Que diz? - perguntou Marat. 
- Digo que vamos ver isso, senhor - redargüiu Bálsamo. 
- Entremos. 
Marat foi o primeiro que entrou no estreito corredor, que conduzia ao anfiteatro situado 

no fim da Rua Hautefeuille. 
Bálsamo seguiu-o sem hesitar até à sala comprida e estreita onde, sobre uma mesa de 

mármore, se viam estendidos dois cadáveres, um de mulher, outro de homem. 
A mulher morrera muito moça. O homem era velho e calvo; um mau sudário lhes cobria 

o corpo, deixando-lhes os rostos meios descobertos. 
Estavam ambos deitados costas com costas sobre aquele leito gelado, eles que talvez 

nunca em vida se tivessem visto neste mundo, e cujas almas, peregrinando então na eternidade, 
bem admiradas deviam estar de ver semelhante intimidade entre os seus restos mortais. 

Marat levantou e pôs de parte num só movimento a coberta ordinária e grosseira que 
cobria os dois desgraçados, que a morte tornara iguais perante o escalpelo do cirurgião. 

Os dois cadáveres estavam nus. 
- A vista dos mortos não lhe repugna? – perguntou Marat com a costumada fanfarronice. 
- Entristece-me - redargüiu Bálsamo. 
- É por falta de costume - disse Marat. - Eu, como todos os dias vejo esse espectáculo, 

não me causa tristeza nem repugnância. Nós os cirurgiões, como vivemos com os mortos, não 
interrompemos por causa deles nenhumas das funções ordinárias da nossa vida. 

- É esse um dos tristes privilégios da sua profissão, senhor. 
- E daí - acrescentou Marat - por que entristeceria eu, por que me repugnaria isto? Para o 

primeiro caso tenho a reflexão; para o segundo o costume. 
- Explique-me as suas idéias - disse Bálsamo – porque não as compreendo bem. 

Explique-me primeiramente a reflexão. 
- Pois sim. Por que havia eu de assustar-me? Por que teria medo de um corpo inerte, de 

uma estátua que é de carne em lugar de ser de mármore ou de granito? 
- E não há efectivamente nada num cadáver? 
- Nada, absolutamente. 
- Parece-lhe isso? 
- Tenho essa certeza. 
- E num corpo vivo? 
- Há o movimento - disse Marat triunfantemente. 
- E a alma, não fala dela, senhor? 
- Nunca a vi nos corpos que tenho retalhado com o meu escalpelo. 
- Porque só tem retalhado cadáveres. 
- Oh! não, senhor, tenho feito muitas operações em corpos vivos. 
- E nada mais tem encontrado neles, do que nos cadáveres? 
- Sim, encontrei a dor. É porventura à dor que chama a alma? 
- Então não crê nela? 
- Em quê? 
- Na alma. 
- Creio, porque estou no meu direito de lhe chamar o movimento, se assim me aprouver. 
- Muito bem; crê na alma, é quanto eu queria saber; estimo que tenha essa crença. 



- Espere um pouco, mestre, entendamo-nos, e sobretudo, não exageremos - disse Marat 
com o seu sorriso de víbora. - Nós cá, os cirurgiões, somos um pouco materialistas. 

- Estes corpos estão bem frios - disse Bálsamo pensativo - e esta mulher era bem 
formosa. 

- Sim, sim. 
- Uma bela alma teria certamente ficado bem em tão belo corpo. 
- Ah! Aí está onde reside o erro do que a criou. Bela bainha, má folha. Este corpo, 

senhor, era de uma meretriz, que saiu de S. Lázaro para vir morrer de uma inflamação do cérebro 
no hospital. A sua crónica é longa e sofrivelmente escandalosa. Se chama alma ao movimento, 
que punha em acção esta criatura, ofende as nossas almas, que devem ser da mesma essência, 
visto que provêm da mesma origem. 

- Alma que se deveria ter curado - disse Bálsamo e que se perdeu por falta do único 
médico indispensável, o médico da alma. 

- Ai, mestre, aí está mais uma das suas teorias! Médicos só há os do corpo - redargüiu 
Marat com um amargo sorriso. - E repare, mestre, que tem neste momento nos lábios uma 
palavra que Molière empregou muitas vezes nas suas comédias, e é essa palavra que o faz sorrir. 

- Não - disse Bálsamo - engana-se, e não pode saber o motivo deste sorriso. Por agora, o 
que concluímos é que estes cadáveres estão vazios, não é verdade? 

- E insensíveis - disse Marat levantando um pouco a cabeça da mulher e deixando-a de 
novo cair no mármore, sem que o corpo se movesse nem estremecesse. 

- Muito bem - disse Bálsamo - vamos agora ao hospital. 
- Um momento, mestre, deixe-me primeiro separar do tronco esta cabeça que desejo 

possuir para certas observações, porque foi a sede de uma enfermidade muito curiosa. Dá 
licença? 

- Pois não - disse Bálsamo. 
Marat abriu o seu estojo, tirou dele um bisturi e foi buscar a um canto da casa um grande 

malho de pau todo cheio de nódoas de sangue. 
Então, com mão segura, fez um grande corte circular, que separou toda a carne e todos 

os músculos do pescoço; e daí, chegado ao osso, meteu o bisturi entre duas juntas da coluna 
vertebral, e bateu em cima com o malho uma pancada forte. 

A cabeça rolou por sobre a mesa e caiu para o chão; Marat viu-se obrigado a ir apanhá-la 
com as mãos úmidas de sangue. 

Bálsamo voltou a cara para o lado para não regozijar o triunfador. 
- Algum dia - disse Marat, que julgava apanhar o mestre em fraqueza - algum dia 

aparecerá algum filósofo que se há-de ocupar da morte como os outros se ocupam da vida; há-de 
achar uma máquina que há-de assim desligar a cabeça com um só golpe, e que tornará a 
aniquilação instantânea, o que se não consegue com nenhum dos outros géneros de morte; a 
roda, o esquartejamento, a forca, são suplícios próprios de bárbaros e não de homens civilizados. 
Uma nação esclarecida como a França, deve castigar e não vingar-se. Porque a sociedade que 
roda, enforca ou esquarteja vinga-se do criminoso com o padecimento, antes de o castigar com a 
morte, o que é de mais, segundo a minha opinião. 

- E segundo a minha também, senhor. Mas que espécie de instrumento quer dizer? 
- Uma espécie de máquina fria e impassível como a lei; o homem encarregado de castigar, 

impressiona-se à vista do seu semelhante, e muitas vezes erra o golpe como aconteceu com 
Chalais e com o duque de Moramouth. Não aconteceria isso com uma máquina formada de dois 
braços, que fizessem mover um cutelo, por exemplo. 

- E o senhor julga que pelo motivo de passar esse cutelo com a rapidez do raio entre a 
base do occipital e os músculos trapézios, julga que por isso a morte seria instantânea e a dor 
rápida? 

- A morte seria instantânea, não há dúvida, pois que o ferro cortaria com um só golpe os 
nervos que dão o movimento. A dor seria rápida, porque o ferro separaria o cérebro, que é a sede 
dos sentimentos, do coração, que é o centro da vida. 



- Senhor - disse Bálsamo - o suplício da decapitação existe na Alemanha. 
- Sim, mas com a espada, e eu já lhe disse que a mão do homem pode tremer. 
- Na Itália existe uma máquina semelhante; uns braços de pau fazem-na mover e 

chamam-lhe a mannaja. 
- E então? 
- Então, senhor, vi criminosos decapitados pelo carrasco levantaram-se do banco em que 

estavam sentados, e cambaleando irem cair a dez passos de distância. Apanhei as cabeças que 
caíam da mannaja, como ainda há pouco caiu de cima da mesa de mármore essa cabeça que tem 
segura pelos cabelos, e pronunciando-lhe ao ouvido o nome com que em vida tinha sido 
baptizada, vi abrirem-se os olhos e revolverem-se nas órbitas, procurando ver quem era que da 
terra os chamava nessa transição da vida para a eternidade. 

- É um movimento nervoso, nada mais. 
- Não são os nervos os órgãos da sensibilidade? 
- O que pretende concluir daí, senhor? 
- Concluo que seria preferível, em lugar de inventar uma máquina que mate para castigar, 

que o homem inventasse um meio de castigar sem matar. Há-de ser a melhor e a mais ilustrada 
das sociedades, acredite no que lhe digo, a que descobrir esse meio. 

- Utopia! Sempre utopia! - disse Marat. 
- Desta vez tem talvez razão - disse Bálsamo; - o tempo nos esclarecerá... Não me tinha 

falado do hospital?... Vamos lá! 
- Vamos! - disse Marat. 
E embrulhou cuidadosamente a cabeça da mulher no lenço de assoar, atando-o pelas 

pontas. 
- Agora - disse Marat saindo - tenho a certeza de que os meus condiscípulos só apanharão 

os caídos. 
Dirigiram-se para o hospital, caminhando um a par do outro. 
- Cortou essa cabeça com muita frieza e habilidade, senhor - disse Bálsamo; - tem menos 

comoção quando se trata dos vivos do que com os mortos? O padecimento condói-o mais do 
que a imobilidade? Tem mais piedade dos corpos que dos cadáveres? 

- Não, porque seria uma fraqueza, como a seria no carrasco que se deixasse impressionar. 
Tanto se mata um homem cortando-lhe mal uma perna, como cortando-lhe mal a cabeça. Um 
bom cirurgião deve operar com a mão e não com o coração, porque tem a consciência de que 
por um instante de sofrimento dá anos de vida e saúde, e é esse o lado bom da nossa profissão, 
senhor. 

- Muito bem; mas nos vivos encontra a alma, não é assim? 
- Sim, se quer concordar comigo que a alma seja o movimento ou a sensibilidade; sim, 

decerto que a encontro, e bem incómoda mesmo, porque mata mais doentes do que o meu 
escalpelo. 

Tinham chegado à porta do hospital. Entraram. Pouco depois, guiado por Marat, que não 
abandonara o sinistro fardo, pôde Bálsamo penetrar na sala das operações, invadida pelo 
cirurgião em chefe e pelos discípulos de cirurgia. 

Os enfermeiros acabavam de trazer um rapaz, que na semana antecedente tinha sido 
atropelado por uma carruagem, a qual, passando-lhe sobre um pé, lho esmagara. 

Uma primeira operação feita à pressa no membro adormecido pela dor não fora bastante, 
porque o mal desenvolvera-se rapidamente e fora julgada inevitável a amputação da perna. 

Aquele desgraçado, estendido no seu leito de angústias, olhava com um terror capaz de 
abrandar tigres para aquele bando de esfaimados, que esperavam o momento do seu martírio, da 
sua agonia talvez, para estudar a ciência da vida, fenómeno maravilhoso, por detrás do qual se 
oculta o sombrio fenómeno da morte. 

Parecia pedir a cada cirurgião, a cada discípulo, a cada enfermeiro uma consolação, um 
sorriso, uma carícia; mas só via por toda a parte a indiferença com o seu coração, o aço com os 
seus olhos. 



Um resto de ânimo e de orgulho conservava-o mudo. Reservava todas as suas forças para 
os gritos que a dor ia em breve arrancar-lhe. 

Entretanto, quando sentiu nos ombros a mão pesadamente amável do enfermeiro, 
quando sentiu os braços dos ajudantes enroscarem-se em torno do seu corpo como as serpentes 
de Lacoonte, quando ouviu a voz do operador dizer-lhe: ânimo! atreveu-se o infeliz a 
interromper o silêncio e a perguntar com voz tímida: 

- Padecerei muito? 
- Não! Esteja sossegado - respondeu Marat com um sorriso falso, suave para o enfermo, 

irónico para Bálsamo. 
Marat viu que Bálsamo o tinha percebido; aproximou-se dele, e em voz baixa disse-lhe: 
- É uma operação terrível; o osso está todo partido é de uma sensibilidade aterradora.  

Não morre do mal, mas da dor; e aí está de que serve a alma àquele ser vivo. 
- Então por que motivo lhe faz a operação? Por que não o deixa morrer sossegadamente? 
- Porque é obrigação tentar a cura, ainda que pareça impossível. 
- E diz que há-de padecer? 
- Horrivelmente. 
 - Por causa da alma? 
- Por causa da alma, sim, que tem muita ternura pelo corpo. 
- Então por que não opera sobre a alma? O sossego da alma seria talvez a cura do corpo. 
- É o que acabo de fazer - disse Marat, enquanto continuavam a ligar o corpo do infeliz. 
- Preparou-lhe a alma? 
- Sim. 
- De que modo? 
- Como se faz, com palavras. Falei à alma, à inteligência, à sensibilidade, à coisa que fez 

dizer ao filósofo grego: “Dor, tu não és um mal” que é a linguagem que convém a essa coisa. Eu 
disse-lhe: “Não sofrerás”. Depende agora da alma não sofrer, é da sua competência. É este o 
remédio até hoje conhecido, quanto às questões da alma: mentira! Também não sei porque há-de 
o diabo da alma andar ligada ao corpo! Há pouco, quando cortei aquela cabeça, o corpo nada 
disse, e contudo a operação era grave. Mas, como não havia de ser assim! O movimento tinha 
cessado, tinha-se apagado a sensibilidade, a alma tinha voado, como dizem os espiritualistas. Aí 
está, porque se não queixou a cabeça que cortei, aí está porque o corpo que há pouco decapitei 
não me opôs resistência; ao passo que este, em que a alma habita ainda, verdade é que por pouco 
tempo, mas enfim em que ainda habita, vai, dentro de alguns instantes, soltar gritos terríveis. 
Tape bem os ouvidos, mestre. Tape-os bem, o senhor, que é sensível a essa conexidade das almas 
e dos corpos, que há-de matar sempre a sua teoria, até ao dia em que ela tiver conseguido isolar o 
corpo da alma. 

- E julga que nunca se conseguirá esse isolamento? 
- Experimente - disse Marat - a ocasião é óptima. 
- Pois bem, sim, tem razão - disse Bálsamo - a ocasião é óptima, e eu vou experimentar. 
- Pois experimente. 
- Experimento, sim. 
- E como? 
- Não quero que aquele rapaz padeça, interessa-me muito. 
- É um ilustre chefe - disse Marat - mas nem é o Deus padre, nem o Deus filho, e não 

poderá impedir que aquele homem padeça. 
- E se ele não padecesse, julga que seria possível curar-se? 
- Seria provável, mas não é certo. 
Bálsamo lançou sobre Marat um inexplicável olhar de triunfo, e colocando-se diante do 

jovem enfermo, cujos olhos espantados e já exprimindo angústia e terror se encontraram com os 
dele, disse-lhe: 

- Durma! 



Esta ordem não foi dada só com a boca, senão também com o olhar, com a vontade, com 
todo o calor do seu sangue, com todo o fluido do seu corpo. 

Neste momento o cirurgião principal começava a apalpar a perna do doente, e a fazer 
observar aos discípulos a intensidade do mal. 

Mas, à ordem de Bálsamo, o rapaz, que se tinha sentado na cama, oscilou um instante nos 
braços dos ajudantes, inclinou a cabeça e fechou os olhos. 

- Perde os sentidos - disse Marat. 
- Não, senhor. 
- Pois não vê que perdeu os sentidos? 
- Não perdeu, dorme. 
- Como, dorme? 
- Dorme, sim. 
Voltaram-se todos para o estranho médico que tomaram por doido. 
Um sorriso de incredulidade passou pelos lábios de Marat. 
- É costume falar-se durante um desmaio? – perguntou Bálsamo. 
- Não, senhor. 
- Pois então, interrogue-o, que ele lhe responderá. 
- Eh! Rapaz! - bradou Marat. 
- Oh! Não precisa gritar tanto - disse Bálsamo-; fale em tom natural. 
- Diga-nos o que tem? 
- Mandaram-me dormir, e eu durmo - respondeu o enfermo. 
A voz era perfeitamente sossegada e fazia contraste com a que pouco antes se tinha 

ouvido. 
Os que estavam presentes olharam uns para os outros. 
- Agora - disse Bálsamo - tire-lhe todas as ligaduras. 
- Isso não pode ser - disse o cirurgião em chefe – um único movimento que ele faça pode 

prejudicar a operação. 
- Não se há-de mover. 
- Quem me dá essa certeza? 
- Eu e ele. Perguntem-lho. 
- Podem deixá-lo sem ligaduras, meu amigo? 
- Podem. 
- Promete não fazer movimento algum? 
- Prometo, se assim o ordenam. 
- Ordeno-o eu. 
- Por minha alma - disse o cirurgião em chefe – fala com uma tal certeza, que estou 

tentado a fazer a experiência. 
- Faça, e não receie coisa alguma. 
- Tirem as ligaduras - disse o cirurgião em chefe. 
Os ajudantes obedeceram. 
Bálsamo foi colocar-se à cabeceira do leito. 
- A começar deste momento - disse ele - não faça movimento algum sem que eu lho 

ordene. 
Uma estátua deitada sobre um túmulo não seria mais imóvel do que ficou o enfermo 

depois desta ordem. 
- Agora, faça a operação, senhor - disse Bálsamo; - o enfermo está perfeitamente 

disposto. 
O cirurgião pegou no escalpelo; no momento porém de servir-se dele, hesitou. 
- Corte, senhor, corte, digo-lho eu - bradou Bálsamo com o modo de um profeta 

inspirado. 
Aquele, dominado como Marat, como o doente, como todos os circunstantes, chegou o 

aço à carne. 



A carne rangeu, mas o enfermo não soltou um suspiro, não fez um movimento. 
- De que terra é, meu amigo? - perguntou Bálsamo. 
- Sou bretão, senhor - respondeu o rapaz sorrindo. 
- E gosta da sua terra? 
- Oh! Senhor, a Bretanha é tão formosa! 
Durante este tempo o cirurgião dava os golpes circulares por meio dos quais, nas 

amputações, se começa por descobrir o osso. 
- Veio de lá muito novo? - perguntou Bálsamo. 
- Tinha dez anos, senhor. 
Os golpes estavam dados, o cirurgião aproximava a serra do osso. 
- Meu amigo - disse Bálsamo - cante aquela canção que os trabalhadores das marinhas de 

Batz costumam cantar à noite, quando recolhem a casa. Só me lembro do primeiro verso: 
 
“Meu sal d’escuma coberto.” 
 
A serra mordia o osso. 
Mas ao convite que Bálsamo lhe fizera, o enfermo sorriu e começou a cantar melodiosa e 

lentamente, em êxtase, como um amante ou um poeta: 
 
Meu sal descuma coberto, 
Meu lago da cor do céu, 
Meu forno ardente aberto; 
Meu pão que Deus me deu; 
 
Minha esposa e meu pai, 
Meus filhos muito amados; 
Os manes de minha mãe 
De giestas perfumados; 
 
Eu vos saúdo! Do dia 
Terminou a lida, a dor: 
Depois da pena, alegria, 
Depois da ausência, amor. 
 
Já a perna caía cortada na cama, e ainda o pobre rapaz cantava. 

 
XIX 

 
A ALMA E O CORPO 

 
Os circunstantes olhavam para o doente com espanto, para o médico com admiração. 
Houve quem dissesse que estavam ambos doidos. 
Marat traduziu essa opinião ao ouvido de Bálsamo. 
- O terror fez perder o espírito a este pobre diabo – disse ele; - e aí está porque ele já não 

sofre. 
- Parece-me que não - respondeu Bálsamo - e bem longe de ter perdido o espírito, estou 

certo que se o interrogasse, ele nos diria, se deve morrer, o dia da sua morte; se deve viver, o 
tempo que a sua convalescença deverá durar. 

Marat esteve a ponto de participar da opinião geral, isto é, de julgar Bálsamo tão doido 
como o enfermo. 

Entretanto, o cirurgião laqueava activamente as artérias de onde corriam rios de sangue. 
Bálsamo tirou da algibeira um frasco, vazou sobre um chumaço de fios algumas gotas da 

água que o frasco continha, e pediu ao cirurgião em chefe que o aplicasse sobre as artérias. 



Este obedeceu com certa curiosidade. 
Era um dos mais hábeis facultativos daquela época, um homem realmente amador da 

ciência, que não repudiava nenhum dos seus mistérios, e para quem o acaso era a fraca explicação 
da dúvida. 

Aplicou o chumaço sobre a artéria, que estremeceu, borbulhou, e não deixou correr mais 
sangue senão gota a gota. 

Então pôde o cirurgião ligar a artéria com a maior facilidade. 
Desta vez alcançou Bálsamo um verdadeiro triunfo, e todos lhe perguntaram onde tinha 

estudado e a que escola pertencia. 
- Sou um médico alemão da escola de Goettingue – disse ele - e a descoberta que vêem é 

feita por mim. Entretanto, meus senhores e caros colegas, desejo que esta descoberta seja ainda 
um segredo, porque tenho muito medo da fogueira, e o parlamento de Paris talvez se decidisse a 
funcionar ainda uma vez, só pelo prazer de mandar queimar um feiticeiro. 

O cirurgião em chefe ficou pensativo. 
Marat meditava e reflectia. 
Este foi o primeiro a tomar a palavra. 
- Afirmava há pouco - disse ele - que se interrogasse este homem sobre o resultado da 

operação, ele responderia com exactidão, conquanto esse resultado esteja escondido no denso 
véu do futuro? 

- E ainda afirmo - disse Bálsamo. 
- Pois bem, vejamos. 
- Como se chama esse pobre diabo? 
- Chama-se Havard - respondeu Marat. 
Bálsamo voltou-se para o enfermo, o qual ainda murmurava as últimas notas da canção. 
- Então, meu amigo - lhe perguntou ele - o que augura do estado do pobre Havard? 
- O que auguro do seu estado? - respondeu o enfermo; - espere, é preciso que eu volte da 

Bretanha, onde estava, para o hospital, onde ele agora está. 
- É isso; entre, olhe para ele, e diga-me a verdade a seu respeito. 
- Oh! Está doente, muito doente! Tanto, que lhe cortaram a perna. 
- Realmente? - disse Bálsamo. 
- Sim, senhor. 
- E a operação teve bom êxito? 
- Óptimo; mas... 
O rosto do enfermo tornou-se carregado. 
- Mas - continuou o enfermo - tem que passar por uma terrível prova, a febre. 
- E quando virá a febre? 
- Esta noite, às sete horas. 
Todos ficaram admirados. 
- E a febre?... - perguntou Bálsamo. 
- Ai! Há-de fazê-lo sofrer muito; contudo vencerá o primeiro acesso. 
- Tem a certeza disso? 
- Tenho. 
- Mas depois desse primeiro acesso estará salvo? 
- Ainda não - disse o infeliz suspirando. 
- Então a febre voltará? 
- Volta, sim, e mais terrível que dantes; pobre Havard! - prosseguiu ele - pobre Havard, 

tem mulher e filhos! 
E arrasaram-se-lhe os olhos de lágrimas. 
- Então a mulher dele ficará viúva, os filhos ficarão órfãos? - perguntou Bálsamo. 
- Espere! Espere! 
Juntou as mãos. 
- Não, não - disse ele. 



O rosto brilhou-lhe com uma fé sublime. 
- Não, a mulher e os filhos oraram tanto, que alcançaram para ele a graça de Deus. 
- Então há-de curar-se? 
- Há-de, sim, senhor. 
- Ouviram, meus senhores? - disse Bálsamo - há-de curar-se. 
- Pergunte-lhe em quantos dias - disse Marat. 
- Em quantos dias? 
- Sim, porque o senhor disse que ele mesmo indicaria as fases e o termo da sua 

convalescença. 
- Estimo muito interrogá-lo sobre isso. 
- Interrogue-o, então. 
- E quando julga que Havard estará curado? – perguntou Bálsamo. 
- Oh! A convalescença há-de ser longa; espere; um mês, seis semanas, dois meses; há 

cinco dias que para aqui entrou, há-de sair dois meses e quinze dias depois do dia em que entrou. 
- E sairá curado? 
- Completamente curado. 
- Mas - disse Marat - incapaz para trabalhar, e por conseqüência, como poderá desse 

modo sustentar a mulher e os filhos? 
Bálsamo repetiu esta pergunta. 
Havard juntou as mãos. 
- Oh! Deus é bom, e Deus proverá a isso. 
- E de que modo proverá Deus nesse caso? – perguntou Marat. - Enquanto estou 

disposto hoje para aprender, desejava também saber isso. 
Bálsamo interrogou-o. 
- Deus mandou para junto do seu leito um homem caritativo que se compadeceu dele, e 

que disse consigo: “Quero que nada falte ao pobre Havard”. 
Olharam todos admirados uns para os outros; Bálsamo sorriu. 
- Realmente estamos assistindo a um espectáculo bem extraordinário - disse o cirurgião 

em chefe enquanto pegava na mão do enfermo, lhe observava o peito e lhe apalpava a fronte; - 
este homem está sonhando. 

- Julga isso? - disse Bálsamo. 
E lançando sobre o enfermo um olhar cheio de autoridade e energia, disse: 
- Acorde, Havard! 
O mancebo abriu os olhos com dificuldade e olhou com profunda surpresa para todos os 

que o rodeavam, que, de ameaçadores que dantes estavam, eram agora para ele inofensivos. 
- Então! - disse ele dolorosamente - ainda me não fizeram a operação? Vão ainda fazer-

me padecer? 
Bálsamo tomou vivamente a palavra. Receava a comoção do doente. 
Não era preciso apressar-se. Ninguém teria falado primeiro; a surpresa de todos era muito 

profunda. 
- Meu amigo - lhe disse ele - sossegue; o senhor cirurgião em chefe fez uma operação na 

sua perna, que satisfez a todas as exigências da sua posição. O que parece, meu rapaz, é que tem 
o espírito algum tanto fraco, porque desmaiou diante do primeiro ataque. 

- Oh! Ainda bem - disse alegremente o bretão – nada senti, o meu sono foi doce e 
reparador. Que felicidade, não me cortaram a perna! 

Mas neste momento o desgraçado olhou para si mesmo: viu a cama ensangüentada, e a 
perna cortada. 

Soltou um grito, e desta vez perdeu os sentidos deveras. 
- Interrogue-o agora - disse Bálsamo para Marat e veja se ele lhe responde. 
Depois chamando o cirurgião em chefe para um canto da casa, enquanto os enfermeiros 

levavam o desgraçado rapaz para outra cama: 
- Senhor - lhe disse Bálsamo - ouviu o que o doente disse? 



- Sim, senhor, disse que havia de curar-se. 
- Disse ainda outra coisa: disse que Deus se compadeceria dele, e lhe mandaria com que 

sustentar a mulher e os filhos. 
- E depois? 
- Depois, senhor, disse a verdade, tanto neste ponto como no outro; só o que lhe peço, é 

que se encarregue de ser intermediário de caridade entre o seu enfermo e Deus: aqui está um 
brilhante que vale aproximadamente vinte mil libras; quando vir que o seu doente está curado, 
venderá, o brilhante e entregar-lhe-á o dinheiro; entretanto, como a alma, conforme mui 
judiciosamente disse o seu discípulo, o Sr. Marat, como a alma tem grande influência sobre o 
corpo, diga a Havard, logo que tornar a si, diga-lhe que o seu futuro e o de seus filhos está 
seguro. 

- Mas, senhor - disse o cirurgião hesitando em receber o anel que Bálsamo lhe oferecia - 
se ele não se curar? 

- Há-de curar-se! 
- Contudo devo dar-lhe um recibo. 
- Senhor!... 
- É só com essa condição que receberei uma jóia de semelhante valor. 
- Faça o que lhe aprouver, senhor. 
- O seu nome? 
- O conde de Fénix. 
O cirurgião entrou para o quarto contíguo, enquanto Marat, admirado, confuso, mas 

lutando ainda contra a evidência, se aproximou de Bálsamo. 
Ao cabo de cinco minutos o cirurgião voltou, trazia na mão um papel, que entregou a 

Bálsamo. 
Era um recibo concebido nestes termos: 
 
“Recebi do Sr. Conde de Fénix um anel de brilhantes, que ele mesmo declarou valer vinte 

mil libras, cujo valor deve ser entregue a Havard, no dia em que sair do hospital. 
15 de Dezembro de 1771. 
Guillotin D. M.” 
 
Bálsamo cortejou o doutor, pegou no recibo e saiu acompanhado por Marat. 
- Esqueceu-se de trazer a cabeça - disse Bálsamo, para quem a distracção do cirurgião era 

um triunfo. 
- Ah! É verdade - disse este. 
E foi buscar o fúnebre embrulho. 
Assim que se acharam na rua, caminharam ambos muito depressa e sem dizer palavra; 

depois, quando chegaram à Rua dos Cordoeiros, subiram juntos pela íngreme escada que 
conduzia à água-furtada. 

Diante do quarto da porteira, se todavia é permitido dar o nome de quarto ao cubículo 
que ela habitava, Marat, que se não esquecera da desaparição do seu relógio, tinha parado e 
perguntado pela Srª. Grivette. 

Uma criança de sete para oito anos, magra, fraca e amarela, respondeu-lhe com voz 
aguda: 

- A mamã saiu; disse que, se o senhor viesse, lhe entregasse esta carta. 
- Não, meu amiguinho - disse Marat - quando ela vier diz-lhe que ma leve ela mesma lá 

acima. 
- Sim, senhor. 
Marat e Bálsamo subiram a escada. 
- Ah! - disse Marat, indicando a Bálsamo uma cadeira, e sentando-se ele num banco - vejo 

que o mestre tem belos segredos. 



- É porque mais que ninguém, talvez, tenho entrado na confidência da natureza e de 
Deus - respondeu Bálsamo. 

- Oh! - bradou Marat - como a ciência prova a omnipotência do homem, e como deve 
encher de orgulho o ser homem! 

- É verdade, e médico - deveria ter acrescentado. 
- Também, estou orgulhoso do senhor, mestre – disse Marat. 
- E entretanto - disse Bálsamo sorrindo - não sou mais que um pobre médico da alma. 
- Oh! Não falemos disso, senhor, o mestre que vedou o sangue da amputação por meios 

materiais! 
- Eu julgava que a minha cura mais bela tinha sido evitar os sofrimentos ao doente; 

verdade é que me assegurou que ele estava doido. 
- Esteve-o algum tempo, por certo. 
- A que chama loucura? Não é a uma abstracção da alma? 
- Ou do espírito - disse Marat. 
- Não façamos questão de palavras; a alma serve-me para designar o termo que procuro.  

Uma vez achada, pouco me importa o nome que lhe queira dar. 
- Ah! Senhor, aí está em que diferem as nossas opiniões; o senhor pretende ter achado a 

coisa em si e não lhe faltar senão o nome dela; e eu sustento que procura tudo ao mesmo tempo, 
a coisa e o nome que lhe pertence. 

- Voltaremos logo a isso. Dizia então que a loucura é uma abstracção momentânea do 
espírito? 

- Certamente. 
- Involuntariamente, não é verdade? 
- Sim... Vi um doido em Bicêtre, que mordia as grades de ferro da prisão, gritando: 

“Cozinheiro, os teus faisões estão tenros, mas mal assados”. 
- Mas, enfim, admite que essa loucura passe como uma nuvem sobre o espírito, e que, 

uma vez dissipada a nuvem, o espírito readquira a sua primitiva limpidez? 
- Isso raras vezes acontece. 
- Contudo viu o amputado em seu juízo perfeito depois do seu sono de doido? 
- Vi-o, mas não compreendi o que via; é um caso excepcional, uma dessas coisas 

estranhas a que os hebreus chamavam milagres. 
- Não, senhor - disse Bálsamo - é unicamente a abstracção da alma, o duplo isolamento 

da matéria e do espírito: da matéria, coisa inerte, pó, que tornará novamente a ser pó; da alma, 
centelha divina fechada um instante nessa lanterna de furta-fogo chamada corpo, e que, filha do 
Céu, depois da queda do corpo, subirá ao Céu novamente. 

- Então, tirou momentaneamente a alma do corpo. 
- Sim, senhor, ordenei-lhe que saísse do miserável lugar em que estava; tirei-a do abismo 

da dor, onde o padecimento a detinha, para a fazer divagar nas regiões livres e puras. O que ficou 
então para o cirurgião? O mesmo que ficou ao seu escalpelo quando tirou à mulher morta a 
cabeça que aí traz, isto é, a carne inerte, a matéria, e nada mais. 

- E em nome de quem dispôs assim daquela alma? 
- Em nome d’Aquele que criou todas as almas com um sopro: almas do mundo, almas 

dos homens; em nome de Deus. 
- Então - disse Marat - nega o livre arbítrio? 
- Pelo contrário - disse Bálsamo - que faço eu neste momento? Mostro-lhe de um lado o 

livre arbítrio, do outro a abstracção. Expondo-lhe um moribundo entregue a todos os 
padecimentos; é um homem com uma alma estóica, encara a operação, pede-a, suporta-a, mas 
padece. Aí tem o livre arbítrio. Mas se passo junto desse moribundo, eu, o enviado de Deus, eu, o 
profeta, eu, o apóstolo, e se, apiedando-me desse homem, meu semelhante, pelo poder que o 
Senhor me conferiu, tiro a alma desse corpo que padece, esse corpo, cego, inerte, insensível, 
torna-se para a alma um espectáculo que ela contempla piedosa e misericordiosamente do alto da 
sua ímpida esfera. Não ouviu Havard? Quando falava de si mesmo, dizia: “O pobre Havard!” Já 



não falava de si. É que efectivamente a alma já nada tinha que fazer com aquele corpo, ela que 
estava no meio caminho para o Céu. 

- Mas, sendo assim, o homem não é coisa alguma – disse Marat - e já não posso dizer aos 
tiranos da terra: “Tendes poder sobre o meu corpo, mas não o tendes sobre a minha alma”. 

- Ah! Aí passa da verdade ao sofisma, senhor, e já lho disse, é o seu defeito. Deus 
empresta a alma ao corpo, é verdade, mas também não é menos verdade que durante o tempo 
que a alma possui esse corpo há união entre eles, influência de um sobre o outro, supremacia da 
matéria, conforme, para fins que desconhecemos, Deus tiver permitido que o corpo seja rei ou 
que a alma seja rainha; mas não é por isso menos verdade que o sopro que anima o mendigo é 
tão puro como o que mata o rei. Eis o dogma que o senhor, apóstolo da igualdade, deve pregar. 
Prove a igualdade das suas essências espirituais, pois que essa igualdade pode estabelecê-la sem 
nome de todo quanto há de sagrado no mundo, os livros sagrados e as tradições, a ciência e a fé. 
Que lhe importa a igualdade de duas matérias? Com a igualdade dos corpos, não voais até Deus. 
Ainda há pouco, aquele infeliz doente, aquele ignorante filho do povo disse-lhe, a respeito da sua 
doença, coisas que ninguém, entre os melhores médicos, se teria atrevido a dizer. E por quê? 
Porque a sua alma, livre momentaneamente das ligações do corpo, pairou acima da Terra, e viu 
de cima um mistério que a nossa opacidade nos oculta. 

Marat virava e revirava sobre a mesa a sua cabeça de defunto, procurando uma resposta 
que não achava. 

- Sim - murmurou ele - há nisso, decerto, alguma coisa de sobrenatural. 
- Pelo contrário, senhor, é naturalíssimo; cesse de chamar sobrenatural a tudo quanto 

provém das funções e destino da alma. As funções são naturais; conhecidas, é outra coisa. 
- Desconhecidas para nós, mestre, não devem essas funções ser para o senhor um 

mistério. O cavalo, que os peruvianos não conheciam, era familiar aos espanhóis, que o tinham 
domado. 

- Seria muito orgulho da minha parte dizer: “Eu sei”. Sou mais humilde, senhor: digo 
“Creio”. 

- Pois bem, o que crê? 
- Creio que a lei do mundo, a primeira, a mais poderosa de todas, é a do progresso. Creio 

que Deus nada criou senão com um fim de bem-estar ou de moralidade. Como porém a vida 
deste mundo é inoculada e incalculável, o progresso é lento. O nosso planeta contava, no dizer 
das Escrituras, sessenta séculos, quando a imprensa veio como imenso farol reflectir o passado e 
alumiar o futuro; com a imprensa cessou a escuridão, cessou o esquecimento; a Imprensa é a 
memória do mundo. Pois bem! Guttenberg inventou a Imprensa, e eu achei a confiança. 

- Ah! - disse ironicamente Marat - chegará talvez a ler nos corações? 
- Por que não? 
- Então fará praticar no peito do homem a janelinha, que tanto lhe desejavam ver os 

antigos? 
- Não há necessidade disso, senhor; hei-de isolar a alma do corpo; e a alma, filha pura, 

filha imaculada de Deus, há-de dizer-me todas as torpezas do invólucro mortal, que está 
condenada a animar. 

- Revelará segredos materiais? 
- Por que não? 
- Dir-me-á por exemplo, quem me roubou o meu relógio? 
- O senhor rebaixa a ciência a um triste nível. Mas é o mesmo, a grandeza de Deus tanto 

se prova pelo grão de areia como pela montanha, pelo insecto como pelo elefante. Sim, eu direi 
quem lhe roubou o relógio. 

Neste momento bateram timidamente na porta. Era a porteira de Marat, que chegara, e 
conforme a ordem dada pelo jovem cirurgião, trazia a carta. 
 

XX 
 



A PORTEIRA DE MARAT 
 
Abriu-se a porta para dar entrada à Srª. Grivette. 
Esta mulher, que não nos demorámos em esboçar, porque a sua figura é daquelas que o 

pintor coloca no último plano enquanto não é precisa; esta mulher entra agora no quadro 
movediço desta história, e pede para tomar lugar no imenso panorama, que empreendemos 
desenrolar aos olhos dos nossos leitores; panorama em que representaríamos, se o nosso génio 
igualasse a nossa vontade, desde o mendigo até ao rei, desde Caliban até Ariel, desde Ariel até 
Deus. 

Vamos portanto tentar fazer um esboço da Srª. Grivette, que se destaca da sombra e se 
dirige para nós. 

Era alta e ressequida, teria trinta e dois ou trinta e três anos, de cor amarela, olhos azuis 
orlados de preto, tipo aterrador do definhamento que sofrem na cidade, nas condições de 
miséria, de asfixia incessante e de degradação física e moral, essas criaturas que Deus fez 
formosas, e que teriam sido magníficas em seu pleno desenvolvimento, como o são todas as 
criaturas do ar, do céu e da terra, quando o homem não lhes tornou a vida um longo suplício; isto 
é, quando lhes não tem cansado os pés com a peia e o estômago com a fome, ou com uma 
alimentação quase tão fatal como o poderia ser a falta total de alimentação. 

A porteira de Marat seria uma formosa mulher, se não tivesse vivido, desde a idade de 
quinze anos, numa toca sem ar nem luz; se o fogo dos naturais instintos, alimentado por aquele 
calor de forno, ou por um frio de gelo, tivesse incessantemente ardido com moderação. Tinha as 
mãos compridas e magras, que a linha da costura sulcara de pequenos golpes, que a água das 
barrelas gretara e amolecera, que a brasa da cozinha torrara e endurecera; mas, apesar disso tudo, 
eram mãos, conhecia-se pela forma, isto é, por esse traço indelével do músculo divino, eram 
mãos que se teriam chamado mãos reais, se em lugar das empolas da vassoura, tivessem as do 
ceptro. 

Tão verdade é que este pobre corpo humano não passa de uma tabuleta da nossa 
profissão. 

Naquela mulher, o espírito, que por ser superior ao corpo resistira melhor do que este, 
velava como uma lâmpada; alumiava, porque assim digamos, o corpo com um reflexo diáfano, e 
por vezes via-se-lhe subir aos olhos bestificados e sem brilho um raio de inteligência, da 
mocidade, da formosura, do amor, de tudo enfim quanto há de sublime na natureza humana. 

Bálsamo contemplou por muito tempo aquela mulher, ou antes aquela natureza singular, 
que à primeira vista lhe atraíra o olhar observador. 

A porteira entrou trazendo a carta na mão, e com voz adocicada, com voz de velha, 
porque as mulheres condenadas à miséria são velhas aos trinta anos, disse: 

- Sr. Marat, aqui está a carta que pediu. 
- Não era a carta que eu queria, era a senhora que eu desejava ver - disse Marat. 
- Pois bem, sou uma sua criada, Sr. Marat, e aqui estou para o servir. 
E a Srª. Grivette fez uma cortesia. 
- O que desejava? - acrescentou. 
- Desejo notícias do meu relógio - disse Marat; - bem o deve saber. 
- Ora! Eu não sei o que é feito dele. Vi-o ontem todo dia pendurado no prego, ao pé da 

chaminé. 
- Engana-se; esteve todo o dia na algibeira; só às seis horas da tarde, como ia para um 

lugar onde havia muita gente e tive medo que mo roubassem, o meti debaixo do castiçal. 
- Se o pôs debaixo do castiçal, lá deve estar. 
E a porteira, com fingida simplicidade, que estava longe de supor tão poderosamente 

reveladora, foi justamente levantar dos dois castiçais que ornavam a chaminé, aquele debaixo do 
qual Marat escondera o relógio. 

- Sim - disse o mancebo - o castiçal é exactamente esse, mas o relógio? 
- Já cá não está, é verdade. Não o tinha aqui posto, Sr. Marat? 



- Mas, se acabo de lhe dizer... 
- Procure bem. 
- Oh! Tenho procurado muito bem - disse Marat, com olhar enfurecido. 
- Então, é que o perdeu. 
- Mas se lhe digo que eu mesmo ali o pus ontem. 
- Terá aqui entrado alguém - disse a Srª. Grivette; - recebe tanta gente, tantos 

desconhecidos! 
- Pretexto! Pretexto! - bradou Marat, encolerizando-se cada vez mais; - bem sabe que 

desde ontem não entrou aqui ninguém. Não, não, o meu relógio levou o mesmo caminho que o 
castão de prata da minha última bengala, que aquela colherinha de prata que sabe, e que o meu 
canivete de seis folhas! Roubam-me, Srª. Grivette, roubam-me. Tenho suportado muita coisa, 
mas não suportarei esta; tome cuidado! 

- Mas, senhor - disse a porteira - está-me porventura acusando? 
- Deve velar pelas minhas coisas. 
- Não sou eu só que tenho a chave. 
- Mas é a porteira. 
- Dá-me três francos por mês e quer ser servido como por dez criados! 
- Não me importa ser mal servido, o que me importa é não ser roubado. 
- Senhor, sou uma mulher honrada! 
- Sim, uma mulher honrada, que daqui a uma hora hei-de entregar nas mãos da justiça, se 

o meu relógio não tiver aparecido. 
- Nas mãos da justiça? 
- Sim. 
- Nas mãos da justiça uma mulher honrada como eu? 
- Mulher honrada! Mulher honrada! 
- Honrada, sim, senhor, e em quem não há que arranhar, ouviu? 
- Basta, basta, Srª. Grivette! 
- Ah! Eu bem desconfiava que o senhor suspeitava de mim quando saía. 
- Desconfio de si desde que me desapareceu o castão da bengala. 
- Pois bem, eu também tenho uma coisa que lhe dizer, Sr. Marat. 
- Qual é? 
- É que durante a sua ausência consultei... 
- Quem? 
- Os vizinhos. 
- A que propósito? 
- Do senhor desconfiar de mim. 
- Ainda lho não tinha dito. 
- Mas eu bem o percebia. 
- E os vizinhos? Estou com curiosidade de saber o que disseram os vizinhos. 
- Disseram que se o senhor suspeitava de mim e o dissesse a alguém, o caso não havia de 

ficar por aí. 
- Então o que havia de fazer? 
- Havia de provar evidentemente que o relógio lhe foi tirado. 
- E foi tirado, efectivamente, visto que já lá não está. 
- Sim, mas havia de provar que foi tirado por mim, compreende? Ah! Perante a justiça são 

precisas provas; não basta a sua palavra, Sr. Marat: o senhor não é mais do que a gente. 
Bálsamo, tranqüilo como sempre, contemplava a cena que diante dele se passava. Via que 

Marat, apesar de não ter mudado de convicção, ia baixando a voz. 
- E se o senhor - continuou a porteira - não faz imediatamente justiça à minha probidade, 

se não repara o ultraje que fez à minha honra, eu é que vou buscar a justiça, como ainda há 
pouco me aconselhava o senhorio. 



Marat mordeu os beiços. Sabia que havia para ele perigo sério na ameaça da porteira. O 
senhorio era um velho mercador, que se retirara dos negócios com uma sofrível fortuna. Morava 
num quarto do terceiro andar, e a crónica escandalosa do bairro pretendia que haveria dez anos 
protegera muito a porteira, que era naquele tempo criada da cozinha em casa dele. 

Ora, Marat, que sustentava relações misteriosas, que era rapaz de vida um tanto 
desordenada, que se escondia um pouco, que era suspeito aos olhos da polícia, preferia não ter 
dares nem tomares com a justiça, que poderia levá-lo às mãos do senhor de Sartines, o qual 
gostava muito de ler a papelada dos rapazes como Marat, e de mandar os autores dos belos 
escritos para as casas de meditação que tinham por nome Vincennes, a Bastilha, Charenton e 
Bicêtre. 

Marat baixou a voz; porém à proporção que ele a baixava a porteira levantava a sua. 
Resultou que aquela mulher, nervosa e histérica, inflamou-se como o fogo que encontra uma 
corrente de ar. 

Ameaças, juramentos, gritos, lágrimas, tudo empregou: foi uma verdadeira tempestade. 
Então julgou Bálsamo que era tempo de intervir; deu um passo para a mulher, que estava 

de pé e ameaçadora no meio do quarto, e olhando para ela com um modo sinistro, aplicou-lhe 
dois dedos ao peito, pronunciando não com os lábios, mas com os olhos, com o pensamento, 
com toda a vontade, uma palavra, que Marat não pôde ouvir. 

Imediatamente a Srª. Grivette se calou, cambaleando e perdendo o equilíbrio, e com os 
olhos horrivelmente dilatados, foi recuando e caiu na cama sem pronunciar uma única palavra. 

Os olhos fecharam-se-lhe e tornaram a abrir-se, sem que então se lhe visse a pupila; a 
língua agitou-se-lhe convulsivamente; o torso não se moveu, e todavia, as mãos tremiam-lhe 
como se fossem sacudidas pela febre. 

- Oh! Oh! - disse Marat - é como o doente do hospital! 
- Tal qual. 
- Então dorme? 
- Silêncio! - disse Bálsamo. 
Depois, dirigindo-se a Marat: 
- Senhor - disse ele - está chegado o momento de cessarem todas as incredulidades; 

apanhe a carta que esta mulher lhe trazia e que deixou cair quando a adormeci. 
Marat obedeceu. 
- Então? - perguntou ele. 
- Espere! 
E tirando a carta das mãos de Marat: 
- Sabe de quem vem esta carta? - perguntou Bálsamo à sonâmbula. 
- Não, senhor - redargüiu ela. 
Bálsamo chegou à mulher a carta, mesmo fechada. 
- Leia-a ao Sr. Marat, que deseja saber o que ela contém. 
- Ela não sabe ler - disse Marat. 
- Mas o senhor sabe. 
- Certamente. 
- Pois bem, leia a carta, que ela também a lerá à medida que as palavras se lhe forem 

gravando no espírito. 
Marat abriu a carta e leu-a ao passo que a Srª. Grivette, de pé e estremecendo sob a 

omnipotente vontade de Bálsamo, repetia, à medida que Marat ia lendo, as palavras seguintes: 
 
“Meu caro Hipócrates. 
Apeles acabou o seu primeiro quadro, que vendeu por 50 francos; comem-se hoje esses 

cinqüenta francos na Rua Saint-Jacques. Apareces? 
Escuso de dizer-te que também se bebe parte deles. 
Teu amigo, L. David.” 
 



Era, palavra por palavra, o que estava escrito. 
Marat deixou cair o papel. 
- Então! - disse Bálsamo - vê que a Srª. Grivette tem também uma alma, e que essa alma 

vela enquanto o corpo dorme? 
- É uma alma bem singular - disse Marat – uma alma que sabe ler, quando o corpo não o 

sabe. 
- Porque a alma sabe tudo, porque a alma pode reproduzir pela reflexão. Veja se quando 

ela estiver acordada é capaz de ler essa carta, isto é, quando o corpo lhe tiver envolvido a alma 
com a sua sombra. 

Marat não dizia palavra; toda a sua filosofia material se revolvia nele; mas não achava 
resposta. 

- Agora - prosseguiu Bálsamo - passemos ao que mais lhe interessa, isto é, vamos saber 
onde pára o seu relógio. 

- Srª. Grivette, quem tirou o relógio do Sr. Marat? 
A sonâmbula fez um violento gesto negativo. 
- Não sei - disse ela. 
- Sabe perfeitamente - insistiu Bálsamo - e há-de dizer-mo. 
Depois, com uma vontade ainda mais forte: 
- Quem tirou o relógio do Sr. Marat? Diga! 
- A Srª. Grivette não furtou o relógio do Sr. Marat. Por que julga o Sr. Marat que foi ela 

que o furtou? 
- Se não foi ela, diga quem foi. 
- Não sei. 
- Bem vê - disse Marat - a consciência é um refúgio impenetrável. 
- Pois bem, senhor - disse Bálsamo - visto ser essa a sua última dúvida, vai ficar 

convencido. 
Depois, voltando-se para a porteira: 
- Diga quem foi, assim o quero! 
- Vamos, vamos - disse Marat - não queira impossíveis. 
- Ouviu? - disse Bálsamo; - eu disse que assim o queria. 
Então, sob a impressão dessa vontade imperiosa, a desgraçada mulher começou a 

estorcer-se como doida, um estremecimento semelhante ao da epilepsia lhe percorreu o corpo, e 
a boca apresentou uma hedionda expressão de terror e fraqueza; deixou-se cair para trás, 
endireitou-se como numa convulsão dolorosa e caiu de todo na cama. 

- Não, não! - disse ela - antes quero morrer! 
- Então - bradou Bálsamo com uma raiva que lhe fez brilhar o fogo nos olhos - hás-de 

morrer se tanto for preciso, mas hás-de falar. O teu silêncio e a tua obstinação seriam suficientes 
indícios para mim; mas, para um incrédulo, é precisa a prova irrefragável. Fala, eu o ordeno! 
Quem furtou o relógio? 

A exasperação nervosa foi levada ao seu cúmulo; tudo quanto a sonâmbula tinha de força 
e poder reagia contra a vontade de Bálsamo; soltou gritos inarticulados e franjaram-se-lhe os 
lábios de uma espuma avermelhada. 

- Vai cair numa epilepsia - disse Marat. 
- Nada receie, é o demónio da mentira, que está nela e não quer sair. 
Depois, voltando-se para a mulher e lançando-lhe ao rosto tudo quanto a sua mão podia 

conter de fluido, disse: 
- Fala! Quem tirou o relógio? 
- A Srª. Grivette - respondeu a sonâmbula com voz quase ininteligível. 
- E quando o tirou? 
- Ontem à noite. 
- Onde estava? 
- Debaixo do castiçal. 



- E o que fez dele? 
- Levou-o à Rua de Saint-Jacques. 
- E a que parte dessa rua? 
- Ao n.º 29. 
- A que andar? 
- Ao quinto. 
- A casa de quem? 
- A casa de um oficial de sapateiro. 
- Como se chama ele? 
- Simão. 
- O que lhe é esse homem? 
A sonâmbula calou-se. 
- O que lhe é esse homem? 
A sonâmbula continuou a ficar calada. 
- O que lhe é esse homem? - repetiu Bálsamo. 
O mesmo silêncio. 
Bálsamo estendeu para ela as mãos impregnadas de fluido, e a desgraçada, esmagada com 

aquele ataque terrível, apenas teve força para murmurar: 
- Seu amante. 
Marat soltou um grito de admiração. 
- Silêncio! - disse Bálsamo - deixe falar a consciência. 
Depois, continuando a dirigir-se à mulher, que estava toda trémula e coberta de suor, 

perguntou: 
- E quem aconselhou esse roubo à Srª. Grivette? 
- Ninguém. Levantou o castiçal por acaso, viu o relógio, e então o Demónio tentou-a. 
- Foi por necessidade? 
- Não, porque não foi vender o relógio. 
- Deu-o? 
- Deu. 
- A Simão? 
A sonâmbula fez um esforço e disse: 
- A Simão. 
Depois escondeu o rosto com as mãos e deixou correr uma torrente de lágrimas. 
Bálsamo lançou um olhar para Marat, que, de boca aberta, com os cabelos em desordem, 

as pálpebras dilatadas, contemplava o aterrador espectáculo. 
- Pois bem, senhor! - disse ele - vê enfim a luta da alma com o corpo? Vê, finalmente, que 

Deus nada esqueceu neste mundo, e que está tudo em tudo? Não negue portanto a consciência, 
não negue que lhe é desconhecido, mancebo! Sobretudo não negue a fé, que é o poder supremo; 
e já que tem ambição, estude, Sr. Marat; fale pouco, pense muito, e não julgue ligeiramente os 
seus superiores. Adeus, tem um campo bem vasto, aberto pelas minhas palavras; revolva esse 
campo que encerra tesouros. Adeus. Feliz, bem feliz será se puder vencer o demónio da 
incredulidade, que vive em si, como eu venci o da mentira, que está naquela mulher. 

E saiu dizendo estas palavras, que fizeram assomar ao rosto do mancebo a cor vermelha 
da vergonha. 

Marat não pensou sequer em despedir-se dele. 
Depois do primeiro momento de espanto, viu que a Srª. Grivette continuava no seu sono. 
Esse sono pareceu-lhe aterrador. Marat teria preferido ver na sua cama um cadáver, até 

com o risco de ver o senhor de Sartines interpretar essa morte a seu modo. 
Olhou para aquela atonia, aqueles olhos revirados, aquelas palpitações, e teve medo. 
O terror cresceu ainda mais nele quando o cadáver vivo se levantou, lhe pegou na mão e 

disse-lhe: 
- Venha comigo, Sr. Marat! 



- Onde? 
- À Rua de Saint-Jacques. 
- Para quê? 
- Venha, venha; ele ordena-me que o conduza lá. 
Marat, que se tinha deixado cair numa cadeira, levantou-se. 
Então a Srª. Grivette, sempre adormecida, abriu a porta, desceu a escada com a ligeireza 

de um pássaro ou de um gato, isto é, mal tocando nos degraus. 
Marat seguiu-a, receando que ela desse alguma queda desastrosa. 
Chegada a baixo, saiu, atravessou a rua, sempre seguida pelo mancebo, a quem foi assim 

guiando até à casa designada. 
Bateu à porta. Marat sentiu o coração palpitar com tanta violência, que chegou a parecer-

lhe que não devia passar despercebido a quem passava. 
Na água-furtada onde a Srª. Grivette bateu estava um homem; Marat reconheceu nele um 

operário de vinte cinco a trinta anos, que algumas vezes vira no cubículo da porteira. 
A sonâmbula foi direita à cama, e metendo a mão debaixo do travesseiro, tirou o relógio e 

entregou-o a Marat, enquanto o sapateiro Simão, pálido de susto, não ousava proferir palavra, e 
seguia com olhar espantado até o menor gesto daquela mulher, que julgava doida. 

Apenas tocou na mão de Marat para lhe entregar o relógio, soltou um profundo suspiro e 
murmurou: 

- Ele acorda-me! Ele acorda-me! 
Efectivamente, os nervos estenderam-se-lhe com um cabo abandonado pela roldana; os 

olhos readquiriram a centelha vital, e achando-se diante de Marat, com a mão na mão dele, e 
segurando ainda o relógio, isto é, a prova irrecusável do crime, caiu desfalecida no chão. 

- Existirá realmente a consciência?! - disse consigo Marat saindo do quarto, levando a 
dúvida no coração e o cismar estampado nos olhos. 
 

XXI 
 

O HOMEM E AS SUAS OBRAS 
 
Enquanto Marat empregava tão bem o tempo, filosofando sobre a consciência e a dupla 

vida, outro filósofo na Rua Platrière ocupava-se também em reunir na mente, ponto por ponto, 
quanto lhe sucedera na noite antecedente, e a interrogar-se para saber se era ou não um grande 
culpado. Com os braços brandamente apoiados na mesa, a cabeça pesadamente inclinada sobre o 
ombro esquerdo, Rousseau meditava. 

Tinha bem abertos diante de si os seus livros políticos e filosóficos, o Emílio e o Contrato 
Social. 

De vez em quando, se o pensamento o exigia, curvava-se para folhear os livros que sabia 
de cor. 

- Ai, meu Deus - disse ao ler um parágrafo do Emílio sobre a liberdade da consciência - 
aqui estão frases bem incendiárias. Que filosofia, Santo Deus! Houve nunca no mundo um 
botafogo semelhante? 

“Pois quê?! - acrescentou erguendo as mãos acima da cabeça - fui eu que proferi 
semelhantes palavras contra o trono, o altar e a sociedade!...” 

Já me não admira que algumas paixões sombrias e concentradas aproveitassem os meus 
sofismas e se perdessem na senda que eu lhes semeava de flores de retórica. Fui o perturbador da 
sociedade!... 

Ergueu-se muito agitado e deu duas ou três voltas no pequeno quarto. 
- E disse eu mal da gente do poder que exercia a tirania contra os escritores! Louco, 

bárbaro, que eu era! Essa gente tem muita razão. 



“O que sou eu senão um homem perigoso para o Estado? Proferi as minhas palavras para 
alumiar as massas, era pelo menos o que tomava por pretexto: e as minhas palavras são um facho 
que vai incendiar o universo. 

Semeei discursos sobre a desigualdade das condições, projectos de fraternidade universal, 
planos de educação, e colho orgulhos tão ferozes que invertem o sentido da sociedade, guerras 
intestinas capazes de despovoar o mundo, e costumes tão rudes que fariam recuar dez séculos a 
civilização... Oh! sou um grande culpado!” 

Leu uma página do Vigário Saboiano. 
- Sim, é isso: “Reunamo-nos para tratar da nossa felicidade...” Escrevi-o eu! “Devemos 

dar às nossas virtudes a força que os outros dão aos seus vícios”, também fui eu que o escrevi! 
E Rousseau, remexendo-se na cadeira, agitou-se mais desesperado que nunca. 
- Aí estão pois, e por culpa minha - disse ele – os irmãos postos defronte dos irmãos; 

qualquer dia a polícia invadirá um daqueles subterrâneos, apanhará ninhadas de conspiradores 
que juram engolir-se uns aos outros em caso de traição, e aparecerá então algum mais arrojado, 
que puxará da algibeira por um livro, e mostrando-o exclamará: 

“- De que vos queixais? Somos adeptos do Sr. Rousseau; fazemos um curso de filosofia.” 
Oh! Como Voltaire se há-de rir! Nestas não há receio que aquele cortesão se meta! 

A idéia de que Voltaire havia de escarnecer dele encolerizou violentamente o filósofo 
genebrês. 

- Conspirador, eu! - murmurou ele – decididamente caí em demência!... E que belo 
conspirador que eu sou! 

Estava neste ponto do seu discurso quando Teresa entrou sem que ele a visse. Trazia o 
almoço. 

Viu que lia com atenção uma página das Meditações de Um Solitário. 
- Bom - disse ela - pondo-lhe o copo de leite quente mesmo em cima do livro, - aí está o 

meu orgulhoso mirando-se no seu espelho. O senhor lê os seus livros; está o Sr. Rousseau 
revendo-se na sua obra! 

- Vamos, Teresa - disse o filósofo - tenha paciência, deixe-me; não estou brincando. 
- É magnífico, não é verdade? - continuou ela zombando. - O senhor extasia-se! Têm os 

autores tanta vaidade, tantos defeitos, e a nós, pobres mulheres, tão poucos nos perdoam! 
Lembre-me eu de ir ver-me ao espelho, que lá está o senhor para ralhar comigo, chamando-me 
presumida. 

E neste tom continuou, tornando-o o mais infeliz dos homens, como se Rousseau não 
fosse opulentamente dotado pela natureza. 

O filósofo bebeu o leite sem molhar nele o pão. 
Meditava. 
- Bom, está pensando - disse ela; - vai escrever mais algum livro cheio de horrores. 
Rousseau estremeceu. 
- Ah! Está pensando nas suas mulheres imaginárias - prosseguiu Teresa - e escreve livros 

que as meninas solteiras não se atreverão a ler, ou profanações que serão queimadas pela mão do 
carrasco. 

O mártir estremeceu. Teresa adivinhara. 
- Não - respondeu ele - nada mais escreverei que suscite maus pensamentos... Quero, pelo 

contrário, fazer um livro que todos os homens de bem hão-de ler com transportes de júbilo... 
- Oh! Oh! - disse Teresa tirando o copo em que trouxera o leite - é impossível; só tem 

obscenidades na cabeça... Ainda há poucos dias lhe ouvi ler uma passagem, não me lembra a que 
respeito, e falava das mulheres que adorava... É um sátiro! Um mágico! 

A palavra mágico era uma das mais horríveis injúrias do vocabulário de Teresa. Fazia 
sempre estremecer Rousseau. 

- Espere - disse ele - espere, minha amiga, e verá que há-de ficar satisfeita... Quero 
escrever que achei um meio de regenerar o mundo sem trazer nas transformações, que se 



efectuarem, o padecimento de um único indivíduo. Sim, sim, vou amadurecer esse projecto. 
Nada de revoluções! Santo Deus! Minha boa Teresa, nada de revoluções! 

- Veremos, veremos - disse ela. - Ah! Lá estão batendo à porta. 
Um momento depois Teresa voltava da porta acompanhada por um belo mancebo, a 

quem pediu que esperasse na casa de fora. 
Depois, vindo a Rousseau, que já começava a tomar notas com um lápis, disse: 
- Esconda depressa todas essas infâmias. Está lá fora alguém que deseja falar-lhe. 
- Quem é? 
- Um fidalgo da corte. 
- Não lhe disse o nome? 
- Pudera! Eu não recebo desconhecidos. 
- Diga-mo então. 
- O senhor de Coigny. 
- O senhor de Coigny? - bradou Rousseau; - o senhor de Coigny, gentil-homem do 

senhor delfim? 
- Naturalmente é isso; é um belo rapaz, um homem muito amável. 
- Eu vou. 
Rousseau apressou-se em olhar um pouco para o espelho, sacudiu as mangas, limpou as 

chinelas, que não eram mais que uns sapatos velhos gastos pelo uso, e entrou na casa de jantar, 
onde o esperava o fidalgo. 

Este não se sentara. Olhava com uma espécie de curiosidade para os vegetais secos 
pegados pelo Sr. Rousseau sobre o papel, e metidos em molduras de madeira preta. 

Ao ruído produzido pela porta de vidraça, voltou-se, e, cumprimentado com toda a 
civilidade, disse: 

- É ao Sr. Rousseau que tenho a honra de falar? 
- Sim, senhor - respondeu o filósofo num tom casmurro, que não excluía uma espécie de 

admiração pela notável formosura e desafectada elegância do seu interlocutor. 
O senhor de Coigny era efectivamente um dos homens mais amáveis e mais belos da 

França. Para ele tinha sido decerto inventado o trajo daquela época, o mais adequado para lhe 
fazer brilhar a delicadeza e a perfeição da perna, para mostrar em todo o seu engraçado 
desenvolvimento aqueles ombros largos, aquele peito bem construído, para lhe dar um ar 
majestoso à formosa cabeça, e a alvura do marfim às mãos delicadas e de belo desenho. 

O exame satisfez Rousseau, que admirava o que era belo como verdadeiro artista, sempre 
que encontrava alguma coisa digna disso. 

- Senhor - disse ele - tem algumas ordens a dar-me? 
- Decerto lhe disseram já, senhor - redargüiu o fidalgo - que sou o conde de Coigny. 

Acrescentarei que venho de mandado da senhora delfina. 
Rousseau corou e fez uma cortesia; Teresa, num canto da casa de jantar, com as mãos nas 

algibeiras, contemplava com olhos benévolos o belo mensageiro da mais poderosa princesa da 
França. 

- Sua Alteza Real reclama-me... para quê? – disse Rousseau. - Mas, não se senta? 
E Rousseau sentou-se. O senhor de Coigny puxou uma cadeira e imitou-o. 
- O caso é este: Sua Majestade, jantando no Trianon, um dia destes, manifestou alguma 

simpatia pela sua música, que é encantadora. Sua Majestade canta as suas árias mais lindas. A 
senhora delfina, que procura em tudo agradar a Sua Majestade, pensou que daria grande prazer a 
el-rei se se representasse no teatro do Trianon uma das suas óperas-cómicas... 

Rousseau cortejou profundamente. 
- Venho portanto pedir-lhe, da parte da senhora delfina... 
- Oh! Senhor - interrompeu Rousseau - para isso não precisava da minha licença. As 

minhas comédias e as arietas que delas fazem parte pertencem ao teatro que as representou. É 
aos actores que se devem pedir, e entre eles decerto Sua Alteza Real não encontrará mais 



oposição do que encontra em mim. Os actores julgar-se-ão muito felizes em representar e cantar 
diante de Sua Majestade e de toda a corte. 

- Não é disso exactamente que eu estou encarregado de tratar - disse o conde de Coigny. - 
Sua Alteza Real a Senhora Delfina quer dar a el-rei um divertimento mais completo e mais raro. 
Sua Alteza conhece todas as suas óperas... 

Rousseau fez uma nova cortesia. 
- E canta-as perfeitamente. 
- É muita honra - murmurou ele. 
- Ora - prosseguiu o senhor de Coigny - como várias senhoras da corte são excelentes 

comediantes e cantam maravilhosamente, como vários gentis-homens cultivam também a música 
com bastante habilidade, a ópera que a senhora delfina escolheria entre as suas seria executada e 
representada por essa sociedade de gentis-homens e senhoras, sendo os principais actores Suas 
Altezas Reais. 

Rousseau deu um salto na cadeira. 
- Asseguro-lhe, senhor - disse ele - que é para mim uma honra insigne, e rogo-lhe que da 

minha parte apresente à senhora delfina os meus humildes agradecimentos. 
- Oh! Não é tudo, senhor - disse o conde de Coigny com um sorriso. 
- Ah! 
- A companhia, assim composta, é seguramente mais ilustre do que a outra, mas menos 

experiente. A vista, os conselhos do mestre são indispensáveis: é preciso que a execução seja 
digna do augusto espectador que há-de ocupar a tribuna real, digna também do ilustre autor. 

Rousseau levantou-se para cortejar; desta vez o cumprimento tinha-o sensibilizado; 
cortejou amavelmente o senhor de Coigny. 

- Por isso, senhor - disse o mancebo - Sua Alteza Real pede-lhe que queira vir ao Trianon 
assistir ao ensaio geral da ópera. 

- Oh! - disse Rousseau. - Sua Alteza Real não pensou bem... No Trianon, eu! 
- Então! - disse o senhor de Coigny com o ar mais natural possível. 
- Oh! O senhor é um homem de gosto e de espírito, tem mais tacto do que a maior parte 

das pessoas; ora, com a mão na consciência, responda: Rousseau o filósofo, Rousseau o 
proscrito, Rousseau o misantropo, na corte, não é motivo bastante para fazer rebentar de riso 
toda a cabala? 

- Não vejo - redargüiu friamente o senhor de Coigny - em que poderiam as risadas e 
conversas loucas que o perseguem perturbar o sono de um homem de sociedade como o senhor, 
e de um escritor que pode passar pelo primeiro do reino. Se tem essa fraqueza, Sr. Rousseau, 
oculte-a bem, que bastaria ela para dar assunto para rir a muita gente. Quanto ao que poderão 
dizer, confessará que devem tomar muito cuidado, porque se trata do prazer e desejos pessoais 
tais como Sua Alteza Real a Senhora Delfina, herdeira presuntiva da coroa de França. 

- Certamente - disse Rousseau - certamente. 
- Será - disse o senhor de Coigny sorrindo - um resto de mal cabida vergonha?... Como 

foi severo com os reis, receia humanizar-se? Ah! Sr. Rousseau, deu lições ao género humano, mas 
não o odeia, creio eu?... E daí, em todo o caso, exceptuará as senhoras de sangue imperial. 

- O senhor está insistindo com imensa graça, mas reflicta na minha posição... Vivo 
retirado, só... Desgraçado. 

Teresa fez uma visagem. 
- Desgraçado!... - disse ela; - como é difícil de contentar! 
- Por mais que faça, há-de haver sempre no meu rosto e nos meus modos uma expressão 

desagradável para os olhos do rei e das princesas, que só buscam a alegria e o contentamento. 
Que direi eu lá?... Que farei?... 

- Dir-se-ia que duvida de si; mas o homem que escreveu a Nova Heloísa e as Confissões, 
senhor, não tem mais espírito e mais acção do que todos nós? 

- Asseguro-lhe, senhor, que me é impossível... 
- Essa palavra, senhor, não é conhecida dos príncipes. 



- Por isso me deixarei ficar em casa. 
- Senhor, não me recusará a mim, mensageiro temerário, que me incumbi de satisfazer o 

desejo da senhora delfina, não me causará o profundo desgosto de me obrigar a voltar a 
Versalhes vencido, envergonhado; seria para mim um desgosto tal, que me exilaria 
imediatamente. Vamos, meu caro Sr. Rousseau, por mim, por um homem cheio de simpatia 
profunda por todas as suas obras, faça o que o seu coração negaria a reis que o viessem solicitá-
lo. 

- Senhor, é tão amável e gracioso que me conquista o coração; a sua eloqüência é 
irresistível, e tem uma voz que me comove de um modo que não posso explicar... 

- Consente então? 
- Não, não posso... Não, decididamente; a minha saúde opõe-se a uma jornada. 
- Uma jornada! Oh! Sr. Rousseau, o que diz? Uma carruagem leva-o lá em cinco quartos 

de hora. 
- Ao senhor, que tem bons cavalos. 
- Mas todos os cavalos das cavalariças reais estão às suas ordens, Sr. Rousseau. Estou 

encarregado pela senhora delfina de lhe dizer que há um quarto preparado para si no Trianon, 
porque não querem que volte para Paris de noite. Além disso, o senhor delfim, que sabe de cor 
todas as suas obras, disse diante da corte toda que desejava poder mostrar no seu palácio o quarto 
que tiver sido ocupado pelo Sr. Rousseau. 

Teresa soltou um grito de admiração, não pelo Sr. Rousseau, mas pelo bom príncipe. 
Rousseau não pôde defender-se mais depois desta última prova de amizade. 
- Devo então render-me - disse ele - nunca fui tão bem atacado. 
- Levado pelo coração, senhor - respondeu o senhor de Coigny; - pelo espírito seria 

inexpugnável. 
- Portanto, senhor, irei, para cumprir as ordens de Sua Alteza Real. 
- Oh! Senhor, receba os meus agradecimentos pessoais. Permita que eu me abstenha de 

agradecer pela senhora delfina, levar-me-ia a mal ter feito o que ela pessoalmente quer fazer. E 
demais, senhor, sabe que é o homem que deve agradecer, quando um convite destes vem da parte 
de uma senhora formosa e moça. 

- É verdade, senhor - respondeu Rousseau sorrindo; - mas as pessoas velhas têm 
privilégios iguais aos das mulheres bonitas: fazem-se rogar. 

- Então, Sr. Rousseau, terá a bondade de me designar a hora que lhe convém, eu 
mandarei a minha carruagem, ou antes virei eu mesmo buscá-lo, e irá comigo. 

- Lá isso não, senhor - disse Rousseau. - Eu irei ao Trianon, mas deixe-me a faculdade de 
ir a meu modo; a partir deste momento, não se ocupe mais de mim. Eu irei, nada mais; diga-me a 
que horas há-de ser. 

- Como! Senhor, pois não permite que eu seja o seu introdutor? Serei eu indigno dessa 
honra ou é por que um nome como o seu por si mesmo se anuncia? 

- Eu sei que o senhor é na corte mais do que eu serei em qualquer parte do mundo... Não 
rejeito portanto o seu oferecimento, ao senhor pessoalmente, mas gosto dos meus cómodos; 
quero ir ali como se fosse a um passeio, e finalmente... é este o meu ultimato. 

- Obedeço, senhor, Deus me livre de lhe desagradar seja no que for. O ensaio deverá 
começar às seis horas da tarde. 

- Muito bem, às seis horas menos um quarto estarei no Trianon. 
- Mas de que modo? 
- Isso fica por minha conta; as minhas carruagens são estas. 
E apontou para as pernas, que não eram mal feitas. 
- Cinco léguas! - disse o senhor de Coigny consternado; - mas fica derrancado; olhe que a 

noite não se há-de passar folgada. 
- Nesse caso, tenho também a minha carruagem e os meus cavalos; carruagem fraternal e 

popular, que tanto pertence ao vizinho como a mim, assim como o ar, o sol, a água, carruagem 
que custa quinze soldos. 



- Ai, meu Deus! A diligência! Só pensar nela faz-me estremecer. 
- Os bancos que lhe parecem tão duros são para mim como um leito da sibarita. 

Parecem-me estofados de penas ou de folhas de rosa. Até à tarde, senhor conde, até à tarde. 
O senhor de Coigny, vendo-se assim despedido, tomou o seu partido, e depois de muitos 

agradecimentos, de indicações mais ou menos necessárias, desceu a escada, acompanhado até ao 
patamar pelo Sr. Rousseau, e até ao meio da escada por Teresa. 

O senhor de Coigny foi para a carruagem que na rua o esperava, e sorrindo da sua vitória, 
voltou a Versalhes. 

Teresa entrou e fechou a porta com mau modo, o que pressagiou a Rousseau uma 
tempestade. 
 

XXII 
 

O VESTUÁRIO DE ROUSSEAU 
 
Logo que o senhor de Coigny saiu, Rousseau, a quem a visita alterara as idéias, sentou-se, 

suspirando, numa poltrona, e disse em tom pausado: 
- Ai, que aborrecimento! Como me incomodam com estas perseguições! 
Teresa, que voltava, tomou estas palavras no ar, e vindo colocar-se em frente de 

Rousseau, disse: 
- Como é soberbo! 
- Eu?! - disse Rousseau admirado. 
- Sim, é um vaidoso, um hipócrita! 
- Eu? 
- Você, sim... Está encantado de ir à corte, e oculta a alegria com uma falsa indiferença. 
- Ah! Meu Deus! - redargüiu Rousseau encolhendo os ombros e humilhado por ver que 

assim adivinhavam os seus pensamentos. 
- Quer talvez fazer-me acreditar que não é para você uma grande honra ir fazer ouvir ao 

rei as músicas, que preguiçosamente arranha aqui no seu cravo? 
Rousseau olhou irado para a mulher. 
- Você é uma toleirona! - disse-lhe; - um homem como eu não se honra por comparecer 

diante de um rei. A que deve aquele homem o estar no trono? A um capricho da natureza, que o 
fez nascer de uma rainha; mas eu, se sou digno de ser chamado à presença do rei para o divertir, 
devo isso ao meu trabalho e ao meu talento. 

Teresa não era mulher que assim se deixasse vencer. 
- Quem dera que o senhor de Sartines o ouvisse falar de semelhante modo, havia de dar-

lhe de presente uma barraca em Bicêtre ou um camarote em Charenton. 
- Porque - disse Rousseau - esse senhor de Sartines é um tirano, e o homem que só possui 

o seu génio não pode defender-se dos tiranos; mas se o senhor de Sartines me perseguisse... 
- O que faria? - disse Teresa. 
- Ah! Sim - disse Rousseau suspirando - bem sei que os meus inimigos ficariam 

satisfeitos... 
- E por que tem inimigos? - disse Teresa – porque ataca toda a gente. Ah! O senhor de 

Voltaire é que tem amigos, esse sim! 
- É verdade - respondeu Rousseau com um sorriso de expressão angélica. 
- Mas, com os diabos! O senhor de Voltaire é um fidalgo, o rei da Prússia é seu íntimo 

amigo, tem cavalos, é rico, tem um palácio em Ferney... E tudo isso, deve-o ao seu mérito... 
Também, quando vai ao paço, não se faz desdenhoso, está lá como em sua casa. 

- E julga - disse Rousseau - que não estarei lá como se estivesse em minha casa? Julga que 
não sei de onde vem todo o dinheiro que lá gastam, e que creio no respeito que se deve ter ao 
amo? Ah! Boa senhora, que julga a torto e a direito, saiba pois que se eu desdenho do luxo dos 
cortesãos, é porque esse luxo é roubado. 



- Roubado? - disse Teresa com uma indignação inexplicável. 
- Sim, roubado! A você, a mim, a todos. Todo o ouro que ostentam nas roupas deveria 

ser repartido pelos desgraçados que não têm pão. E aí tem porque, eu que penso em tudo isso, 
não vou lá senão com repugnância. 

- Eu não digo que o povo esteja feliz - disse Teresa; - mas enfim, o rei é o rei. 
- Pois bem! Eu obedeço-lhe, que mais quer ele? 
- Ah! Obedece porque tem medo. Não deve dizer que vai com repugnância a alguma 

parte e que é um homem corajoso, senão eu responderei, que é um hipócrita e que isso lhe apraz 
bastante. 

- Não tenho medo de coisa nenhuma - disse soberbamente Rousseau. 
- Então vá dizer ao rei a quarta parte do que acaba de dizer-me a mim. 
- E fazia-o, se a minha vontade o ordenasse. 
- Você? 
- Sim, eu; porventura já alguma vez recuei? 
- Bravo! Não se atreve a tirar um osso da boca ao gato com medo que o arranhe... Que 

será quando se vir cercado de guardas e de homens de espada à cinta?... Bem vê que o conheço 
como se fosse sua mãe... Vá agora escanhoar-se; apresentará uma boa perna, um certo piscar de 
olhos muito interessante, porque tem os olhos pequeníssimos e muito redondos, e se os abrisse 
naturalmente, ver-se-iam, ao passo que piscando-os faz acreditar que são grandes como dois 
portões; há-de pedir-me as suas meias de seda, vestir a casaca cor de chocolate com botões de 
aço, pôr a cabeleira nova, e o meu filósofo irá todo repimpado num coche fazer-se adorar pelas 
damas... E amanhã, ah! amanhã, será um êxtase, um desfalecimento; estará enamorado, escreverá 
algumas linhas suspirando, e derramará algumas lágrimas na chávena do café. Oh! Como eu o 
conheço! 

- Engana-se - disse Rousseau. - Digo-lhe que me obrigam a ir à corte. Irei, porque acima 
de tudo, temo o escândalo, como deve temê-lo todo o cidadão honesto. Além disso, eu não sou 
daqueles que se recusam a reconhecer a supremacia de um cidadão numa república; porém, 
quanto a fazer zumbaias, quanto a fazer de cortesão, quanto a roçar a minha casaca nova contra 
as palhetas desses senhores das bordaduras, não, não! Nada disso farei, e se vir o contrário, 
zombe de mim à sua vontade. 

- Visto isso, não se veste? - disse Teresa ironicamente. 
- Eu não. 
- Não põe a sua cabeleira nova? 
- Não. 
- Não há-de piscar os olhitos? 
- Digo-lhe que hei-de lá ir como homem livre, sem afectação, sem medo; hei-de ir à corte 

como hei-de ir ao teatro, e que os cómicos me achem bem ou mal, desprezo isso. 
- Oh! Há-de fazer pelo menos a barba - disse Teresa - porque está muito crescida. 
- Digo-lhe que não mudarei coisa alguma. 
Teresa pôs-se a rir com tanta força, que Rousseau ficou atordoado e passou para outro 

quarto. 
A mulher não havia ainda acabado com as suas perseguições; arranjava-as de todos os 

modos e sob qualquer pretexto. 
Tirou do armário o fato de cerimónia e a roupa branca nova, os sapatos lustrados a ovo, 

com um cuidado minucioso, e foi estender todas aquelas coisas em cima da cama e nas cadeiras 
de Rousseau. 

Porém este não pareceu prestar a isso a menor atenção. 
Teresa disse-lhe então: 
- Ora vamos, é tempo de se vestir... Leva muito tempo um vestuário da corte... Já não 

chega a Versalhes à hora indicada. 



- Já lhe disse - replicou Rousseau - que me acho assim perfeitamente; hei-de levar o fato 
com que me apresento todos os dias aos meus concidadãos. Um rei não é outra coisa mais do 
que um cidadão como eu. 

- Vamos, vamos - disse Teresa para tentá-lo e conduzi-lo por insinuação à sua vontade - 
não teime, Jacques, e não faça uma tolice... O seu fato está ali... a sua navalha de barba está 
pronta; e já mandei avisar o barbeiro, para o caso de estar hoje atacado dos nervos... 

- Obrigado; - respondeu Rousseau - apenas darei em mim uma escovadela, e calçarei os 
sapatos, visto que se não sai à rua de chinelos. 

- Talvez que também essa fosse a tua vontade – disse Teresa consigo mesmo. 
E excitou-o pela galanteria, pela persuasão, ou pela violência dos seus chascos. Porém 

Rousseau conhecia-a, viu o laço; ele sentia que apenas cedesse, seria desapiedadamente 
escarnecido por Teresa. Não quis pois ceder, e absteve-se de lançar os olhos para o seu vestuário, 
que revelava, como ele dizia, a sua boa presença natural. 

Teresa espreitava-o. Ela só tinha um recurso, era o relancear de olhos que Rousseau 
nunca deixava de dar ao espelho quando saía, porque o filósofo era asseado em excesso, se é 
possível haver excesso no asseio. 

Porém Rousseau continuou a estar de prevenção, e como tinha surpreendido o olhar 
atento de Teresa, voltou as costas ao espelho. A hora chegou; o filósofo tinha recheado a cabeça 
com tudo quanto poderia dizer de desagradavelmente sentencioso ao rei. 

Recitou algumas frases latinas, prendendo as fivelas dos sapatos, pôs o chapéu debaixo do 
braço, pegou na bengala, e aproveitando um momento em que Teresa não podia vê-lo, alisou a 
casaca e a véstia com as duas mãos para destruir as pregas. 

Teresa tornou a entrar, e ofereceu-lhe um lenço, que ele escondeu na vasta algibeira, e 
conduziu-o até ao patamar, dizendo-lhe: 

- Ora vamos, Jacques, seja razoável; assim está terrível, parece um fabricante de moeda 
falsa. 

- Adeus - disse Rousseau. 
- Parece um garoto - disse Teresa - tome bem sentido! 
- Cuidado com o fogo - retrucou Rousseau - e não mexa nos meus papéis. 
- Parece um espião, posso assegurar-lho - disse Teresa desesperada. 
Rousseau não redargüiu palavra; descia os degraus cantarolando, e aproveitando a 

escuridão, escovava o chapéu com a manga, sacudia os bofes de renda com a mão esquerda, e 
improvisava consigo mesmo um rápido mas inteligente vestuário. 

Quando chegou abaixo, afrontou o lamaçal da Rua Platrière, e nos bicos dos pés dirigiu-
se aos Campos Elísios, onde estacionavam aquelas honestas carruagens que por purismo 
chamaremos pataches, e que transportavam ou antes arrastavam, haverá ainda dez anos, de Paris 
a Versalhes, os viajantes reduzidos à economia. 
 

XXIII 
 

OS BASTIDORES DO TRIANON 
 
As circunstâncias da Jornada são indiferentes; Rousseau fê-la decerto com um suíço, um 

caixeiro, um negociante e um abade. 
Seriam cinco horas e meia quando chegou ao Trianon. Já a corte estava reunida; 

esperavam el-rei; no autor ninguém pensava. 
Sabiam alguns que Rousseau, de Genebra, iria pessoalmente dirigir o ensaio; mas 

Rousseau não causava mais interesse do que Rameau, Marmontel, ou qualquer outro desses 
animais curiosos, que a gente da corte atraía às suas salas para os ver. 

Rousseau foi recebido pelo oficial de dia, a quem o senhor de Coigny pedira que o 
mandasse avisar logo que ele chegasse. 



O fidalgo apareceu imediatamente com a sua natural cortesia e recebeu Rousseau com a 
maior amabilidade. Mas apenas olhou para ele, ficou admirado e não pôde deixar de o examinar 
outra vez. 

Rousseau vinha coberto de poeira, amarrotado, pálido, e na palidez sobressaía-lhe de tal 
modo a barba de ermitão, que nunca mestre-de-cerimónias vira outra semelhante reflectir nos 
espelhos de Versalhes. 

Rousseau ficou perturbadíssimo com o olhar do senhor de Coigny, perturbação que 
aumentou quando, aproximando-se da sala de espectáculo, viu a profusão de belos fatos, de 
rendas, de brilhantes e de grã-cruzes que, entre os dourados da sala, pareciam um ramalhete de 
flores em enorme açafate. 

Rousseau, respirando aquela atmosfera almiscarada, não se sentiu bem; era muito fina e 
inebriante para os seus sentidos plebeus. 

Todavia, era preciso ir para diante e mostrar-se desembaraçado. Não poucos olhares se 
fitavam nele, que tão grande mancha fazia no meio de tão luzida assembléia. 

O senhor de Coigny, precedendo-o sempre, conduziu-o à orquestra, onde o esperavam os 
músicos. 

Ali, achou-se um pouco consolado, e enquanto executavam a sua música, pensou 
seriamente que estava no mais forte do perigo e que para aquilo não havia remédio. 

A senhora delfina estava já em cena com o seu fato de Colette e esperava pelo seu Colin. 
O senhor de Coigny, no seu camarim, mudava de fato. 
De repente, viu-se entrar el-rei no meio de um círculo de cabeças curvadas. 
Luís XV sorria, e parecia do melhor humor. 
O delfim tomou lugar à direita, e o conde de Provença sentou-se à esquerda. 
As cinqüenta pessoas que formavam a assembléia, o mais íntima possível, sentaram-se a 

um pequeno sinal feito por el-rei. 
- Então, não se começa? - disse Luís XV. 
- Senhor - disse o delfim - os camponeses e camponesas não estão ainda vestidos, 

estamos esperando. 
- Poderia ensaiar-se sem ser a carácter - disse el-rei. 
- Não, senhor - redargüiu a delfina, mesmo do palco - porque queremos ver o efeito que 

os fatos produzem com as luzes. 
- É muito justo, minha senhora - disse el-rei; - então, vamos dar uma volta. 
E Luís XV levantou-se para dar uma volta pelo corredor e pela cena. Estava de mais a 

mais bastante inquieto por não ver chegar a senhora du Barry. 
Quando o rei saiu do camarote, Rousseau considerou melancolicamente e com o coração 

opresso essa sala vazia e o seu próprio isolamento. 
Era um bem singular contraste com a recepção que receara. 
Tinha-se figurado que todos os grupos se abririam diante dele, que a curiosidade das 

pessoas da corte seria mais importuna e mais significativa que a dos parisienses; tinha receado as 
perguntas, as apresentações, e acontecia que ninguém fazia caso dele! 

Pensou que a sua barba não estava comprida bastante, que uns farrapos teriam sido mais 
notados do que o fato velho que trazia. Estimou não ter o ridículo da pretensão à elegância. 

Mas, no fim de tudo, sentia-se bastante humilhado por se ver reduzido às proporções de 
um chefe de orquestra. 

De repente chegou-se a ele um oficial e perguntou-lhe se era o Sr. Rousseau. 
- Sim, senhor - redargüiu ele. 
- A senhora delfina deseja falar-lhe, senhor –disse o oficial. 
Rousseau levantou-se muito perturbado. 
A delfina esperava-o. Segurava nas mãos a arieta de Colette: 
“A ventura de todo perdi.” 
Assim que viu Rousseau, caminhou para ele. 



O filósofo cortejou muito humildemente, dizendo consigo que cortejava uma mulher e 
não uma princesa. 

A delfina, de seu lado, foi graciosa com o filósofo selvagem, como o teria sido com o 
mais perfeito cavalheiro da Europa. 

Pediu-lhe conselho sobre a inflexão que devia dar ao terceiro verso: 
“Colin abandona-me...” 
Rousseau desenvolveu uma teoria de declamação e de melopéia, que apesar de muito 

erudita, foi interrompida pela chegada de el-rei com alguns cortesãos. 
Luís XV entrou no camarim em que a senhora delfina tomava a lição do filósofo. 
O primeiro movimento, o primeiro sentimento do rei, ao ver aquele homem desleixado, 

foi exactamente o mesmo que o senhor de Coigny manifestara, com a diferença que o senhor de 
Coigny conhecia Rousseau, e Luís XV não o conhecia. 

Olhou portanto demoradamente para o nosso homem livre, ao mesmo tempo que 
recebia os cumprimentos e agradecimentos da delfina. 

Aquele olhar, em que brilhava uma autoridade perfeitamente real, aquele olhar, que não 
estava acostumado a baixar-se diante de qualquer pessoa, produziu um indizível efeito em 
Rousseau, cujo olho vivo era tímido e incerto. 

A delfina esperou que el-rei acabasse o seu exame, e então chegou-se a Rousseau 
dizendo: 

- Vossa Majestade permite que eu lhe apresente o nosso autor? 
- O seu autor? - disse el-rei fingindo que se queria recordar. 
Durante este diálogo Rousseau estava em brasa. 
O rei tinha com os olhos percorrido sucessivamente e queimado como um raio de sol 

debaixo da lente, a barba crescida, os bofes de cor duvidosa, a poeira e a cabeleira desgrenhada 
do maior escritor de todo o seu reino. 

A delfina teve dó deste último. 
- O Sr. João Jacques Rousseau, senhor - disse ela – é o autor da linda ópera que vamos 

escorchar diante de Vossa Majestade. 
El-rei ergueu então a cabeça. 
- Ah! - disse ele friamente - Sr. Rousseau, tenho o gosto de o cumprimentar. 
E continuava a olhar para ele de modo a provar-lhe todas as imperfeições do vestuário. 
Rousseau tratava de adivinhar como se cumprimentava o rei de França, sem ser um 

cortesão, mas também sem incivilidade, pois que reconhecia que estava em casa desse príncipe. 
Mas, enquanto pensava isso consigo, el-rei falava-lhe com a límpida facilidade dos 

príncipes, que têm dito tudo quando dizem uma coisa agradável ou desagradável ao seu 
interlocutor. 

Rousseau, não falando, ficou petrificado. Todas as frases que ele preparara para o tirano, 
havia-as esquecido. 

- Sr. Rousseau - disse el-rei olhando-lhe sempre para o fato e para a cabeleira - compôs 
uma música encantadora, e que me oferece momentos agradabilíssimos. 

E el-rei começou a cantar, com a voz mais antipática a todo diapasão e a toda melodia: 
 
Se dos dândis da cidade 
Ouvidos desse ao ardor 
Ai! Com que facilidade 
Eu tivera outro amor. 
 
- Isto é encantador - disse el-rei acabando de cantar. 
Rousseau cortejou. 
- Não sei se cantarei bem - disse a senhora delfina. 
Rousseau voltou-se para a princesa a fim de lhe dar um conselho a esse respeito. 
Mas el-rei recomeçara, e cantava o romance de Colin: 



 
Na minha obscura cabana 
Há sempre novos cuidados; 
Vento, sol, frio e chuva, 
Tormentos continuados. 
 
Sua Majestade cantava horrivelmente para um músico. 
Rousseau, um pouco lisonjeado da memória do monarca, um pouco enfadado com a 

horrível execução, fazia uma cara de macaco a roer uma cebola, que chora de um lado enquanto 
ri do outro. 

A delfina conservava-se séria, com o imperturbável sangue-frio que só na corte se 
encontra. 

El-rei, sem se embaraçar com coisa alguma, prosseguiu: 
 
Colette, minha pastora, 
Se a vieres habitar, 
Nada mais o teu Colin 
Poderá ter que chorar. 
 
Rousseau sentiu a cor assomar-lhe ao rosto. 
- Diga-me, Sr. Rousseau - disse el-rei - é verdade que algumas vezes se veste de arménio? 
Rousseau corou ainda mais, e de tal forma se lhe embrulhou a língua que nem a troco de 

um reino teria naquele momento podido funcionar. 
El-rei começou novamente a cantar sem esperar a resposta: 
 
Ai, que muitas vezes 
Quase que amor não sabe 
O que vedar ou permitir deve. 
 
- Mora na Rua Platrière, creio eu, Sr. Rousseau? – disse el-rei. 
Rousseau fez um sinal afirmativo com a cabeça, mas era a última tule das suas forças... 

Nunca chamara tantas em seu auxílio. 
El-rei cantarolou: 
 
É um menino, 
É um menino... 
 
- Dizem que está muito de mal com Voltaire, Sr. Rousseau? 
Desta vez Rousseau perdeu o pouco siso que lhe restava, e toda a sua firmeza. El-rei não 

pareceu apiedar-se muito dele, e prosseguindo na atroz melomania, afastou-se cantando: 
 
Vamos à sombra bailar, 
Ânimo, pequenas, é folgar!... 
 
e isto com uns acompanhamentos de orquestra capazes de matar Apolo, como ele matou 

Marsias. 
Rousseau ficou só no meio do gabinete. A delfina retirara-se para dar o último toque ao 

vestuário. 
Rousseau, cambaleando, apalpando, chegou ao corredor; mas, no meio dele, deu de 

encontro a um par deslumbrante de brilhantes, flores e rendas, que tomava o corredor, 
conquanto o mancebo estivesse apertando com muita ternura o braço da senhora. 

A senhora, moça e formosa, com as suas rendas riquíssimas, o seu gigantesco penteado, 
leque, perfumes, estava radiosa como um astro. Rousseau acabava de levar dela um encontrão. 



O mancebo, delgado, delicado, encantador, roçando a grã-cruz por sobre os bofes de 
renda de Inglaterra, soltava gargalhadas da mais perfeita franqueza, e cortava-as subitamente com 
reticências ou segredinhos, que faziam por sua vez rir a senhora, e mostrava estarem na mais 
perfeita inteligência possível. 

Rousseau reconheceu na formosa e sedutora criatura a condessa du Barry; e assim que a 
viu, costumado a absorver-se unicamente numa contemplação, não viu mais o companheiro. 

O mancebo era o conde de Artois, que galanteava com todo o prazer do seu coração a 
amante de Luís XV. 

A senhora du Barry, vendo a negra figura e o rosto de Rousseau, bradou: 
- Ai, meu Deus! 
- O que é? - disse o conde de Artois, olhando por sua vez para o filósofo. 
E já estendia a mão para abrir passagem à companheira. 
- O Sr. Rousseau! - bradou a senhora du Barry. 
- Rousseau de Genebra? - disse o conde de Artois, no tom de um estudante em férias. 
- Tal qual - redargüiu a condessa. 
- Ah! Bons dias, Sr. Rousseau - disse o travesso, vendo que Rousseau fazia diligência para 

abrir passagem. 
- Vamos então ouvir música sua? 
- Senhor... - murmurou Rousseau com respeito, porque viu a grã-cruz. 
- Ah! Linda música - disse a condessa - muito conforme com o espírito e o coração do 

seu autor! 
Rousseau levantou a cabeça e foi queimar o seu olhar no olhar de fogo da condessa. 
- Minha senhora... - disse ele com mau humor. 
- Desempenharei o papel de Colin, minha senhora - exclamou o conde de Artois - e rogo-

lhe que se encarregue do de Colette, senhora condessa. 
- De muito boa vontade, senhor; mas não me atreveria, eu que não sou artista, a profanar 

a música do professor... 
Rousseau teria dado a sua vida para ousar olhar ainda outra vez; mas a voz, o tom, a 

lisonja, a formosura de ambos, tudo lhe cravara um anzol no coração. 
Quis fugir. 
- Sr. Rousseau - disse o príncipe impedindo-lhe novamente o caminho - quero que me 

ensine o papel de Colin. 
- Não ousarei pedir ao senhor que me dê conselhos para o de Colette - disse a condessa 

fingindo-se tímida, de modo que acabou de derribar o filósofo. 
Os olhos deste perguntaram porquê. 
- O Sr. Rousseau odeia-me - disse ela ao príncipe com a sua voz encantadora. 
- Ora adeus! - bradou o conde de Artois - quem a pode odiar, minha senhora? 
- Bem vê - disse ela. 
- O Sr. Rousseau é um homem muito honrado e faz coisas demasiadamente bonitas para 

fugir de uma senhora tão encantadora - disse o conde de Artois. 
Rousseau suspirou, como se estivesse para dar a alma a Deus, e desapareceu pelo estreito 

caminho que o conde de Artois deixou imprudentemente entre si e a parede. 
Mas decididamente naquela noite Rousseau não estava feliz; não dera ainda quatro passos 

quando encontrou novo grupo. Desta vez, compunha-se o grupo de dois homens, um velho e 
outro moço. Um tinha uma grã-cruz, era o mais novo; o outro, que contaria uns cinqüenta anos, 
estava vestido de encarnado e mostrava ar austero. 

Estes dois homens ouviram o jovem conde de Artois rir e gritar com quanta força tinha: 
- Ah! Sr. Rousseau, Sr. Rousseau, eu direi que a senhora condessa o fez fugir, e realmente 

ninguém me acreditará. 
- Rousseau! - murmuraram os dois homens. 
- Não o deixe passar - disse o príncipe, rindo sempre; - não o deixe passar, senhor de 

Lavauguyon. 



Rousseau compreendeu então em que escolho a sua má estrela acabava de o fazer 
naufragar. 

Era o Sr. Conde de Provença e o preceptor dos infantes de França! 
O conde de Provença tolheu igualmente o caminho a Rousseau. 
- Bons dias, senhor - lhe disse ele com a sua voz seca e pedante 
Rousseau, desesperado, inclinou-se murmurando: 
- Nunca me verei livre daqui? 
- Ah! Estimo muito encontrá-lo, senhor - disse o príncipe em tom de preceptor que 

procura e encontra um discípulo em erro. 
- Mais algum cumprimento absurdo - pensou Rousseau. - Como são enfadonhos estes 

príncipes! 
- Li a sua tradução de Tácito, senhor. 
- Ah! É verdade - disse Rousseau consigo; - este é sábio, é pedante. 
- Sabe que é muito difícil traduzir Tácito? 
- Mas, senhor, isso escrevi eu num pequeno prefácio. 
- Sim, bem sei, bem sei; diz nele que não sabe bem o latim. 
- É verdade, senhor. 
- Então por que traduziu Tácito, Sr. Rousseau? 
- Senhor, foi um exercício de estilo. 
- Ah! Sr. Rousseau, não fez bem em traduzir imperatoria brevitate por discurso grave e conciso. 
Rousseau, pouco tranqüilo, procurou na sua memória. 
- Sim - disse o jovem príncipe com modos de velho sábio que emenda um erro; - sim, 

traduziu assim. É no parágrafo em que Tácito conta que Pisão falou às tropas... 
- Então! Senhor? 
- Então! Sr. Rousseau, imperatoria brevitate significa com a concisão de um general... ou de um 

homem acostumado a comandar.  A concisão do comando... é esta a expressão, não é verdade, 
senhor de Lavauguyon? 

- É, sim, meu senhor - respondeu o preceptor. 
Rousseau nada respondeu.  Depois o príncipe acrescentou : 
- É um formidável contra-senso, Sr. Rousseau... Oh! Eu ainda lhe acharei outro. 
Rousseau tornou-se pálido. 
- Olhe, Sr. Rousseau, é um parágrafo relativo a Cecina. Começa assim: At in superiore 

Germania... Bem sabe, fazem o retrato de Cecina, e Tácito diz: Cito sermone. 
- Lembra-me perfeitamente, senhor. 
- Traduziu isso por falando bem. 
- Não há dúvida, senhor, e eu pensava... 
- Cito sermone quer dizer que fala depressa, isto é, facilmente. 
- Eu disse falando bem? 
- Se fosse isso teriam posto decoro ou ornato, ou eleganti sermone; cito é epíteto pitoresco, Sr. 

Rousseau. E como na pintura da mudança de proceder de Othon. Tácito diz: Delata voluptas, 
dissimulata luxuria, cunctaque ad imperil decorem composita. 

- Traduzi por: Reportando a outros tempos o luxo e a voluptuosidade, surpreendeu todos aplicando-se 
em restabelecer a glória do império. 

- Foi mal, Sr. Rousseau, foi mal traduzido; em primeiro lugar, fez uma frase única de três 
frases pequenas, o que o obrigou a traduzir mal dissimulata luxuria... e daí, no último membro da 
frase, fez um contra-senso. Tácito não quis dizer que o imperador Othon se aplicasse em 
restabelecer a glória do império, quis dizer que, não satisfazendo mais as suas paixões, e 
dissimulando os seus costumes de luxo, Othon acomodava tudo, aplicava tudo, fazia reverter 
tudo... tudo, entende bem, Sr. Rousseau, isto é as suas paixões e até os seus vícios, à glória do 
império. É este o sentido, é complexo; o seu é restrito, não é verdade, senhor de Lavauguyon? 

- É, sim, meu senhor. 
Rousseau suava e assoprava sob aquela pressão desapiedada. 



O príncipe deixou-o respirar um momento, depois do que, disse: 
- É muito superior em filosofia. 
Rousseau inclinou-se. 
- Mas, o seu Emílio é um livro perigoso. 
- Perigoso, senhor? 
- Sim, pela quantidade de idéias falsas que há-de suscitar na burguesia. 
- Senhor, desde que um homem é pai, está nas condições do meu livro, seja ele o mais 

elevado, seja ele o mais pequeno do reino... Ser pai... é... 
- É verdade, Sr. Rousseau - perguntou repentinamente o malévolo príncipe - é um livro 

muito divertido as suas Confissões... Afinal, vamos a saber: quantos filhos teve? 
Rousseau empalideceu, cambaleou, e dirigiu sobre o jovem carrasco um olhar de raiva e 

estupefacção, cuja expressão aumentou o maligno humor do conde de Provença. 
Era bem assim, porque, sem esperar resposta, o príncipe afastou-se de braço dado com o 

seu preceptor, prosseguindo nos seus comentários sobre as obras do homem que acabava de 
esmagar com ferocidade. 

Rousseau tornou pouco a pouco a si, quando ouviu na orquestra os primeiros compassos 
da sinfonia. 

Dirigiu-se para aquele lado oscilando, e chegado ao seu lugar, disse consigo: 
- Louco, estúpido, cobarde que sou! Agora mesmo achei a resposta que devia ter dado 

àquele cruel pedante. 
“Senhor, deveria ter-lhe dito, não é caritativo da parte de um mancebo atormentar um 

pobre velho.” 
Estava neste ponto, contentíssimo com a sua frase, quando a senhora delfina e o senhor 

de Coigny começaram o seu dueto. A preocupação do filósofo foi distraída pelo padecer do 
músico; depois do coração, o ouvido recebia o seu suplício. 
 

XXIV 
 

O ENSAIO 
 
Uma vez começado o ensaio, como o espectáculo excitava a atenção, foi Rousseau 

abandonado. 
Foi então ele que passou a observar em redor de si. Ouviu alguns fidalgos que cantavam 

desafinados e algumas senhoras que em trajo de corte namoravam como pastoras. 
A senhora delfina não desafinava, mas era má actriz; tinha tão pouca voz, que mal se 

ouvia. El-rei, para não intimidar ninguém, tinha-se refugiado num camarote, às escuras, onde 
conversava com as senhoras. 

O senhor delfim servia de ponto na ópera, que ia realmente mal. 
Rousseau tomou o partido de não escutar mais, mas foi-lhe difícil deixar de ouvir. Tinha 

contudo uma consolação, porque acabava de ver um rosto encantador entre as ilustres coristas, e 
a camponesa que o céu tinha dotado com tão belo rosto, cantava com a voz mais deliciosa de 
toda a companhia. 

Rousseau concentrou-se portanto; absorveu-se por cima da sua estante para contemplar a 
encantadora figurante, e abriu os ouvidos para escutar toda a melodia daquela voz. 

A delfina, que viu assim o autor atento, persuadiu-se facilmente, graças ao seu sorriso, aos 
seus olhos moribundos, que achava satisfatória a execução das melhores peças, e para receber um 
cumprimento, porque era mulher, inclinou-se para a estante dizendo: 

- Isto vai mal assim, Sr. Rousseau? 
Rousseau, de boca aberta e distraído, não deu resposta. 
- Vamos lá, andámos mal - disse a delfina - e o Sr. Rousseau não se atreve a dizê-lo. Não 

faça cerimónia, Sr. Rousseau. 



Os olhos de Rousseau não se tiravam da encantadora corista, que não se apercebia da 
atenção que lhe prestavam. 

- Ah! - disse a delfina seguindo a direcção do olhar do nosso filósofo - foi a senhora de 
Taverney que não andou bem? 

Andreia corou ao ver todos os olhares dirigirem-se para ela. 
- Não! não! - bradou Rousseau - não é essa senhora, porque canta como um anjo. 
A senhora du Barry despediu sobre o filósofo um olhar mais penetrante que um dardo. 
O barão de Taverney, pelo contrário, sentiu o coração fundir-se-lhe de prazer, e olhou 

para Rousseau com o seu sorriso mais encantador. 
- Acha que aquela menina canta bem? - perguntou a senhora du Barry a el-rei, a quem as 

palavras de Rousseau haviam visivelmente impressionado. 
- Não entendo... - disse Luís XV - num coro, são muitas vozes juntas... é preciso ser 

professor para perceber isso. 
Entretanto Rousseau agitava-se na orquestra para conseguir fazer cantar o coro: 
 
Volta Colin à sua pastora, 
Celebremos o regresso. 
 
Ao voltar-se depois de uma tentativa, viu o senhor de Jussieu que o cortejava com 

amenidade. 
Não foi para o genebrês um medíocre prazer ser visto regendo a corte, por um homem 

da corte, que o tinha ferido um pouco com a sua superioridade. 
Correspondeu cerimoniosamente à cortesia e continuou a olhar para Andreia, que o 

elogio tornara ainda mais formosa. 
O ensaio continuou, e a senhora du Barry tornou-se de um humor atroz: duas vezes 

surpreendera Luís XV distraído pelo espectáculo, apesar das lindas coisas que lhe dizia. 
O espectáculo para a ciumenta era necessariamente Andreia, o que não impediu a 

senhora delfina de receber muitos cumprimentos e de se mostrar de uma alegria encantadora. 
O Sr. Duque de Richelieu voava como uma borboleta em torno dela com a ligeireza de 

um mancebo, e tinha conseguido formar no fundo do teatro um círculo de pessoas, cujo centro 
era a delfina, o que muito desesperava o partido du Barry. 

- Parece - disse ele em voz alta - que a menina de Taverney tem bonita voz. 
- Encantadora - disse a delfina; - e se não fosse o meu egoísmo, ter-lhe-ia dado o papel de 

Colette; mas, como é para me divertir que me incumbi desse papel, a ninguém o cedo. 
- Ah! A menina de Taverney não o cantaria melhor do que Vossa Alteza Real - disse 

Richelieu - e... 
- Esta menina é uma excelente cantora - disse Rousseau profundamente sentido. 
- Excelente - disse a delfina - e, para o confessar, é ela quem me ensina o meu papel; além 

disso dança maravilhosamente, e eu danço muito mal. 
Pode-se julgar do efeito daquela palestra sobre el-rei, sobre a du Barry, e sobre todos os 

noveleiros, intrigantes e invejosos; cada qual colhia um prazer fazendo uma ferida, ou recebia o 
golpe com a vergonha e dor. Não havia indiferentes, salvo talvez a própria Andreia. 

A delfina, instada pelo duque de Richelieu, resolveu pedir a Andreia que cantasse a 
romanza: 

 
Perdi o meu servidor, 
Colin abandona-me. 
 
Viu-se el-rei marcar o compasso com a cabeça, com movimentos de satisfação tão 

apressados, que o carmim da senhora du Barry caía-lhe em pequenas escamas, como sucede à 
pintura sob a acção da umidade. 



Richelieu, pior que uma mulher, saboreou a sua vingança. Tinha-se aproximado do barão 
de Taverney, e os dois velhos formavam um grupo, que se poderia chamar a Hipocrisia e a 
Corrupção meditando um projecto de união. 

A sua alegria tornou-se tanto mais viva quanto mais se carregava a fronte da senhora du 
Barry, que deu fim ao seu mau humor levantando-se encolerizada, o que era contra todas as 
regras, porque el-rei estava sentado. 

Os cortesãos perceberam a tempestade como as formigas, e apressaram-se em buscar 
abrigo ao pé dos mais fortes. Portanto viu-se a senhora delfina mais cercada pelos seus 
partidários, e a senhora du Barry afagada pelos seus. 

A pouco e pouco ia-se desviando o interesse do ensaio da sua linha natural e inclinava-se 
para outro curso de idéias. Não se tratava já de Colin nem de Colette, e muitos dos espectadores 
pensavam que não tardaria a vez da senhora du Barry cantar: 

 
Perdi o meu servidor, 
Colin abandona-me. 
 
- Vês - disse Richelieu em voz baixa a Taverney; - vês o espantoso efeito que produz a tua 

filha? 
E levou-o para o corredor, abrindo uma porta de vidraça, de onde fez cair um curioso 

que estava trepando para melhor ver a sala. 
- Os diabos levem o velhaco! - murmurou o senhor de Richelieu sacudindo a manga, que 

a pancada contra a porta amarrotara, e principalmente vendo que o curioso estava vestido como 
os trabalhadores do palácio. 

Era com efeito um deles, que, com um cesto de flores debaixo do braço, conseguira içar-
se até à bandeira da porta e mergulhar a vista na sala, de onde vira todo o espectáculo. 

Levou um encontrão que o ia fazendo cair no corredor; mas, se não caiu, o cesto das 
flores entornou-se. 

- Ah! mas eu conheço este velhaco - disse Taverney com um olhar irritado. 
- Quem é? - perguntou o duque. 
- O que fazes aqui, maroto? - disse Taverney. 
Gilberto, porque, como o leitor já decerto adivinhou, era ele, redargüiu soberbamente: 
- Bem vê, estou olhando. 
- Em vez de fazeres o teu trabalho - disse Richelieu. 
- O meu trabalho está concluído - disse Gilberto humildemente ao duque, sem se dignar 

olhar para Taverney. 
- Está decidido que hei-de encontrar este mandrião por toda a parte - disse Taverney. 
- Alto lá, alto lá, senhor - interrompeu docemente uma voz. - O meu Gilbertozinho é um 

assíduo trabalhador e um botânico experiente. 
Taverney voltou-se e viu o senhor de Jussieu, que fazia festas no rosto de Gilberto. 
Corou de raiva e afastou-se. 
- Os lacaios aqui! - murmurou ele. 
- Caluda! - lhe disse Richelieu - não está também aqui a Nicola?... Olha... no canto 

daquela porta, acolá em cima. Ah! Marota! Também não perdes pitada! 
Com efeito, Nicola, por detrás de outros vinte criados do Trianon, erguia acima de todos 

a encantadora cabeça, e os olhos, dilatados pela surpresa e admiração, pareciam ver tudo 
duplamente. 

Gilberto viu-a e voltou-se para outro lado. 
- Vem daí, vem - disse o duque a Taverney – desconfio que el-rei te quer falar... Parece 

procurar-te. 
E os dois amigos afastaram-se na direcção do camarote real. 
A senhora du Barry, de pé, conversava com o senhor de Aiguillon, que também estava de 

pé. Este não perdia de vista movimento algum do tio. 



Rousseau, que ficara só, admirava Andreia; empregava-se, se nos é permitida a expressão, 
em apaixonar-se por ela. 

Os ilustres actores iam despir-se nos camarins, onde Gilberto renovara as flores. 
Taverney, que ficara só no corredor desde que o senhor de Richelieu se apartou dele para 

se dirigir a el-rei, sentia o coração transido e ardente ao mesmo tempo. Afinal o duque voltou e 
pôs um dedo na boca para recomendar silêncio. 

Taverney empalideceu de alegria e foi ao encontro do seu amigo, que o conduziu ao 
camarote real. 

Ali ouviram o que pouca gente podia ouvir. 
A senhora du Barry dizia ao rei: 
- Deverei esperar por Vossa Majestade para cear esta noite? 
E el-rei respondia: 
- Sinto-me hoje cansado, condessa, dispense-me. 
Neste instante chegava o delfim quase junto da condessa, e sem parecer vê-la, dirigindo-

se a el-rei, disse: 
- Vossa Majestade quererá fazer-nos a honra de cear connosco no Trianon? 
- Não, meu filho; o mesmo dizia eu neste momento à condessa; estou cansado; a sua 

alegria atordoava-me... Cearei só. 
O delfim inclinou-se e saiu. A senhora du Barry cortejou e retirou-se, trémula de raiva. 
El-rei fez então um sinal a Richelieu. 
- Duque - disse ele - tenho que falar-lhe de um negócio que lhe diz respeito. 
- Senhor... 
- Não fiquei contente... Quero que me explique... Olhe... Eu ceio sozinho, venha 

acompanhar-me. 
E el-rei olhava para Taverney. 
- Creio que conhece este senhor, duque? 
- O senhor de Taverney? Sim, meu senhor. 
- Ah! O pai da linda cantora. 
- Sim, meu senhor. 
- Escute, duque. 
El-rei baixou-se para falar ao ouvido de Richelieu. 
Taverney contrafez-se, para não dar sinal de comoção. 
Um momento depois, Richelieu passou diante de Taverney e disse-lhe: 
- Acompanha-me sem afectação. 
- Onde - disse Taverney do mesmo modo. 
- Vem andando. 
O duque saiu dali, e Taverney seguiu-o na distância de vinte passos até aos quartos de el-

rei. 
O duque entrou; Taverney ficou só na antecâmara. 

 
XXV 

 
O ADEREÇO 

 
O senhor de Taverney não esperou muito tempo. Richelieu pedira ao criado de quarto de 

Sua Majestade o que el-rei deixara sobre o seu toucador, e saiu imediatamente com um objecto, 
que o barão não pôde logo distinguir por causa da capa de seda que o cobria. 

Mas o marechal tirou o seu amigo de cuidados, chamando-o do lado da galeria. 
- Barão - disse ele apenas viu que estavam sós - algumas vezes tens parecido duvidar da 

minha amizade. 
- Eu não, depois da nossa reconciliação – redargüiu o barão. 
- Então tens duvidado da tua fortuna e da dos teus filhos? 



- Oh! Isso lá, sim. 
- Pois, meu amigo, não tens razão. A tua fortuna e a dos teus filhos progride com uma 

rapidez capaz de te fazer perder o juízo. 
- Ora! - disse Taverney, que percebia uma parte da verdade, mas que se não entregaria a 

Deus, e por conseqüência livrara-se bem do diabo; - de que modo se faz tão depressa a fortuna 
dos meus filhos? 

- Parece-me que já está capitão o Sr. Filipe, e com uma companhia paga por el-rei. 
- Oh! Isso é verdade... E a ti devo essa honra. 
- De modo nenhum. Depois vamos ter a menina de Taverney, talvez marquesa... 
- Ora adeus! - bradou Taverney. - Pois a minha filha... 
- Ouve, Taverney, el-rei tem muito gosto; a formosura, a graça e a virtude, quando as 

acompanha o talento, encantam Sua Majestade... Ora, a menina de Taverney reúne todas essas 
vantagens num ponto eminente... El-rei está portanto encantado com a menina de Taverney. 

- Duque - redargüiu Taverney tomando um ar de dignidade mais do que grotesco para o 
marechal; - duque, como explicas tu essa palavra: encantado? 

Richelieu que não gostava de pretensões, redargüiu secamente ao seu amigo: 
- Barão, eu não sou forte em gramática, e mesmo sei mui pouca ortografia. Encantado, 

para mim, significou sempre estar extremamente contente, nada mais... Ora se tu estás 
extremamente pesaroso por veres o teu rei contente com a formosura, talento e mérito dos teus 
filhos, não temos mais que falar... Eu vou ter com Sua Majestade. 

E Richelieu girou nos calcanhares com um desembaraço perfeitamente juvenil. 
- Duque, não me entendeste bem - bradou o barão fazendo-o parar. - Com os diabos, és 

bem apressado! 
- Por que me dizes tu que não estás contente? 
- Ora! Eu não disse semelhante coisa. 
- Pedes-me comentários a respeito dos favores de el-rei... Que tal está o pateta! 
- Temos outra; eu não disse semelhante coisa. O certo é que estou contente. 
- Ah! Tu... Pois bem! Quem será então o descontente? Tua filha? 
- Ah! 
- Meu caro, criaste a tua filha como um grande selvagem que és. 
- Meu amigo, minha filha criou-se sozinha; bem entendes que não me ia eu agora cansar 

nisso... Já não era pequeno mal ter que viver naquele buraco de Taverney... A virtude nasceu nela 
naturalmente. 

- E dizem ,que a gente do campo sabe separar o joio do trigo. Enfim, a tua filha é uma 
presumida. 

- Engana-se, é uma pomba. 
Richelieu fez uma visagem. 
- Pois bem! O que essa pobre criança deve fazer é ver se acha um bom marido, porque 

com aquele defeito as ocasiões de fazer fortuna hão-de ser muito raras para ela. 
Taverney olhou desassossegadamente para o duque. 
- Felizmente para ela - prosseguiu o duque - el-rei está tão loucamente namorado da du 

Barry, que nunca dará seriamente atenção a outras. 
O desassossego de Taverney tornou-se em angústia. 
- Assim - prosseguiu Richelieu - tu e tua filha podem estar descansados. Vou fazer a Sua 

Majestade as objecções necessárias, e el-rei desistirá logo. 
- Mas desistirá de quê, Santo Deus? - bradou Taverney pálido, sacudindo os braços do 

amigo. 
- De fazer um presente à menina Andreia, meu caro barão. 
- Um presente!... O que é? - disse Taverney cheio de cobiça e esperança. 
- Oh! Uma bagatela - disse Richelieu com negligência; - é isto... olha! 
E tirou de baixo da capa de seda uma caixa que abriu. 
- Um adereço! 



- É uma miséria... Um colar de algumas mil libras que Sua Majestade, lisonjeado por lhe 
ter ouvido cantar a sua canção favorita, queria fazer aceitar à cantora; é natural. Mas, já que a tua 
filha é feroz, não pensemos mais em tal coisa. 

- Duque! Não sabes o que dizes, isso seria uma ofensa a el-rei! 
- Decerto seria ofender el-rei; mas não é próprio da virtude ofender sempre alguém ou 

alguma coisa? 
- Finalmente, duque, lembra-te - disse Taverney – que minha filha não é tão desarrazoada. 
- Isso dizes tu, não o diz tua filha. 
- Oh! Mas sei muito bem o que ela há-de dizer ou fazer. 
- Os chins são tão felizes! - disse Richelieu. 
- Por quê? -disse Taverney admirado. 
- Porque têm muitos canais e rios no país. 
- Não mudes de conversa, duque; não me faças desesperar, e continua a falar-me. 
- Estou falando contigo, barão, e não mudo de conversa. 
- Por que me falas então dos chins? Que relação têm os rios com a minha filha? 
- Uma muito grande... Os chins, dizia eu, têm a fortuna de poder afogar, sem que lhes 

digam coisa alguma, as raparigas demasiadamente virtuosas. 
- Ora vamos, duque - disse Taverney - é preciso ser justo. Supõe que tens uma filha. 
- Por minha vida, tenho uma... E se me vierem dizer que tem demasiada virtude, essa... 

Será uma grande maldade! 
- Enfim, preferirias que não fosse assim, não é verdade? 
- Oh! Eu não me meto com os meus filhos desde que completam os oito anos. 
- Pelo menos, ouve-me, duque. Ora diz: se el-rei me encarregasse de ir oferecer um 

adereço a tua filha, e ela fosse fazer-te queixa? 
- Oh! Meu amigo, nada de comparações. Eu tenho vivido sempre na corte e tu tens 

vivido como um selvagem; não há paridade entre nós. O que para ti é virtude, para mim é 
loucura; Olha, digo-to para teu governo, não há nada mais ridículo que vir dizer à gente: “O que 
faria você em tal ou tal caso?” E daí, enganas-te nas tuas comparações, meu caro. Não se trata de 
ir eu oferecer um adereço à tua filha. 

- Disseste-mo... 
- Eu não disse tal coisa. Só te participei ter-me el-rei ordenado que fosse buscar ao seu 

quarto um adereço para a menina de Taverney, cuja voz lhe tinha agradado; mas não disse que el-
rei me tivesse encarregado de lho ir oferecer. 

- Então, realmente - disse o barão desesperado – não sei o que significa isso. Não 
percebo palavra, falas por enigmas. Por que te deu el-rei esse adereço, se não é para o dares? Por 
que te encarregou disso, se não é para o entregares? 

Richelieu soltou um grito como se acabasse de ver uma aranha. 
- Ah! - disse ele - Puh! Fora! Que selvagem!... Oh! Que feio animal! 
- Quem? 
- Tu, meu bom amigo, tu, meu virtuoso... Cais da Lua, meu pobre barão. 
- Não percebo nada. 
- Não, não percebes coisa nenhuma. Meu caro, quando um rei faz um presente a uma 

mulher, e encarrega disso o duque de Richelieu, o presente é nobre e o recado bem 
desempenhado, lembro-te isso... Eu não entrego os adereços, meu caro, isso era da competência 
do Sr. Lebel. Conheceste o Sr. Lebel? 

- Quem encarregas então disso? 
- Meu amigo - disse Richelieu batendo no ombro de Taverney e acompanhando o gesto 

amigável com um riso diabólico - quando tenho que tratar com uma virtude tão admirável como 
a da menina Andreia, sou de uma moralidade exemplar; quando me chego a uma pomba, como 
dizes, nada em mim cheira a corvo; quando sou deputado a uma rapariga, falo com o pai... Falo-
te, Taverney, e entrego-te o adereço para que o dês a tua filha... Agora, queres? 

Richelieu estendeu a mão com a caixa. 



- Ou não queres? 
E retirou a mão. 
- Ora, mas por que não te explicaste logo? – exclamou o barão; - dizes que sou o 

encarregado por Sua Majestade de entregar este presente: é legítimo e torna-se totalmente 
paternal, acrisola-se... 

- Para isso era preciso que suspeitasses más tenções a el-rei - disse Richelieu com 
seriedade. - Ora, não o ousarias, não é verdade? 

- Deus me livre! Mas o mundo... Quero dizer, a minha filha... 
Richelieu encolheu os ombros. 
- Aceitas ou não? - disse ele. 
Taverney estendeu rapidamente a mão. 
- Assim és moral? - disse ele ao duque com um sorriso gémeo daquele que Richelieu 

acabava de lhe dirigir. 
- Não achas, barão - disse o marechal - que seja de uma moralidade pura fazer intrometer 

o pai, o qual purifica tudo, como acabas de dizer, entre o encantamento do monarca e o encanto 
da tua filha?... Seja nosso juiz o Sr. João Jacques Rousseau, de Genebra, que por aqui andava há 
pouco; aposto que há-de dizer que o falecido José de que nos fala a história sagrada, comparado 
comigo era impuríssimo 

Richelieu pronunciou estas palavras com tal fleuma e nobreza, que impuseram silêncio às 
observações de Taverney, e o ajudaram a crer que devia estar convencido. 

Tomou portanto a mão do seu ilustre amigo, e apertando-a disse-lhe: 
- Graças à tua delicadeza, minha filha poderá aceitar este presente. 
- Fonte e origem dessa fortuna de que eu te falava no começo da nossa enfadonha 

discussão sobre a virtude. 
- Obrigado, caro duque, agradeço-to com toda a minha alma. 
- É verdade, ,toma grande cuidado em que os afeiçoados da senhora du Barry não saibam 

disso; a condessa seria capaz de deixar o rei e fugir. 
- E el-rei levar-nos-ia isso a mal? 
- Não sei; mas a condessa não no-lo havia de levar a bem. Quanto a mim, ficava 

perdido... Sê discreto. 
- Não receies coisa alguma. É verdade, e apresenta os meus humildes agradecimentos a 

el-rei. 
- E os da tua filha; não faltarei a isso... Mas ainda não é tudo... Tu mesmo agradecerás a 

el-rei, meu caro; Sua Majestade convida-te para cear hoje. 
- A mim? 
- Sim, a ti, Taverney; estaremos em família. Sua Majestade, tu e eu falaremos da virtude de 

tua filha. Adeus, Taverney, vejo du Barry com o duque de Aiguillon; não devem surpreender-nos 
juntos. 

E ligeiro como um pajem desapareceu no fim da galeria, deixando Taverney, com o 
adereço, semelhante a uma criança saxónia que acorda com os presentes que o Natal lhe pôs nas 
mãos enquanto dormia. 
 

XXVI 
 

A CEIA PARTICULAR DE EL-REI LUÍS XV 
 
O marechal encontrou Sua Majestade na pequena sala para onde o haviam seguido alguns 

cortesãos, que preferiam ficar sem ceia a deixar outros aproveitarem o olhar distraído do 
soberano. 

Mas nessa noite Luís XV parecia ter mais que fazer que olhar para aqueles senhores. 
Despediu todos, dizendo ao mesmo tempo que não cearia ou que cearia só. 



Então despedindo-se todos de Sua Majestade, e receando desagradar ao senhor delfim se 
não assistissem à festa que ele dava depois do ensaio, voaram logo como uma nuvem de pombos 
parasitas, e dirigiram-se para aquele que lhes permitiam ver, prontos para afirmarem que por ele 
desertavam das salas de Sua Majestade. 

Luís XV, que tão rapidamente deixavam, estava bem longe de pensar neles. A pequenez 
daquela chusma de cortesãos tê-lo-ia feito sorrir noutras circunstâncias; mas desta vez não 
despertou sentimento algum no monarca, tão motejador, que não poupava coisa alguma nem ao 
moral nem ao físico do seu melhor amigo, supondo que Luís XV tivesse algum amigo. 

Naquele momento prestava Luís XV toda a sua atenção a um coche dourado, que 
estacionava diante da porta dos comuns do Trianon. O cocheiro parecia esperar com impaciência 
que chegasse o amo para fustigar os cavalos e partir. 

Aquele coche, alumiado com archotes, era da senhora du Barry. Zamora, sentado ao pé 
do cocheiro, divertia-se em balancear as pernas para trás e para diante. 

Afinal a senhora du Barry, que sem dúvida se demorara nos corredores esperando receber 
alguma mensagem de el-rei, apareceu pelo braço do Sr. Duque de Aiguillon. Conhecia-se-lhe 
visivelmente a raiva, ou pelo menos o despeito, não só pelo rosto, mas também pela rapidez dos 
passos, apesar da diligência que fazia para encobrir a grande perturbação. 

João, muito lúgubre, e com o chapéu esmagado pela pressão distraída do braço, 
acompanhava a irmã; não assistira ao espectáculo porque o senhor delfim não se tinha lembrado 
de o convidar; mas estivera na antecâmara como um lacaio, todo pensativo, com os bofes 
descuidadamente caídos sobre a véstia bordada de prata e flores cor-de-rosa, e não olhando 
sequer para os punhos rotos, que pareciam conformar-se com o seu triste pensamento. 

João vira a irmã pálida e distraída, do que havia concluído que o perigo era grande. 
João não era valente em diplomacia senão contra os vivos; contra os fantasmas nunca. 
Luís XV viu pela janela, escondido com a cortina, desfilar a lúgubre procissão, que 

semelhante a frades de cartas entrou toda na carruagem da condessa; depois, fechado o postigo, o 
lacaio saltou na traseira, o cocheiro sacudiu as rédeas, e os cavalos partiram a galope. 

- Oh! Oh! - disse el-rei - a condessa partiu sem procurar ver-me, sem tentar falar-me! Está 
furiosa! 

E repetiu em voz alta: 
- Sim, a condessa está furiosa! 
Richelieu, que acabava de se introduzir na câmara como quem era esperado, ouviu as 

últimas palavras: 
- Furiosa, senhor - disse ele - e por quê? Porque Vossa Majestade se diverte um instante, 

oh! isso não está bem da parte da condessa. 
- É que - respondeu Luís XV - eu não me divirto; pelo contrário, estou cansado e procuro 

descansar. A música fez-me mal; era preciso, se desse ouvidos à condessa, ir cear a Luciennes, 
comer e sobretudo beber; os vinhos da condessa são ingratos, não sei de que uva são fabricados, 
derrancam a gente; por minha vida que prefiro ficar aqui. 

- E Vossa Majestade tem muitíssima razão – disse o duque. 
- E demais, a condessa se distrairá! Sou eu porventura uma companhia agradável? Ela 

tem-mo dito, mas não lhe dou crédito. 
- Ah! Desta vez não tem Vossa Majestade razão – disse o marechal. 
- Não, duque, não, realmente; eu conto os meus dias e penso um pouco. 
- Senhor, a condessa conhece que por forma alguma poderia ter melhor companhia, e é 

isso o que a torna furiosa. 
- Realmente, duque, não sei como faz isso; conserva a arte de levar as mulheres, como se 

tivesse vinte anos. Nessa idade é o homem quem escolhe, mas na época em que eu estou, 
duque... 

- Então, senhor?! 
- Ah! É a mulher que faz o seu cálculo. 
O marechal soltou uma gargalhada. 



- Vamos, senhor - disse ele - mais uma razão, e se Vossa Majestade julga que a condessa 
se distrai, consolemo-nos. 

- Não digo que ela se distrai, duque; digo que há-de acabar por procurar distracções. 
- Ah! Não ousarei dizer a Vossa Majestade que isso não se tenha visto nunca. 
El-rei levantou-se muito agitado. 
- Quem tenho eu ainda aí fora? - perguntou ele. 
- Todos os seus criados, meu senhor. 
El-rei pensou um instante. 
- Mas o duque - disse ele - tem aí alguém? 
- Tenho Rafté. 
- Bom. 
- Que deve ele fazer, meu senhor? 
- Ai, duque, seria preciso que se informasse se a senhora du Barry volta realmente para 

Luciennes. 
- A condessa já partiu, parece-me. 
- Ostensivamente, sim. 
- Mas onde quer Vossa Majestade que ela vá? 
- Quem sabe? O ciúme torna-a louca, duque. 
- Senhor, não seria antes Vossa Majestade? 
- Como, o quê? 
- O ciúme... 
- Duque! 
- Na verdade, seria uma humilhação para todos nós, meu senhor. 
- Ciúmes, em mim? - bradou Luís XV com um riso forçado; - pois na realidade, duque, 

fala seriamente? 
Efectivamente Richelieu não acreditava o que dizia. É preciso mesmo confessar que se 

aproximava muito da verdade pensando, pelo contrário, que el-rei não desejava saber se a 
senhora du Barry estava realmente em Luciennes senão para estar certo de que não voltaria ao 
Trianon. 

- Então - disse ele em voz alta - está tratado, meu senhor, mando Rafté à descoberta? 
- Mande, sim. 
- Agora, o que deseja Vossa Majestade fazer antes de cear? 
- Nada, vamos cear imediatamente. Avisou aquela pessoa? 
- Avisei, está na antecâmara de Vossa Majestade. 
- O que disse? 
- Desfez-se em agradecimentos. 
- E a filha? 
- Ainda se lhe não falou. 
- Duque, a senhora du Barry é ciumenta e poderia lembrar-se de voltar. 
- Ah! Senhor, seria isso de muito mau gosto, e julgo que a condessa não é capaz de 

semelhante monstruosidade. 
- Duque, é capaz de tudo naqueles momentos, e principalmente quando o ciúme se liga 

ao ódio. Ela odeia-o: não sei se lhe consta isso? 
Richelieu inclinou-se. 
- Sei que me faz essa honra, senhor. 
- Odeia também o senhor de Taverney. 
- Se Vossa Majestade contar bem, estou certo que há-de achar uma terceira pessoa que ela 

odeia ainda mais do que a mim e ao barão. 
- A quem é? 
- À menina Andreia. 
- Ah! - disse el-rei - acho isso naturalíssimo. 
- Então... 



- Sim, mas tudo isso não impede, duque, que se esteja de atalaia para que a senhora du 
Barry não nos faça alguma surpresa esta noite. 

- Pelo contrário, é uma medida muito necessária. 
- Aí vem o mordomo; caluda! Dê as suas ordens a Rafté e venha ter comigo à casa de 

jantar com a pessoa que sabe. 
Luís XV levantou-se e passou à casa de jantar, enquanto Richelieu saía pela porta do lado 

oposto. 
Cinco minutos depois, acompanhado pelo barão de Taverney, entrava na casa onde 

estava el-rei. 
El-rei deu amavelmente as boas noites ao senhor de Taverney. 
O barão era homem de espírito; respondeu com esse modo particular de certas pessoas, 

que fazem com que os reis e os príncipes, conhecendo-as como sendo da sua gente, se ponham 
logo à vontade com quem lhes fala. 

Luís XV era um mau rei, mas era um homem encantador; a sua companhia, quando ele 
queria, era cheia de atractivos para bebedores, conversadores e voluptuosos. 

Numa palavra, el-rei estudara muito o lado agradável da vida.  
Comeu com bom apetite, ordenou aos seus convivas que bebessem, e dirigiu a 

conversação para a música. 
Richelieu compreendeu-o, e disse: 
- Meu senhor, se a música põe os homens de acordo, como diz o nosso mestre de dança e 

como Vossa Majestade parece pensar, poderá dizer-se o mesmo das mulheres? 
- Ora, duque - disse el-rei - não falemos das mulheres. Desde a guerra de Tróia até nossos 

dias que as mulheres operaram sempre um efeito contrário ao da música; o duque 
principalmente, tem contas muito grandes que ajustar com elas para que goste de ouvir discutir 
semelhante questão; entre outras há uma, e não é a menos perigosa de todas, com quem está a 
ferro e fogo. 

- É a condessa; mas tenho porventura culpa disso? 
- Decerto tem. 
-Oh! Oh! Espero que Vossa Majestade se dignará explicar-me... 
- Em duas palavras e com muito prazer - disse el-rei. 
- Queira dizer, meu senhor. 
- Ela ofereceu-lhe a pasta não sei de que ministério, e o duque rejeitou-a, porque a 

condessa, como diz, não é bastante popular. 
- Eu? - disse Richelieu bastante perturbado com o aspecto que a conversa tomava. 
- É voz pública - disse el-rei com fingida bondade. - Nem sei já quem me contou isso... 

parece-me que o li na gazeta. 
- Então, meu senhor - disse Richelieu, aproveitando a liberdade que aos seus convivas 

dava a alegria pouco usual do rei - confessarei que desta vez a voz pública e até as gazetas 
contavam alguma coisa menos absurda que de costume. 

- Como! - bradou Luís XV - realmente recusou fazer parte do ministério, meu caro 
duque? 

Richelieu, como facilmente se conhecerá, estava numa posição delicada. El-rei sabia 
melhor que ninguém que ele não tinha recusado coisa nenhuma, mas era preciso que Taverney 
continuasse a crer no que Richelieu lhe dissera; tratava-se portanto, da parte do duque, de 
responder com bastante habilidade para fugir da mistificação do rei sem incorrer na pecha de 
mentiroso, que o barão estava próximo a lançar-lhe em rosto. 

- Meu senhor - disse Richelieu - rogo a Vossa Majestade que não nos ocupemos dos 
efeitos, mas que remontemos à causa. Que eu tenha ou não rejeitado a pasta, é segredo de Estado 
que não é próprio ser revelado por Vossa Majestade numa ceia, a causa pela qual eu teria 
rejeitado a pasta, supondo que me tivesse sido oferecida, é que é o essencial. 

- Oh! Oh! Duque, então essa causa não é segredo de Estado, segundo parece - disse el-rei 
sorrindo. 



- Não, meu senhor, e principalmente para Vossa Majestade que, para mim e para o meu 
amigo o barão de Taverney, é, neste momento, peço perdão à divindade, o mais amável anfitrião 
mortal que se possa ver; não tenho portanto segredos para o meu rei. Entrego-lhe a minha alma 
toda, porque não quero que se possa dizer que o rei de França não tem um servidor que lhe diga 
a verdade toda inteira e pura. 

- Ouçamos - disse el-rei, enquanto Taverney bastante desassossegado com receio de que 
Richelieu dissesse mais do que devia, mordia os lábios e compunha escrupulosamente o rosto 
pelo de el-rei; - ouçamos a verdade, duque. 

- Meu senhor, há no Estado duas potências a que um ministro deveria obedecer: a 
primeira é a vontade de Vossa Majestade; a segunda é a dos amigos mais íntimos que Vossa 
Majestade se digna escolher: a primeira é irresistível, ninguém deve pensar em se lhe subtrair; a 
segunda é mais sagrada ainda, porque impõe deveres de coração a quem quer que sirva a Vossa 
Majestade: chama-se a sua confiança; um ministro deve prezar, para lhe obedecer, o favorito ou a 
favorita do seu rei. 

Luís XV riu-se. 
- Duque - disse ele - aí está uma bela máxima, que estimo ver sair da sua boca; mas 

proíbo-lhe de a ir apregoar com trombetas no Point-Neuf. 
- Oh! Bem sei, meu senhor - disse Richelieu – que os filósofos haviam de protestar; mas 

não julgo que os gritos deles importem a Vossa Majestade nem a mim. O principal é que as duas 
vontades preponderantes do reino sejam satisfeitas. Pois bem, a vontade de certa pessoa, meu 
senhor, di-lo-ei corajosamente a Vossa Majestade, ainda que disso dependesse incorrer no seu 
desagrado, a vontade da senhora du Barry, enfim, eu não poderia aceder a ela. 

Luís XV calou-se. 
- Tinha-me ocorrido uma idéia - prosseguiu Richelieu; - olhava em roda de mim, noutro 

dia, na corte de Vossa Majestade, via tantas meninas nobres, tantas mulheres distintas, tantas 
damas radiantes, que se fosse rei de França havia de se me tornar quase impossível fazer escolha. 

Luís XV voltou-se para Taverney, que, ao sentir-se meter em conversa, palpitava de 
receio e de esperança, auxiliando com os olhos a eloqüência do marechal, como se impelisse para 
o porto o navio carregado com a sua fortuna. 

- Vejamos se também é daquele parecer, barão? 
- Meu -senhor - respondeu Taverney com o coração cheio de júbilo - o duque parece que 

tem dito há alguns instantes bocadinhos de ouro a Vossa Majestade. 
- Portanto é da mesma opinião sobre o que ele diz a respeito das raparigas bonitas? 
- Meu senhor, parece-me que efectivamente há algumas na corte de França que são 

deveras lindas. 
- Enfim, é da mesma opinião, barão? 
- Sou, sim, meu senhor. 
- E exorta-me como ele a fazer escolha entre as formosuras da corte? 
- Ousaria confessar que sou da opinião do marechal, meu senhor, se me atrevesse a crer 

que é também essa a opinião de Vossa Majestade. 
Houve um momento de silêncio, durante o qual el-rei olhou com afabilidade para 

Taverney. 
- Meus senhores - disse por fim - não duvidem que seguiria os seus conselhos se tivesse 

trinta anos. Teria uma inclinação fácil de compreender; mas agora estou um tanto velho para ser 
crédulo. 

- Crédulo! Rogo a Vossa Majestade que se digne explicar-me essa palavra, meu senhor. 
- Ser crédulo, meu caro duque, significa crer; ora, nada me fará crer em certas coisas. 
- Quais são? 
- É que se possa inspirar amor na minha idade. 
- Oh! Meu senhor - exclamou Richelieu - eu tinha pensado até hoje que Vossa Majestade 

era o gentil-homem mais polido do seu reino; mas agora vejo com dor profunda que me tinha 
enganado. 



- Em quê? - perguntou el-rei, rindo-se. 
- Em ser eu velho como Matusalém, eu que nasci em 1694. Digne-se de notar, meu 

senhor, que tenho dezesseis anos mais do que Vossa Majestade. 
Era uma hábil lisonja da parte do duque. Luís XV admirava sempre a velhice daquele 

homem, cuja mocidade se perdera ao seu serviço; porque, tendo aquele exemplo debaixo dos 
olhos, podia esperar que chegasse à mesma idade que ele. 

- Seja - disse Luís XV - mas espero que não terá já a pretensão de ser amado por si 
mesmo, duque? 

- Se eu pensasse nisso, meu senhor, havia de quebrar no mesmo instante as minhas 
relações com duas mulheres, que ainda esta manhã me disseram o contrário. 

- Então, duque - disse Luís XV - veremos; veremos, senhor de Taverney; a mocidade 
remoça, é verdade... 

- Sim, sim, meu senhor, e o sangue nobre é uma salutar infusão, sem contar que na 
mudança um espírito rico como o de Vossa Majestade ganha sempre, e nunca perde. 

- Entretanto - observou Luís XV - lembra-me que o meu avô, quando envelheceu, deixou 
de fazer a corte às mulheres com o mesmo desembaraço. 

- Ora! Ora! Meu senhor - disse Richelieu – Vossa Majestade conhece todo o meu respeito 
pelo falecido rei, que duas vezes me mandou para a Bastilha; mas não deve isso impedir-me de 
dizer que entre a idade madura de Luís XIV e a idade madura de Luís XV, não se pode fazer 
comparação alguma. Com os diabos! Vossa Majestade Cristianíssima, sempre honrado o seu 
título de filho primogénito da Igreja, não leva o ascetismo ao ponto de esquecer a sua 
humanidade? 

- À fé que não - disse Luís XV; - posso dizê-lo, pois que não está aqui o meu médico nem 
o meu confessor. 

- Pois bem, meu senhor; el-rei Luís XIV admirava muitas vezes, pelo excesso de zelo 
religioso e pelas suas mortificações sem-número, a senhora de Maintenon, que todavia era mais 
velha do que ele. Torno a repetir, meu senhor, pode porventura fazer-se comparação de homem 
com homem quando se fala de Vossas duas Majestades? 

El-rei, naquela noite, estava de boa maré, e as palavras de Richelieu eram como outras 
tantas gotas de água caídas da fonte de Juvêncio, Richelieu pensou que era chegado o momento, 
e tocou com o joelho no de Taverney. 

- Meu senhor - disse este - permita Vossa Majestade que lhe apresente os meus 
agradecimentos pelo magnífico presente que mandou a minha filha. 

- Não tem que agradecer, barão - disse el-rei; - a menina de Taverney agrada-me pela sua 
graça honesta e decente. Bem desejava que as minhas filhas tivessem ainda que nomear o pessoal 
do seu serviço; decerto que a menina Andreia... é assim que se chama, não é verdade? 

- É sim, meu senhor - respondeu Taverney, encantado de que el-rei lhe soubesse o nome 
de baptismo da filha. 

- Lindo nome. Decerto que a menina Andreia teria sido a primeira na lista; mas tudo está 
completo na minha casa. Entretanto, barão, fique sabendo, sua filha há-de ter toda a minha 
protecção; não tem grande dote, creio eu? 

- Infelizmente, não, meu senhor. 
- Pois bem, eu lhe tratarei do casamento. 
Taverney cortejou respeitosamente. 
- Nesse caso terá Vossa Majestade também a bondade de procurar o marido, porque, 

confesso, na nossa pobreza, que é quase miséria... 
- Sim, sim, esteja descansado - disse Luís XV; - mas é muito nova ainda, creio, e não há 

pressa em casá-la? 
- Não há pressa nenhuma, meu senhor, e muito menos, tendo Vossa Majestade horror a 

casamentos. 
- Sabe isso?! - disse el-rei esfregando as mãos e olhando para Richelieu. - Pois bem, em 

todo o caso, senhor de Taverney, se se vir em algum embaraço, disponha de mim. 



Dito isto, Luís XV levantou-se; depois, dirigindo-se ao duque, disse: 
- Marechal! 
O duque aproximou-se de el-rei. 
- A pequena ficou contente? 
- De quê, meu senhor? 
- Do adereço. 
- Perdoe-me Vossa Majestade de lhe falar em voz baixa, mas o pai está escutando, e não 

deve ouvir o que lhe vou dizer. 
- Ora! 
- Não, meu senhor. 
- Diga. 
- Meu senhor, a pequena tem horror ao casamento, é verdade, mas outra coisa de que 

também tenho a certeza, é que não tem horror a Vossa Majestade. 
Dito isto, com uma familiaridade que agradou a el-rei pelo excesso mesmo de franqueza, 

o marechal correu com os seus passos curtos e apressados para Taverney, o qual, em sinal de 
respeito, se retirara para o limiar da galeria. 

Saíram ambos pelos jardins. 
A noite estava magnífica. Adiante deles iam dois lacaios com archotes, e ao mesmo 

tempo que os alumiavam, iam desembaraçando a passagem, afastando os ramos das árvores e de 
outros arbustos carregados de flores. Viam-se ainda iluminadas as janelas do Trianon através dos 
vidros cobertos do vapor causado pelos cinqüenta convivas da senhora delfina. 

A música de Sua Majestade animava o minuete porque, depois da ceia, dançara-se e 
dançava-se ainda. 

Numa mata de lilás e acácias, Gilberto, ajoelhado no chão, olhava para o movimento das 
sombras por detrás das tapeçarias diáfanas. 

Se o Céu desabasse sobre a Terra não distrairia aquele contemplador, inebriado com a 
beleza da dança, que seguia em todas as suas voltas. 

Entretanto, quando Richelieu e Taverney passaram roçando pela mata em que estava 
oculta aquela ave nocturna, o som das vozes, e principalmente certa frase, fizeram erguer a 
cabeça a Gilberto. 

É que aquela frase era para ele muito importante e significativa. O marechal, de braço 
dado com o seu amigo, e inclinando-se-lhe ao ouvido, dizia: 

- Considerando e pensando bem, barão, é custoso confessar-to, mas deves quanto antes 
mandar a tua filha para um convento. 

- Por quê? - perguntou o barão. 
- Porque el-rei, ia apostar - respondeu o marechal - está loucamente namorado dela. 
Gilberto, a estas palavras, empalideceu e sentiu o sangue afluir-lhe ao coração. 

 
XXVII 

 
PRESSENTIMENTOS 

 
No dia seguinte, quando acabava de dar meio-dia no relógio do Trianon, foi Nicola gritar 

à porta de Andreia, que ainda não saíra do quarto: 
- Menina, está aqui o Sr. Filipe! 
Este grito vinha do fim da escada. 
Andreia, muito admirada, mas ao mesmo tempo alegríssima, conchegou o penteador de 

cassa e correu ao encontro do mancebo, que na realidade acabava de se apear do cavalo no pátio 
do Trianon, e perguntava a alguns criados a que horas poderia falar a sua irmã. 

Andreia abriu pessoalmente a porta, e deu logo de cara com Filipe, que a oficiosa Nicola 
fora buscar ao pátio, e conduzira pela escada. 



Andreia lançou-se ao pescoço do irmão e ambos entraram no quarto, seguidos por 
Nicola. 

Só então Andreia notou que Filipe vinha mais sério que de costume; que o seu sorriso era 
triste; que vinha completamente uniformizado, e que no braço esquerdo trazia a sua capa de 
jornada muito bem dobrada. 

- O que é isso, Filipe? - perguntou ela com esse instinto das almas sensíveis, para quem 
um olhar é uma grande revelação. 

- Minha irmã - disse Filipe - recebi esta manhã ordem de ir para o meu regimento. 
- E partes? 
- Certamente. 
- Oh! - exclamou Andreia exalando nesse grito doloroso toda a sua coragem e grande 

parte das suas forças. 
Conquanto aquela partida fosse naturalíssima e ela devesse já esperá-la, tal impressão lhe 

fez recebê-la, que se viu obrigada a agarrar-se ao braço do irmão para não cair. 
- Meu Deus! - disse Filipe admirado - pois esta partida aflige-te a esse ponto, Andreia? Na 

vida militar, bem sabes, que é isto um dos acontecimentos mais vulgares. 
- Sim, sim, não há dúvida - murmurou Andreia; - e para onde vais, meu irmão? 
- Agora vou para Reims; bem vês que não é uma jornada muito longa. É verdade que dali, 

segundo todas as probabilidades, o regimento voltará a Estrasburgo. 
- Ah! E quando partes? 
- A ordem é para partir imediatamente. 
- Vens então para te despedir de mim? 
- Venho, sim, minha irmã. 
- Despedidas! 
- Tens alguma coisa particular a dizer-me, Andreia? - perguntou Filipe inquieto por aquela 

tristeza, demasiado profunda para que não tivesse outra causa além da partida. 
Andreia compreendeu que aquelas palavras aludiam a Nicola, a qual olhava para esta cena 

com uma admiração, que a extrema dor de Andreia motivava. 
Efectivamente, a partida de Filipe, isto é, de um oficial para o seu regimento, não era 

catástrofe que devesse provocar tantas lágrimas. 
Andreia compreendeu pois ao mesmo tempo o sentimento de Filipe e a admiração de 

Nicola; pegou num mantelete que pôs nos ombros, e dirigindo o irmão para a escada, disse: 
- Acompanho-te até à grade da quinta, Filipe, e iremos pela rua do arvoredo. Tenho 

efectivamente muitas coisas que te contar, meu irmão. 
Estas palavras equivaliam para Nicola a uma ordem de afastar-se; portanto retirou-se, 

caminhando encostada à parede e entrou no quarto da ama, enquanto esta descia a escada com 
Filipe. 

Andreia desceu pela escada que fica junto da capela, e seguiu pelo caminho que ainda 
hoje conduz para o jardim, apesar de ser incessantemente interrogada pelo olhar inquieto de 
Filipe, foi por muito tempo apoiada no braço dele, com a cabeça inclinada sobre o ombro, sem 
pronunciar uma única palavra. 

Depois, de repente, o coração palpitou-lhe dolorosamente, as feições cobriram-se com 
uma palidez mortal, assomou-lhe aos lábios um suspiro, e rios de lágrimas lhe vendaram os olhos. 

- Minha querida irmã, minha boa Andreia – bradou Filipe - em nome de Deus, diz o que 
tens? 

- Meu amigo, meu único amigo - disse Andreia - partes, deixas-me só neste mundo em 
que entro, e perguntas-me por que choro? Ai! Pensa bem, Filipe, minha mãe morreu dando-me à 
luz; e, é horroroso confessá-lo, nunca tive pai! Todas as penas que o meu coração sentiu, todos 
os segredos que a minha alma conhece, a ti, só a ti os tenho confiado. Quem me sorriu na 
aflição? quem me acariciou na tristeza? Quem me embalou quando criança? Foste tu. Quem me 
protegeu depois de criada? Foste tu. Quem me fez crer que as criaturas de Deus não estavam 
neste mundo só para padecer? Foste tu, Filipe, sempre tu. Porque, enfim, nunca tive amor nem a 



coisa nem a pessoa alguma, desde que estou no mundo, excepto a ti, e também não fui ainda 
amada por outra pessoa. Oh! Filipe! Filipe! - continuou melancolicamente Andreia - desvias o 
rosto e eu leio no teu pensamento. Dizes contigo que sou moça, que sou formosa, e que devo 
contar com o futuro e com o amor. E todavia, bem vês, Filipe, que não basta ser formosa e 
moça, porque ninguém repara em mim. A senhora delfina é boa, me dizes tu, meu amigo. 
Certamente, é perfeita, pelo menos aos meus olhos assim é, e olho para ela como para uma 
divindade. Mas é principalmente porque a considero nessa esfera sobre-humana que tenho por 
ela muito respeito, mas não amizade. Ora, a amizade, Filipe, é um sentimento tão necessário ao 
meu coração que, nele incessantemente recalcado, o despedaça. Nosso pai... Ai, meu Deus! 
Nosso pai, não é novo para ti o que digo, Filipe, não só não é para mim um protector, um amigo, 
senão que nunca olha para mim que me não cause medo. Sim, sim, tenho medo, Filipe, tenho 
medo dele, principalmente desde que sei que te vais. Medo de quê? Nem eu sei. Ai, meu Deus, 
não têm também as aves que fogem, os rebanhos que balem, medo da tempestade, quando ela 
está próxima? Dirás que é instinto; mas por que não há-de a nossa alma imortal ter o instinto da 
desgraça? Há algum tempo que tudo é favorável à nossa família, bem o sei. Estás feito capitão; 
eu, estou empregada na casa real e quase na intimidade da delfina; nosso pai ceou ontem, 
segundo dizem, quase a sós com el-rei. Pois bem, Filipe, torno a repetir, ainda que te pareça 
insensata, tudo isto me assusta mais do que a nossa tranqüila miséria e a nossa obscuridade de 
Taverney. 

- E contudo, lá, querida irmã - disse Filipe com tristeza - estavas também só, lá também 
eu não estava ao teu lado, para te consolar. 

- É verdade, mas ao menos estava só, só com as minhas recordações de infância: parecia-
me que aquela casa, onde tinha vivido, onde tinha respirado, onde tinha morrido minha mãe, me 
devia a protecção natal, se é permitido exprimir-me assim; tudo ali me era grato. Via-te partir 
com sossego, via-te voltar com prazer. Mas, partisses ou voltasses, não te seguia por toda a parte 
o meu coração? Tinha amor àquela casa, aos meus jardins, às minhas flores, àquele todo de que 
outrora eras só uma parte; hoje és tu o todo, Filipe, e quando me deixas, tudo me deixa. 

- E todavia, Andreia - disse Filipe - hoje tens uma protecção muito mais poderosa do que 
a minha. 

- É verdade. 
- Um belo futuro. 
- Quem sabe?... 
- Por que duvidas? 
- Não sei. 
- É ser ingrata para com Deus, minha irmã. 
- Oh! não, graças ao Céu, não sou ingrata para com Deus, e noite e dia lhe rendo graças 

pelos seus benefícios; mas parece-me que em lugar de receber as minhas orações, cada vez que 
ajoelho, uma voz lá de cima me diz: “Toma cuidado, pobre menina, toma cuidado!” 

- Mas de que tens tu que acautelar-te, responde? Não posso admitir que te ameace alguma 
desgraça. Tens algum pressentimento dessa desgraça? Sabes o que deves fazer para a combater 
afrontando-a, ou para a evitar? 

- Nada sei, Filipe, a não ser que me parece estar a minha vida presa por um fio, que para 
mim já nada luz além deste momento que vai marcando a tua partida. Numa palavra, parece-me 
que durante o meu sono me largarão no declive de um precipício, em que não poderei parar 
quando acordar; que estou acordada; que vejo o abismo, e que entretanto vou caindo nele, e que 
estando tu ausente, não te tenho junto de mim para me protegeres, vou sumir-me e despedaçar-
me. 

- Querida irmã, boa Andreia - disse Filipe, a seu pesar comovido por aquela expressão 
cheia de um terror tão verdadeiro - exageras uma ternura, que te agradeço. Sim, perdes um 
amigo, mas momentaneamente; não estarei tão longe que me não possas chamar se te for preciso; 
e daí pensa que, exceptuando as tuas quimeras, nada te ameaça. 

Andreia parou diante do irmão. 



- Então, diz-me por que é que tu, que és um homem, tu que tens mais força do que eu, 
estás neste momento mais triste que eu mesma? Vamos, como explicas isso, meu irmão? 

- É fácil, querida irmã - disse Filipe fazendo parar Andreia, que cessando de falar tinha 
continuado a caminhar. - Não somos só irmãos pela alma e pelo sangue, somo-lo também pela 
alma e pelos sentimentos; por isso vivíamos numa inteligência que, para mim sobretudo, desde a 
nossa chegada a Paris, se tornou em gratíssimo costume. Quebro esse laço, querida amiga, ou por 
melhor dizer, quebram-no, e o golpe fez-se sentir no meu coração. Estou portanto triste, mas 
momentaneamente; nada mais. Eu, Andreia, eu, vejo para além da nossa separação; não creio em 
desgraça nenhuma, salvo a de nos não vermos durante alguns meses, durante um ano, talvez; 
resigno-me portanto e não te digo adeus, mas até à vista. 

Apesar daquelas palavras consoladoras, Andreia só respondeu com lágrimas... 
- Minha querida irmã - bradou Filipe, vendo a expressão daquela tristeza, que lhe parecia 

incompreensível; minha querida irmã, não me disseste tudo, ocultas-me alguma coisa; fala, em 
nome de Deus, fala! 

E abraçou-a, apertando-a contra o coração para lhe ler nos olhos. 
- Não, não, Filipe - disse ela - juro que te disse tudo, que te abri o meu coração. 
- Pois bem, então, por piedade, Andreia, ânimo; estás-me afligindo assim. 
- Tens razão - disse ela - e estou louca. Ouve, sabes melhor que ninguém, que nunca tive 

o espírito muito forte, sempre temi, sempre meditei, sempre suspirei; mas não tenho direito para 
associar às minhas dolorosas quimeras um irmão que amo com tanta ternura, principalmente 
quando me assegura e me prova que não tenho razão de assustar-me. Tens razão, Filipe, é 
verdade, é bem verdade; tudo aqui é perfeito para mim, Filipe, perdoa-me; bem vês que enxugo 
as lágrimas, já não choro, sorrio, Filipe; também eu não te digo adeus, digo-te apenas: até à vista. 

E Andreia abraçou ternamente o irmão, ocultando dele uma última lágrima, que ainda lhe 
corria dos olhos e que foi cair como uma pérola sobre as agulhetas de ouro do moço oficial. 

Filipe olhou para ela com essa ternura infinita que participa ao mesmo tempo do carinho 
do pai e do afecto do irmão. 

- Andreia - disse ele - assim é que gosto de te ver. Tem ânimo! Vou partir, mas todas as 
semanas o correio te trará uma carta minha. O que te peço é que faças com que todas as semanas 
eu receba também letras tuas. 

- Sim, Filipe - disse Andreia; - sim, e será essa a minha única felicidade. Mas preveniste o 
pai, não é verdade? 

- De quê? 
- Da tua partida. 
- Querida irmã, foi o barão mesmo que esta manhã me trouxe a ordem de casa do 

ministro. O senhor de Taverney não é como tu, Andreia, e segundo parece passará facilmente 
sem mim: parecia estimar a minha partida, e a falar verdade, tinha razão; aqui nada adiantaria, ao 
passo que lá, pode deparar-se uma ocasião... 

- O pai estima a tua partida! - murmurou Andreia. - Não estarás enganado, Filipe? 
- Ele virá consolar-te - respondeu Filipe, iludindo a resposta. 
- Julgas isso, Filipe? Ele poucas vezes me vê! 
- Minha irmã, ele encarregou-me de te dizer que hoje mesmo, depois da minha partida, 

viria ao Trianon. Ele é teu amigo, acredita-o; com a diferença que é teu amigo a seu modo. 
- Que tens, Filipe? Pareces perturbado. 
- Querida Andreia, é porque já deu a hora. Vê que horas são? 
- Falta um quarto para a uma. 
- Pois bem, querida irmã, o que causa a minha perturbação, é que há uma hora que eu 

deveria estar a caminho, e estamos ao pé da grade onde o cavalo me espera. Portanto... 
Andreia mostrou o rosto sereno, e pegando na mão do irmão, disse com expressão 

demasiado firme para que na voz se não conhecesse a afectação: 
- Portanto, adeus, meu irmão... 
Filipe abraçou-a pela última vez. 



- Até à vista! - disse ele; - lembra-te da tua promessa. 
- Qual? 
- Pelo menos uma carta cada semana. 
- Oh! Escusas lembrar-mo! 
E pronunciou estas palavras com supremo esforço: a pobre criança já não tinha voz. 
Filipe disse ainda adeus com um gesto e afastou-se. 
Andreia seguiu-o com a vista, sustendo a respiração para reprimir os suspiros. 
Filipe montou a cavalo, disse-lhe mais uma vez adeus do outro lado da grade e partiu. 
Andreia ficou de pé e imóvel durante todo o tempo que o pôde ver. 
Depois, assim que desapareceu, voltou-se e correu para um pequeno bosque, viu um 

banco e teve apenas forças para se arrastar para ele e cair-lhe em cima quase sem sentidos. 
Depois, soltando do mais íntimo do peito um suspiro profundo, exclamou: 
- Oh! Meu Deus! Meu Deus! Por que me deixais assim só na Terra? 
E ocultou o rosto com as mãos, deixando correr por entre os claros dedos as grossas 

lágrimas, que já não tentava reprimir! 
Naquele momento fez-se um leve rumor entre os arbustos; Andreia julgou ouvir um 

suspiro. Voltou-se assustada e viu um rosto triste diante dela; era Gilberto. 
 

XXVIII 
 

O ROMANCE DE GILBERTO 
 
Era Gilberto, dissemos, tão pálido como Andreia, tão desolado, tão abatido como ela. 
A vista de um homem, à vista de um estranho, Andreia deu-se pressa em enxugar as 

lágrimas, como se a altiva donzela se envergonhasse de chorar. Compôs o semblante e restituiu a 
imobilidade às faces de mármore, que o frémito do desespero agitara. 

Gilberto levou mais tempo a acalmar-se, e as feições conservavam-lhe a expressão 
dolorosa, que a menina de Taverney notou logo que, erguendo os olhos, o viu diante de si. 

- Ah! Outra vez o Sr. Gilberto - disse Andreia com o tom ligeiro que afectava todas as 
vezes que o acaso, como ela julgava, a aproximava do mancebo. 

Gilberto não respondeu; estava ainda muito comovido. 
A dor, que fizera estremecer o corpo de Andreia, abalara violentamente o dele. 
Foi portanto Andreia que prosseguiu, querendo decifrar aquele enigma: 
- Mas o que tem, Sr. Gilberto? - perguntou ela; - por que olha para mim com esse modo 

triste? Tem coisa que o aflija, decerto, o que é, senhor? 
- Deseja sabê-lo? - perguntou melancolicamente Gilberto, que sob aquela aparência de 

interesse descobria a ironia. 
- Desejo, sim. 
- Pois bem, o que me entristece é vê-la aflita, minha senhora - redargüiu Gilberto. 
- E quem lhe disse que eu estava aflita, senhor? 
- Vejo-o eu. 
- Está enganado, senhor, que não estou aflita – disse Andreia passando pela segunda vez 

o lenço pelos olhos. 
Gilberto sentia aproximar-se a tempestade; resolveu desviá-la com a sua humildade. 
- Perdão, minha senhora - disse ele - é que ouvi os seus queixumes. 
- Ah! Estava escutando? É melhor então... 
- Minha senhora, foi o acaso - balbuciou Gilberto, sentindo mentir. 
- O acaso! É-me muito desagradável, Sr. Gilberto, que o acaso o conduzisse junto de 

mim; mas fosse como fosse, em que puderam entristecê-lo as queixas que ouviu, peço-lhe que 
mo diga? 

- Não gosto de ver chorar uma mulher – disse Gilberto num tom que desagradou 
soberanamente a Andreia. 



- Serei eu por acaso uma mulher para o Sr. Gilberto? - redargüiu a altiva senhora. - Eu 
não mendigo a compaixão de pessoa alguma, e a do Sr. Gilberto ainda menos que a de qualquer 
outro. 

- Minha senhora - disse Gilberto abanando a cabeça - faz mal em me tratar assim; vi-a 
triste, e afligi-me ouvindo-lhe dizer que partindo o Sr. Filipe ficava só no mundo! Oh! Não, não, 
minha senhora, porque fico eu; e nunca palpitou por si coração mais afeiçoado. Repito-o, não, 
nunca a menina de Taverney estará só no mundo enquanto eu tiver cabeça para pensar, coração 
para bater, braço para obrar. 

Gilberto estava realmente belo de vigor, nobreza e dedicação pronunciando aquelas 
palavras, conquanto o fizesse com toda a simplicidade que ordenava o respeito mais profundo. 

Mas estava decidido que tudo, no infeliz mancebo, havia de desagradar a Andreia, havia 
de ofendê-la e impeli-la a dar respostas humilhantes, como se cada um dos respeitos do pobre 
moço fosse um insulto, cada um dos seus rogos uma provocação. Quis primeiro levantar-se para 
achar um gesto mais severo com uma palavra mais livre; mas um estremecimento nervoso a 
prendeu ao banco. Depois pensou que, de pé, seria vista de mais longe conversando com 
Gilberto. Por isso, deixou-se ficar sentada, porque uma vez por todas queria esmagar com o pé o 
insecto que se lhe tornava importuno. 

Respondeu portanto: 
- Eu julgava ter-lhe já dito, Sr. Gilberto, que me era soberanamente desagradável, que a 

sua voz me irritava, que me repugnavam os seus modos filosóficos. Por que motivo, tendo-lhe eu 
dito isto, teima em falar-me? 

- Minha senhora, mostrar simpatia por uma mulher honrada, não é coisa que irrite - disse 
Gilberto pálido, mas contendo-se. - Um homem honrado é igual de toda a criatura humana, e eu 
a quem maltrata tão desumanamente, mereço talvez mais que outro qualquer a simpatia que me 
pesa não lhe ver sentir por mim. 

Andreia, ouvindo a palavra simpatia repetida duas vezes, abriu muito os olhos e cravou-
os impertinentemente em Gilberto. 

- Simpatia! - disse ela - simpatia entre si e mim, Sr. Gilberto! Realmente eu estava 
enganada a seu respeito. Julgava que era um insolente, mas é ainda menos que isso: é um doido. 

- Nem sou insolente nem doido - disse Gilberto com aparente tranqüilidade, que muito 
devia custar a manter à soberba que lhe conhecemos. - Não, minha senhora, porque a natureza 
fez-me seu igual, e o acaso fez-lhe ser-me obrigada. 

- Outra vez o acaso! - disse Andreia com ironia. 
- A Providência, devera talvez ter dito. Nunca lhe teria falado nisso, mas as suas injúrias 

avivam-me a lembrança. 
- Sua obrigada, eu? Sua obrigada, foi o que disse? Como é isso, Sr. Gilberto? 
- Gorarei por si de tanta ingratidão, minha senhora; Deus, que tão formosa a fez, deu-lhe, 

além desse defeito, muitos outros, para compensar essa formosura. 
Desta vez Andreia levantou-se. 
- Perdoe-me - disse Gilberto - mas às vezes irrita-me de mais, e então esqueço o interesse 

que me inspira. 
Andreia pôs-se a rir às gargalhadas, a ponto de levar a cólera de Gilberto ao seu 

paroxismo; mas, com grande admiração sua, Gilberto não se inflamou. Cruzou os braços no 
peito, conservou a expressão hostil e obstinada do seu olhar de fogo, e esperou com paciência o 
fim daquela rajada ultrajante. 

- Minha senhora - disse friamente Gilberto - digne-se responder a uma só pergunta: 
respeita seu pai? 

- Na verdade, parece que me está interrogando, Sr. Gilberto?! - exclamou Andreia com 
altivez. 

- Sim, respeita seu pai - prosseguiu Gilberto - e não por causa das qualidades, nem das 
virtudes dele; não, é unicamente porque lhe deu a vida. Um pai, desgraçadamente, deve saber 
isso, minha senhora, um pai não é respeitável senão por esse título, mas enfim é um título. Há 



mais: por esse único benefício da vida - e Gilberto ia por sua vez assumindo um ar de desdenhosa 
compaixão; - por esse único benefício - prosseguiu ele - há obrigação de amar o benfeitor. Pois 
bem, minha senhora, posto isto em princípio, por que motivo me ultraja? Por que me repele? Por 
que me odeia, a mim que lhe não dei a vida, é verdade, mas que lha salvei? 

- O senhor! - bradou Andreia - o senhor salvou-me a vida? 
- Ah! Nem sequer pensou nisso - disse Gilberto - ou talvez se tenha esquecido; é muito 

natural, já lá vai quase um ano. Será, portanto, preciso que lho torne a lembrar, minha senhora. 
Sim, salvei-lhe a vida sacrificando a minha. 

- Ao menos, Sr. Gilberto - disse Andreia muito pálida - há-de fazer-me a mercê de dizer 
onde e quando? 

- No dia, minha senhora, em que cem mil pessoas, esmagando-se umas às outras, fugindo 
dos cavalos fogosos, das espadas que ceifavam a multidão, deixaram na Praça de Luís XV grande 
número de feridos e de cadáveres. 

- Ah! No dia 31 de Maio. 
- Sim, minha senhora. 
Andreia sossegou e mostrou o seu sorriso irónico. 
- E diz o Sr. Gilberto que nesse dia arriscou a sua vida para salvar a minha? 
- Já tive a honra de lho dizer. 
- É portanto o Sr. Barão de Bálsamo? Peço-lhe perdão, porque o ignorava. 
- Não - disse Gilberto com os olhos inflamados e os lábios trémulos - não sou o Sr. Barão 

de Bálsamo, sou um pobre filho do povo, sou Gilberto, que tem a loucura, a desgraça de amar; 
que, por amá-la como um insensato, como um louco, como um desesperado, a segui por entre a 
multidão; sou Gilberto, que, separado um instante da senhora, tornei a encontrá-la por causa do 
grito terrível que soltou quando caiu; sou Gilberto, que caí ao pé de si e a envolvi com os meus 
braços até que vinte mil braços, pesando sobre os meus, me tivessem aniquilado as forças; sou 
Gilberto, que me lancei sobre o pilar de pedra, contra o qual ia ser esmagada, para lhe oferecer o 
apoio mais brando de meu cadáver; sou Gilberto, que vendo na multidão o homem singular que 
parecia dominar os outros homens, e cujo nome acaba de pronunciar, reuni as minhas forças, e a 
ergui nos meus braços extenuados para que aquele homem a pudesse ver, agarrar e salvar; sou 
Gilberto, finalmente, que da senhora, que cedi a um salvador mais feliz do que eu, só guardei um 
pedaço do vestido, que levei logo aos lábios, e era tempo, porque o sangue afluiu-me ao coração, 
às fontes, à cabeça, e a onda movediça dos carrascos e das vítimas, rolando sobre mim, cobriu-
me, e enquanto, semelhante ao anjo da ressurreição, a senhora subia para o céu, ficava eu no 
abismo! 

Gilberto acabava de se dar a conhecer, isto é selvagem, lhano, sublime, na sua resolução 
como no seu amor. Por isso Andreia, apesar do seu desprezo, não podia olhar para ele sem 
admiração. Por um momento pensou o triste que a sua história fora irresistível como a verdade, 
como o amor. Mas o pobre Gilberto não contava com a incredulidade, essa má fé do ódio. Ora, 
Andreia, que odiava Gilberto, não se deixara levar por nenhum dos argumentos vencedores 
daquele amante desprezado. 

Primeiramente não deu resposta e olhou para Gilberto; mas via-se que no seu espírito se 
passava uma luta tremenda. 

O desditoso mancebo, pouco à vontade em presença de tão frio silêncio, viu-se obrigado 
a acrescentar em guisa de peroração: 

- Portanto, agora, minha senhora, não continue a odiar-me tanto, porque seria não só 
injustiça mas também ingratidão, como eu lho dizia há pouco e torno a repeti-lo. 

Mas a essas palavras, Andreia ergueu a cabeça altiva, e no tom mais indiferentemente 
cruel, disse: 

- Sr. Gilberto, quanto tempo esteve de aprendizagem em casa do Sr. Rousseau? 
- Minha senhora - disse novamente Gilberto – três meses, creio eu, sem contar os dias 

que estive doente em conseqüência do desastre de 31 de Maio. 



- Engana-se - disse ela - eu não lhe pergunto se esteve doente ou não... Desastres!... Isso 
remata artisticamente talvez o seu conto... Mas pouco me importa. Queria só dizer-lhe, que, 
tendo apenas permanecido três meses em casa do ilustre escritor, aproveitou muito, e que o 
discípulo faz assim de improviso romances quase dignos dos que publica o mestre. 

Gilberto, que a escutara com sossego, julgando que Andreia ia responder coisas sérias às 
coisas apaixonadas que lhe dissera, caiu de toda a altura da sua sinceridade sob o golpe daquela 
asquerosa ironia. 

- Um romance! - murmurou ele indignado - trata de romance o que acabo de lhe dizer? 
- Sim, senhor - disse Andreia - um romance, repito o termo; só me não obrigou a lê-lo e 

eu agradeço-lho; mas, infelizmente, tenho muita pena de não o poder pagar pelo seu valor; ainda 
que eu quisesse, é um romance impagável. 

- É então isso o que me responde? - murmurou Gilberto com o coração opresso e os 
olhos amortecidos. 

- Faço mais, nem sequer lhe respondo, senhor – disse Andreia repelindo-o para passar 
diante dele. 

Neste momento, Nicola, chegando à entrada da rua do jardim, chamou pela ama para não 
interromper repentinamente a conversa, cujo interlocutor não conhecia, porque, por entre a 
folhagem não pudera conhecer Gilberto. 

Mas aproximando-se, viu o mancebo, conheceu-o e ficou estupefacta. Então arrependeu-
se de não ter dado outra volta, a fim de ouvir o que Gilberto dissera à senhora de Taverney. 

Esta, dirigindo-se então a Nicola brandamente, como para melhor fazer sentir a Gilberto 
a altivez com que lhe falara: 

- O que é, minha filha? - perguntou. 
- O Sr. Barão de Taverney e o Sr. Duque de Richelieu vieram procurar a menina - 

respondeu Nicola. 
- Onde estão eles? 
- No jardim, próximo da escada. 
- Vem comigo. 
Andreia retirou-se. 
Nicola acompanhou-a, mas não sem lançar um olhar irónico para Gilberto, que, menos 

pálido que lívido, menos agitado que louco, menos enraivecido que desesperado, estendera o 
punho na direcção da rua por onde se afastara a sua inimiga, e rangendo os dentes, murmurava: 

- Criatura sem coração, corpo sem alma; salvei-te a vida, concentrei o meu amor, fiz calar 
todos os sentimentos que podiam ofender o que eu chamarei a tua candura, porque, para mim, 
no meu delírio, eras uma virgem santa, como a Virgem que está no Céu... Agora, vi-te de perto, 
não és mais que uma mulher, e eu sou um homem... Oh! Mais dia, menos dia, eu me vingarei, 
Andreia de Taverney; já duas vezes te tive em meu poder, e duas vezes te respeitei; cuidado com 
a terceira, Andreia de Taverney!... Até outra vez, Andreia!... Veremos a tua soberba... 

E afastou-se, saltando por entre os arbustos, como um lobo ferido, que se revira 
mostrando os dentes agudos e os olhos chamejantes. 
 

XXIX 
 

O PAI E A FILHA 
 
Efectivamente Andreia avistou no fim da rua o pai e o marechal, que passeavam diante 

do vestíbulo, esperando por ela. 
Os dois amigos pareciam alegríssimos; estavam de braço dado, e nunca na corte se vira 

Orestes e Pílades tão exactamente representados. 
À vista de Andreia, os dois velhos redobraram de júbilo, e fizeram-se mutuamente notar a 

radiante formosura, que a cólera e a rapidez do passo tinham ainda aumentado. 



O marechal cortejou Andreia como o fizera a uma Pompadour declarada. Aquele modo 
não escapou a Taverney, que ficou encantado; mas causou estranheza a Andreia pelo misto de 
respeito e galanteria um pouco livre; porque o hábil cortesão sabia reunir tantas minúcias num só 
cumprimento quantas frases francesas reunia Covielle numa palavra única turca. 

Andreia correspondeu com uma mesura, tão cerimoniosa para o pai como para o 
marechal; depois, com infinita graça, convidou-os a subir ao seu quarto. 

O marechal admirou o asseio elegante, único luxo de mobília e de arquitectura daquele 
quarto. Com flores e uma pouca de cassa branca transformara Andreia o triste aposento, não 
num palácio, mas num templo. 

O duque sentou-se numa poltrona coberta de fazenda verde, com grandes ramagens, 
junto de um enorme vaso do Japão, de onde caíam cachos perfumados de acácias e lilás 
misturados com rosas de Bengala. 

Taverney sentou-se noutra igual; Andreia tomou lugar num banquinho e encostou-se ao 
piano, guarnecido também de flores, que se ostentavam num vaso de Saxónia. 

- Venho, minha senhora - disse o marechal - da parte de Sua Majestade apresentar-lhe 
todos os cumprimentos que a sua encantadora voz e o seu talento musical arrancaram ontem dos 
lábios a quantos tiveram a fortuna de assistir ao ensaio. Sua Majestade não lhe fez os seus 
cumprimentos de viva voz, porque teve receio de acarretar-lhe invejosos e invejosas. Encarregou-
me, portanto, de lhe exprimir todo o prazer que lhe causou. 

Andreia, estava tão formosa na vermelhidão que lhe assomou às faces, que o marechal 
continuou como se falasse por conta própria: 

- Afirmou-me el-rei não ter visto ainda na corte senhora que reunisse em tão subido grau 
os tons de espírito e os da formosura. 

- Esqueces os do coração - disse Taverney com desvanecimento; - Andreia é a melhor das 
raparigas. 

O marechal pensou que o amigo ia chorar, e cheio de admiração por aquele esforço de 
sensibilidade paternal, exclamou: 

- O coração! Ai! Meu caro, tu és o único juiz da ternura que pode haver no coração da 
menina de Taverney. Se eu tivesse vinte e cinco anos, deporia a seus pés a minha vida e a minha 
fortuna. 

Andreia não sabia ainda acolher ligeiramente a homenagem de um cortesão. Richelieu só 
obteve dela um murmúrio sem significação. 

- Minha senhora - disse ele - el-rei houve por bem rogar que lhe permitisse oferecer-lhe 
uma prova da sua satisfação, e encarregou o senhor barão, seu pai, de lha transmitir. Que deverei 
responder em seu nome a Sua Majestade? 

- Senhor - disse Andreia, que na sua resposta só pensou no respeito que toda a súdita 
deve ao seu rei; digne-se certificar a Sua Majestade o meu profundo agradecimento. Diga a Sua 
Majestade que me torna felicíssima dignando ocupar-se de mim, e que me considero bem indigna 
de atenção de tão poderoso monarca. 

Richelieu pareceu entusiasmado com aquela resposta, que a donzela pronunciou com voz 
firme e sem a mais leve hesitação. 

Pegou-lhe na mão, que beijou respeitosamente, e demorando nela a vista, disse: 
- Mão de rainha, pé de fada... espírito, vontade, candura... Ah! Barão, que tesouro!... Não 

é uma filha que tens aqui, é uma rainha... 
E despediu-se, deixando junto de Andreia o barão, que insensivelmente se entumecia de 

orgulho e de esperança. 
Quem visse aquele filósofo das antigas teorias, aquele céptico, aquele desdenhoso aspirar 

a longos tragos o ar da protecção real no seu lodaçal menos respirável, diria que Deus fizera do 
mesmo limo o espírito e o coração do senhor de Taverney. 

A única resposta que o barão podia dar a propósito de tal mudança era: 
- Não fui eu que mudei, foi o tempo. 



Conservou-se ao pé de Andreia, sentado, mas um tanto perturbado, porque a filha, com a 
sua inesgotável serenidade, fitava nele os olhos tão profundamente como o faria se quisesse 
penetrar o mar no seu mais profundo abismo. 

- O senhor de Richelieu não disse, senhor, que Sua Majestade lhe tinha confiado uma 
prova da sua satisfação? Qual é? 

- Ah! - pensou Taverney - é interesseira... Não o sabia. Melhor. Satanás, eu to agradeço! 
Tirou lentamente da algibeira o estojo dado na véspera pelo marechal, como os pais tiram 

um saco de bolos ou um brinquedo, que os olhos das crianças, se pudessem, lhes arrancariam da 
algibeira antes deles lhe tocarem. 

- Aqui está - disse ele. 
- Ah! São jóias... - disse Andreia. 
- São do teu gosto? 
Era um adereço de pérolas de subido valor. Doze grandes brilhantes ligavam outros 

tantos fios de pérolas; um broche de brilhantes, brincos e um diadema também de brilhantes, 
davam ao presente um valor não inferior a trinta mil escudos. 

- Jesus, meu pai! - exclamou Andreia. 
- Então! 
- É rico demais... el-rei enganou-se. Eu tinha vergonha de pôr isto... Terei porventura 

vestuário que possa aliar-se com a riqueza desses brilhantes? 
- Queixa-te, se te parece! - disse ironicamente Taverney. 
- Senhor, não me compreende... Tenho pena de não poder usar estas jóias, porque são 

ricas de mais. 
- O rei que te deu o adereço, Andreia, é generoso bastante para te dar também os 

vestidos... 
- Mas, senhor... tanta bondade da parte de el-rei... 
- Não julgas que a tenho merecido por meus serviços? - disse Taverney. 
- Ah! Perdão, senhor; é verdade - redargüiu Andreia baixando a cabeça, mas sem ficar 

bem convencida. 
Passado um momento de reflexão, fechando de novo o adereço, disse: 
- Não usarei estes brilhantes! 
- Por quê? - exclamou Taverney com inquietação. 
- Porque tanto meu pai, como meu irmão têm falta do necessário, e este supérfluo fere-

me os olhos desde que penso na pobreza de ambos. 
Taverney apertou-lhe a mão sorrindo, e disse-lhe: 
- Oh! Não penses nisso, minha filha. El-rei fez isto mais por mim do que por ti. Estamos 

no agrado de el-rei, minha filha. Não seria próprio de uma súdita respeitosa nem de uma mulher 
agradecida aparecer diante de Sua Majestade sem o adereço com que se dignou presentear-te. 

- Obedecerei, senhor. 
- Sim, mas é preciso que obedeças com satisfação... Parece-me que te não agrada o 

adereço? 
- Não entendo de brilhantes, senhor. 
- Sabe pois que só as pérolas valem cinqüenta mil libras. 
Andreia uniu as mãos em sinal de espanto. 
- Senhor - disse ela - é singular que Sua Majestade me faça um tal presente! Rogo-lhe que 

pense bem nisto, meu pai. 
- Não te entendo, minha filha - disse Taverney em tom seco. 
- Se eu usar estas jóias, senhor, asseguro-lhe que todos se hão-de admirar. 
- Por quê? - disse Taverney no mesmo tom, com um olhar frio e imperioso, que fez 

baixar o da filha. 
- Tenho escrúpulo! 
- Menina, hás-de confessar que é singularíssimo que encontres escrúpulos numa coisa que 

eu acho naturalíssima. Ora vivam as raparigas cândidas e inocentes, que sabem conhecer o mal e 



descobri-lo, por mais oculto que esteja, quando ninguém ainda deu por ele! Viva a mocinha 
singela e virgem, que faz corar os velhos granadeiros como eu! 

Andreia ocultou a sua perturbação, encobrindo o rosto com as lindas mãos. 
- Oh! Meu irmão - murmurou ela em voz baixa - porque estás tu já tão longe! 
Taverney ouviria estas palavras, adivinhá-las-ia com a maravilhosa perspicácia que lhe 

conhecemos? É o que não podemos dizer; mas mudando de tom no mesmo instante, e pegando 
nas mãos de Andreia, disse: 

- Ora vamos, minha filha, parece-te que teu pai não te consagra nenhuma espécie de 
amizade? 

Grato sorriso despontou por entre as sombras que encobriam a bela fronte de Andreia. 
- Não estou eu presente para amar-te, para aconselhar-te? Não te sentes orgulhosa de 

contribuir para a fortuna de teu irmão e para a minha? 
- Oh! sim - disse Andreia. 
O barão concentrou na filha um olhar cheio de carícias. 
- Pois bem - disse ele - a menina será como há pouco dizia o senhor de Richelieu, a 

rainha de Taverney... El-rei distinguiu-a... E a senhora delfina também – acrescentou com 
vivacidade; - portanto, na intimidade de tão augustas personagens, construirá o nosso futuro, 
tornando-lhes feliz a vida... Amiga da delfina, amiga... de el-rei, que glória!... É dotada de um 
talento superior e de uma formosura sem rival; tem um espírito são, isento de avareza e de 
ambição... Oh! Minha filha, que papel poderá representar! Está lembrada da graciosa criança que 
suavizou os últimos momentos de Carlos VI?... O seu nome foi abençoado pela França. Lembra-
se de Inês Sorel, que restituiu a honra à coroa de França?... Todos os bons franceses veneram a 
sua memória... Andreia, será o arrimo da velhice do nosso glorioso monarca... Há-de amá-lo 
como sua filha, e reinará em França pelo direito da beleza, da coragem e da fidelidade... 

Andreia abriu muito os olhos em sinal de admiração. 
O barão continuou sem lhe dar tempo para reflectir: 
- Essas mulheres perdidas, que desonram o trono, serão pela menina afastadas com um 

único olhar; a sua presença há-de purificar a corte, e será à sua generosa influência que a nobreza 
do reino há-de dever a restauração dos bons costumes, da civilidade e da pureza. Minha filha, 
pode e deve ser um astro regenerador para este país, e uma coroa de glória para o nosso nome. 

- Mas - disse Andreia - o que será preciso fazer para isso? 
O barão ficou alguns momentos pensativo. 
- Andreia - disse ele - muitas vezes lhe tenho dito que neste mundo, para obrigar a gente a 

ser virtuosa, é preciso fazer com que a virtude seja amável. A virtude carrancuda, triste e 
sentenciosa, faz fugir até os que mais ardentemente desejariam aproximar-se dela. Junte à sua 
virtude todos os engodos do galanteio, do vício até. É coisa fácil para uma menina tão espirituosa 
e tão forte. Faça-se tão formosa, que a corte não fale senão da sua formosura. Torne-se tão 
agradável aos olhos de el-rei, que el-rei não possa passar sem a menina. Mostre-se muito secreta, 
muito reservada para todos, excepto para Sua Majestade, que logo lhe atribuirão todo o poder, 
que não deixará de alcançar. 

- Não compreendo bem o último aviso - disse Andreia. 
- Deixe-me guiá-la, e executará sem compreender, o que é melhor para uma criatura tão 

boa e generosa como a menina. A propósito, para executar o primeiro ponto, minha filha, devo 
rechear-lhe a bolsa. Receba pois estes cem luíses, e ostente uma maneira digna da posição a que é 
chamada desde que el-rei nos fez a honra de distinguir-nos. 

Taverney deu cem luíses à filha, beijou-lhe a mão e saiu. 
Dirigiu-se rapidamente pela rua por onde viera, e não viu, no fundo do bosque dos 

Amores, Nicola, que estava em grande palestra com um senhor, que lhe falava ao ouvido. 
 

XXX 
 

O QUE ALTHOTAS PRECISAVA PARA COMPLETAR O SEU ELIXIR DA VIDA 



 
No dia seguinte, pelas quatro horas da tarde, estava Bálsamo ocupado no seu gabinete da 

Rua de Saint-Claude a ler uma carta que Fritz acabava de lhe entregar. 
A carta não tinha assinatura, e ele virava-a entre as mãos. 
- Conheço esta letra - dizia ele - comprida, irregular, um pouco trémula e com muitos 

erros de ortografia. 
E tornou a ler: 
 
“Senhor conde: 
Uma pessoa que o consultou algum tempo antes da queda do último ministério, e que já 

muito tempo antes o tinha consultado, há-de procurá-lo hoje, porque deseja falar-lhe. 
Consentirão as suas numerosas ocupações que conceda a essa pessoa meia hora das quatro para 
as cinco da tarde?” 

Concluída assim a leitura pela segunda ou terceira vez, Bálsamo voltava a cismar quem 
seria. 

- Não vale a pena consultar Lorenza por tão pouca coisa: e demais, não sei eu já 
adivinhar? A letra é comprida, sinal de velhice, a carta cheia de erros de ortografia: é de um 
cortesão... Ah! que louco eu sou, é do Sr. Duque de Richelieu. Certamente, meu caro duque, hei-
de ter não só meia hora para lhe dar, mas até uma hora, um dia inteiro. Tome o meu tempo e 
disponha dele como se fosse seu. Não é o duque, sem o saber, um dos meus demónios 
familiares? Não trabalhamos nós na mesma obra? Não abalamos com iguais esforços a 
monarquia, o duque como amigo, eu como inimigo? Ah! Venha! Senhor duque! Venha! 

E Bálsamo puxou pelo relógio para ver quanto tempo deveria ainda esperar pelo duque. 
Naquele momento soou uma campainha na cornija do tecto. 
- O que será? - disse Bálsamo estremecendo; - Lorenza chama-me! Lorenza! Quer ver-me! 

Ter-lhe-á acontecido alguma desgraça? Ou será alguma dessas fantasias do seu carácter, de que 
tantas vezes tenho sido testemunha e algumas vezes vítima! Ontem, estava bem pensativa, bem 
resignada, bem doce; ontem, estava como gosto de a ver. Pobre criança! Vamos lá. 

Então abotoou a camisa bordada, escondeu os bofes de renda debaixo do chambre, viu-
se ao espelho para certificar-se do penteado, não estivesse em demasiado desalinho, e caminhou 
para a escada depois de ter respondido a Lorenza com um toque de campainha semelhante ao 
dela. 

Mas, segundo o seu costume, Bálsamo parou no quarto que precedia o de Lorenza, e 
voltando-se com os braços encruzados para o lado onde supunha que ela devia estar, com essa 
força de vontade que não conhece obstáculos, ordenou-lhe que dormisse. 

Depois olhou por uma fenda imperceptível feita na parede, como se duvidasse de si 
mesmo ou precisasse dobrar de precauções. 

Lorenza estava adormecida num canapé, onde, cambaleando sem dúvida sob a vontade 
do seu dominador, buscara apoio. Um pintor não teria certamente podido achar para ela atitude 
mais poética. Abatida e arquejante com o peso do rápido fluido que Bálsamo lhe mandara, 
Lorenza parecia-se com uma dessas belas Arianas de Vanloo, cujo peito está entumecido, o torso 
cheio de ondulações e estremecimentos, e a cabeça perdida de fadiga ou de desespero. 

Bálsamo entrou portanto pelo seu habitual caminho e parou diante dela para a 
contemplar; mas logo a acordou: como estava era perigosíssima. 

Apenas abriu os olhos, Lorenza desferiu deles como que um raio; depois, como para 
assentar idéias, alisou os cabelos com as mãos, limpou os lábios úmidos de amor, e procurando 
profundamente na memória, pareceu reunir todas as suas recordações. 

Bálsamo olhava para ela com uma espécie de ansiedade. Estava havia muito acostumado 
à repentina passagem da doçura amorosa para um arrebatamento de raiva e de ódio. A reflexão 
daquele dia, reflexão a que não estava habituado, o sangue-frio com que Lorenza o recebia, em 
lugar dos acostumados arrebatamentos de raiva, anunciaram-lhe, desta vez, alguma coisa 
porventura mais séria do que quanto até àquele dia se passara. 



Lorenza endireitou-se portanto, e abanando a cabeça dirigiu para Bálsamo o olhar 
profundo. 

- Sente-se junto de mim - disse-lhe - peço-lho eu. 
Bálsamo estremeceu ao som daquela voz de tão desusada doçura, e disse: 
- Sentar-me? Bem sabes, minha Lorenza, que só tenho um desejo, e é de passar a minha 

vida a teus pés. 
- Senhor - continuou Lorenza no mesmo tom - rogo-lhe que se sente, posto que não leve 

muito tempo o que tenho para dizer-lhe; mas, enfim, parece-me que lhe falarei melhor se estiver 
sentado. 

- Hoje, como sempre, minha adorada Lorenza – disse Bálsamo - cumprirei os teus 
desejos. 

E sentou-se numa poltrona ao pé de Lorenza, que estava sentada num canapé. 
- Senhor - disse ela fitando em Bálsamo os olhos de uma expressão angélica - chamei-o 

para lhe pedir um favor. 
- Oh! Minha Lorenza - exclamou Bálsamo cada vez mais encantado - tudo quanto 

quiseres, diz, tudo te darei. 
- É só uma coisa, mas previno-o que a desejo ardentemente. 
- Fala, Lorenza, custe ela toda a minha fortuna, ou metade da minha vida, tê-la-ás. 
- Nada lhe custará, senhor, senão um minuto do seu tempo - respondeu a romana. 
Bálsamo, encantado com o aspecto sossegado que tomava a conversa, formava já 

consigo, graças à sua activa imaginação, um programa dos desejos que Lorenza podia ter 
formado, e principalmente dos que ele poderia satisfazer. 

- Vai pedir-me alguma criada ou companheira – dizia ele consigo. - Pois bem, esse imenso 
sacrifício, que pode comprometer os meus amigos e o meu segredo, fá-lo-ei, porque a pobre 
criança é bem infeliz neste isolamento. 

- Fala depressa, minha Lorenza - prosseguiu em voz alta e com um sorriso cheio de amor. 
- Senhor - disse ela - sabe que morro de tristeza e aborrecimento? 
Bálsamo inclinou a cabeça suspirando em sinal de assentimento. 
- A minha juventude - continuou Lorenza - consome-se, os meus dias são um longo 

sofrimento, as noites um perpétuo terror. Envelheço na solidão e na angústia. 
- Foi a vida que criou, Lorenza - disse Bálsamo – e não depende de mim que o viver, que 

de tal modo a entristece, não se torne digno de causar inveja a uma rainha. 
- Seja assim; mas vê que reconheço o meu erro. 
- Agradecido, Lorenza. 
- É bom cristão: tem-me dito isso algumas vezes, se bem que... 
- Se bem que me julga uma alma perdida, quer dizer. Completo a sua idéia, Lorenza. 
- Não atenda senão ao que eu lhe disser, senhor; peço-lhe que não faça suposições. 
- Continue então. 
- Pois bem, em lugar de me deixar abismar nestas raivas e desesperos, conceda-me, já que 

lhe não sou de utilidade nenhuma... 
Deteve-se, a fim de olhar para Bálsamo; mas este já tinha tomado império sobre si, e ela 

só encontrou um olhar frio e um sobrolho austero. 
Animou-se com aquele olhar quase ameaçador. 
- Conceda-me - prosseguiu ela - não digo a liberdade, pois sei que um segredo de Deus, 

ou antes a sua vontade, que me parece omnipotente, me condena ao cativeiro durante a vida; 
conceda-me que veja algum rosto humano, que ouça o som de outra voz que não seja só a sua; 
conceda-me enfim a liberdade de sair, de andar, de existir. 

- Eu tinha previsto esse desejo, Lorenza - disse Bálsamo pegando-lhe na mão - e desde 
muito que, bem o sabe, é igualmente esse o meu desejo. 

- Então! - bradou Lorenza. 
- Mas - redargüiu Bálsamo - a Lorenza preveniu-me; como um insensato que era, e todo o 

homem que ama é insensato, deixei-lhe penetrar parte dos meus segredos em ciência e em 



política. Sabe que Althotas achou a pedra filosofal e procura o elixir da vida; esta a parte 
científica. Sabe que eu e os meus amigos conspiramos contra as monarquias do mundo; esta a 
parte política. Um dos segredos pode levar-me à fogueira como feiticeiro, o outro pode conduzir-
me ao cadafalso como réu de alta traição. Ora, a Lorenza ameaçou-me, disse-me que tudo 
empreenderia para cobrar a sua liberdade, e que uma vez conquistada, o primeiro uso que dela 
faria seria denunciar-me ao senhor de Sartines. Disse isto? 

- Ora! Algumas vezes exaspero-me e então... então enlouqueço. 
- Está sossegada, está tranqüila agora, Lorenza, e podemos conversar? 
- Assim o espero. 
- Se lhe restituir a liberdade que pede, acharei em si uma mulher submissa e obediente, 

uma alma constante e dócil? Sabe que é este o meu mais ardente desejo, Lorenza? 
A pobre mulher calou-se. 
- Finalmente, amar-me-á? - continuou Bálsamo suspirando. 
- Não quero prometer senão o que posso cumprir - disse Lorenza - e nem o amor, nem o 

ódio dependem de nós. Espero que Deus, em troca dos bons procedimentos da sua parte para 
comigo, há-de permitir que se extinga o ódio e que venha o amor. 

- Infelizmente não basta semelhante promessa, Lorenza, para que eu confie em si. Preciso 
um juramento solene, cuja ruptura seja um sacrilégio, um juramento que ligue neste mundo e no 
outro; que importe a sua morte neste mundo e a sua condenação no outro. 

Lorenza não respondeu. 
- Quer prestar esse juramento? 
Lorenza deixou pender a cabeça entre as mãos e o seio arquejou-lhe com a oposição de 

sentimentos opostos. 
- Preste esse juramento, Lorenza, tal qual eu lho ditar, com a solenidade de que eu o 

revestir, e fica livre. 
- O que deverei jurar, senhor? 
- Jure que nunca, sob pretexto algum, sairá da sua boca palavra alguma a respeito do que 

sabe da ciência de Althotas. 
- Sim, jurarei isso. 
- Jure que nunca divulgará coisa alguma do que surpreendeu relativamente às nossas 

reuniões políticas. 
- Também jurarei isso. 
- Com o juramento e forma que eu indicar? 
- Sim; é só isso? 
- Não; jure, e este é o juramento principal, Lorenza, porque aos outros está só ligada a 

minha vida, a este que vou dizer-lhe está ligada a minha felicidade; jure que nunca, seja por 
instigação de vontade estranha, seja por instigação da sua própria vontade, jure que nunca se 
separará de mim, Lorenza; jure, e dou-lhe a liberdade. 

A infeliz estremeceu como se um ferro em brasa lhe tivesse chegado ao coração. 
- E sob que forma deverá ser prestado esse juramento? 
- Iremos juntos a uma igreja, Lorenza; comungaremos juntos com a mesma hóstia. Sobre 

essa hóstia inteira, jurará nunca revelar coisa alguma a respeito de Althotas, nem relativa aos meus 
companheiros. Jurará também que nunca se separará de mim. Dividiremos a hóstia ao meio, 
tomaremos cada um metade, e confirmaremos esse juramento perante Deus, a Lorenza que 
nunca me atraiçoará, eu, que a farei sempre feliz. 

- Não - disse Lorenza - semelhante juramento é um sacrilégio. 
- Um juramento só é um sacrilégio, Lorenza – redargüiu Bálsamo tristemente - quando é 

feito com intenção de o quebrar. 
- Não farei semelhante juramento - repetiu Lorenza; - teria medo de perder a minha alma. 
- Não é jurando que perderá a sua alma - disse Bálsamo; - é traindo esse juramento. 
- Não jurarei. 



- Então, é preciso ter paciência, Lorenza - disse Bálsamo sem cólera, mas com profunda 
tristeza. 

A fronte de Lorenza anuviou-se como um prado esmaltado de boninas quando entre ele 
e o céu passa uma nuvem. 

- Assim, recusa? - disse ela. 
- Não, Lorenza, é a senhora que rejeita. 
Um movimento nervoso indicou toda a impaciência que ela comprimia ao ouvir estas 

palavras. 
- Ouça, Lorenza - disse Bálsamo - ouça o que por si posso fazer, e já é muito, acredite-o. 
- Diga - respondeu a romana com amargo sorriso. - Vejamos até que ponto chegará essa 

generosidade que tanto faz valer. 
- Deus, o acaso ou a fatalidade, como quiser, Lorenza, ligou-nos um ao outro por meio de 

nós indissolúveis; não tentemos portanto quebrá-los nesta vida, pois que só a morte pode 
despedaçá-los. 

- Isso sei eu -disse Lorenza com a mais pronunciada impaciência. 
- Pois bem, dentro de oito dias, Lorenza, custe o que custar, e arrisque o que arriscar no 

que vou fazer, dentro de oito dias terá uma companheira. 
- Onde? - perguntou ela. 
- Aqui. 
- Aqui! Dentro destas grades, fechada com estas pesadas portas de ferro, uma 

companheira de prisão! Oh! Não repara no que diz, senhor; não é isso o que lhe peço. 
- Contudo, Lorenza, é quanto posso conceder. 
A pobre mulher fez um gesto de impaciência ainda mais acentuado. 
- Minha amiga! Minha amiga! - atalhou Bálsamo com doçura - pense bem, se tiver uma 

companheira, ser-lhe-á mais suportável esta vida. 
- Está enganado, senhor, até hoje só tenho padecido pelo meu próprio mal e não pelo 

mal de outrem. Faltava-me essa prova, e não me admira que me queira fazer passar por ela. Sim, 
colocará junto de mim uma vítima como eu, que verei emagrecer, empalidecer, expirar de dor 
como eu; que ouvirei bater, como eu tenho feito, contra esta muralha, porta odiosa, que mil vezes 
por dia interrogo para saber onde se abre quando lhe dá passagem, e quando a vítima minha 
companheira tiver como eu gasto as unhas contra o pau e o mármore, tentando arrombá-lo ou 
abri-lo; quando tiver, como eu, gasto as pálpebras com as suas lágrimas; quando estiver morta 
como eu, e que tenha dois cadáveres em lugar de um só, na sua infernal bondade dirá: “Estas 
duas crianças divertem-se, fazem sociedade, são felizes.” Oh! não, não, mil vezes não! 

E bateu violentamente o pé no chão. 
Bálsamo tentou ainda sossegá-la. 
- Vamos, Lorenza - disse ele - sossegue, seja dócil, raciocinemos. 
- Ele pede-me sossego, pede-me raciocínio! O carrasco pede doçura ao padecente, que 

tortura, sossego ao inocente, que martiriza! 
- Sim, peço-lhe sossego e doçura, minha querida Lorenza, porque as suas iras em nada 

mudam o seu destino; servem só para torná-lo mais doloroso, e nada mais. Aceite o que lhe 
ofereço, Lorenza, eu lhe darei uma companheira, que há-de apreciar a escravidão, porque essa 
mesma escravidão lhe terá granjeado a sua amizade. Não verá um rosto triste e lacrimoso como 
parece recear, mas, pelo contrário, encontrará o sorriso e a alegria, que lhe desenrugarão a fronte. 
Vamos, minha boa Lorenza, aceite o que lhe ofereço, porque, juro-lho, não posso oferecer-lhe 
mais. 

- Sim, quer dizer que colocará junto de mim uma mercenária, a quem dirá que há aqui 
uma pobre mulher doente e condenada a morrer; inventará a doença: “Encarcere-se com esta 
doida, consinta neste cativeiro, e pagarei os seus cuidados logo que a doida tenha morrido”. 

- Oh! Lorenza, Lorenza! - murmurou Bálsamo. 
- Não, não é isso, eu engano-me, não é verdade? - prosseguiu Lorenza com ironia - 

adivinho mal; que lhe hei-de fazer? Sou tão ignorante, conheço tão mal o mundo e o coração 



humano! Dirá a essa mulher: “Vigie-a bem, a doida é perigosa; dê-me conta de todas as suas 
acções, de todos os seus pensamentos; vele-a tanto acordada, como durante o sono.” E dar-lhe-á 
quanto ouro ela quiser; o ouro nada lhe custa, pois que o sabe fazer! 

- Lorenza, perde a cabeça; em nome de Deus, Lorenza, leia melhor no meu peito. Dar-lhe 
uma companheira, minha amiga, é comprometer interesses tão grandes, que estremeceria se me 
não odiasse... Dar-lhe uma companheira, já lho disse, é pôr em perigo a minha segurança, a 
minha vida, e entretanto, tudo isso eu quero arriscar para lhe evitar o aborrecimento. 

- Aborrecimento! - bradou Lorenza, rindo com o riso selvagem e assustador que fazia 
estremecer Bálsamo. – Chama a isto aborrecimento? 

- Pois bem! Sofrimentos, sim, tem razão, Lorenza, são cruéis sofrimentos. Sim, Lorenza; 
pois bem, eu lho repito, tenha paciência e um dia virá em que todos esses sofrimentos terão fim, 
em que terá a sua liberdade, em que será feliz. 

- Ouça-me - disse ela - quer deixar-me retirar para um convento? Professarei. 
- Para um convento! 
- Para orar; hei-de orar pelo senhor em primeiro lugar e depois por mim. Estarei bem 

fechada, é verdade, mas terei um jardim, ar, espaço, um cemitério para passear entre os túmulos e 
procurar um lugar para minha sepultura. Terei companheiras que serão infelizes do seu próprio 
mal e não do meu. Deixe-me retirar para um convento, e farei quantos juramentos quiser. Um 
convento, Bálsamo, um convento, Peço-lhe de mãos postas! 

- Lorenza, não nos podemos separar. Estamos ligados para sempre neste mundo; 
compreende? Tudo quanto exceder os limites desta casa, é escusado pedir-mo. 

E Bálsamo pronunciou estas palavras com voz tão fraca, e ao mesmo tempo tão 
reservada no seu absolutismo, que Lorenza nem sequer continuou a insistir. 

- Portanto não quer?... - disse ela descoroçoada. 
- Não posso. 
- É irrevogável? 
- Irrevogável, Lorenza. 
- Pois então, outra coisa... - disse ela com um sorriso. 
- Oh! Minha boa Lorenza, sorria, sorria outra vez, que com mais um sorriso assim fará de 

mim o que quiser. 
- Sim, não é verdade, fará o que eu quiser, contanto que eu faça o que lhe agradar. Pois 

bem, seja. Serei razoável, o mais possível. 
- Fala, Lorenza, fala! 
- Ainda há pouco me disse: “Um dia, Lorenza, deixarás de padecer, um dia serás livre, um 

dia serás feliz”. 
- Oh! Eu disse-o, e juro pelo Céu que espero por esse dia com impaciência igual à tua. 
- Pois bem, esse dia pode ser imediatamente, Bálsamo - disse a romana com uma 

expressão tão doce como nunca o marido lhe vira senão durante o sono. – Estou cansada, oh! 
muito cansada; facilmente o compreenderá: tão moça ainda, tenho padecido tanto! Pois bem, 
meu amigo, diz que me estima, ouça-me: esse dia de felicidade, dê-mo imediatamente. 

- Fala - disse Bálsamo na maior perturbação. 
- Concluo por onde deveria ter começado, Acharat. 
E a jovem senhora estremeceu. 
- Fala, minha amiga. 
- Pois bem! Muitas vezes notei, que quando fazia experiências sobre pobres animais, 

dizendo-me que eram experiências necessárias à humanidade, notei muitas vezes que tinha o 
segredo da morte, fosse com uma gota de veneno, fosse por meio de uma veia aberta, e que essa 
morte era bem suave e tinha a rapidez do raio, e que as desgraçadas e inocentes criaturas, 
condenadas como eu à infelicidade do cativeiro, viam-se repentinamente libertadas pela morte, 
primeira ventura que depois do nascimento tinham conhecido. Pois bem... 

Empalideceu e deteve-se. 
- Depois, Lorenza? - disse Bálsamo. 



- Depois, o que por vezes pratica com os desgraçados animais no interesse da ciência, 
pratique-o comigo para obedecer às leis da humanidade; faça-o por uma amiga que o abençoará 
com toda a sua alma; por uma amiga que lhe beijará as mãos com agradecimento infinito, se lhe 
conceder o que lhe pede. Faça-o, Bálsamo, por mim, que lhe prometo, na minha hora derradeira, 
mais amor e mais prazer do que tem podido despertar em mim durante a vida inteira; por mim 
que lhe prometo um sorriso franco e radiante no momento de deixar a terra. Bálsamo, por alma 
de sua mãe, pelo sangue do nosso Deus, por tudo quanto há de mais grato e mais solene, de mais 
sagrado, no mundo dos vivos e no mundo dos finados, eu o conjuro, mate-me! Mate-me! 

- Lorenza! - bradou Bálsamo agarrando entre os braços a pobre senhora, que a essas 
últimas palavras se tinha erguido - Lorenza, tu deliras! Eu matar-te? Tu, meu amor! Tu, minha 
vida! 

Lorenza com um violento esforço arrancou-se dos braços de Bálsamo e caiu de joelhos. 
- Não me levantarei - disse ela - enquanto me não conceder o que lhe peço. Mate-me sem 

violência, sem dor, sem agonia; conceda-me o que lhe suplico. Diz que me ama, pois adormeça-
me como tantas vezes me tem adormecido; mas não me deixe acordar: a vida é o desespero. 

- Lorenza, minha amiga - disse Bálsamo - meu Deus! não vês que me feres a alma? Como! 
pois és tão desgraçada como isso? Vamos, Lorenza, sossega, não te entregues assim ao desespero. 
Ah! Odeias-me então muito? 

- Odeio a escravidão, as algemas; e visto que me faz escrava, desgraçada e solitária, saiba 
que o odeio! 

- Mas eu amo-te muito para que te veja morrer, Lorenza; não morrerás portanto, e eu 
farei a cura mais difícil de quantas tenho feito, minha Lorenza; hei-de fazer-te amar a vida. 

- Não, não, é impossível; tem-me feito desejar a morte! 
- Lorenza, por piedade, minha Lorenza, prometo-te que em pouco tempo... 
- A morte ou a vida! - bradava a italiana, que se inebriava gradualmente com a raiva. - 

Hoje é o dia supremo: quer dar-me a vida, isto é, a liberdade? Ou quer dar-me a morte, isto é, o 
repouso? 

- A vida, minha Lorenza, a vida. 
- Então é a liberdade. 
Bálsamo conservou-se silencioso. 
- Então a morte suave, a morte com um veneno, com uma agulha, a morte durante o 

sono, o repouso! O repouso! O repouso! 
- A vida e a paciência, Lorenza. 
Lorenza soltou uma gargalhada terrível, e dando um salto para trás, tirou do seio uma 

faca de folha fina e aguda, que, semelhante ao raio, lhe fuzilou na mão. 
Bálsamo soltou um grito; mas já era tarde: quando acudiu, quando pôde agarrar-lhe o 

braço, Lorenza tinha já cravado a arma no peito; Bálsamo ficara deslumbrado com o brilho da 
faca, o sangue cegou-o. 

Por sua vez soltou um grito terrível e tomou Lorenza nos braços, agarrando ao mesmo 
tempo a arma, que pela segunda vez ela ia cravar no peito. 

Lorenza, com um esforço violento, puxou pela faca, e a folha afiada escorregou entre os 
dedos de Bálsamo. 

O sangue correu-lhe logo da mão mutilada. 
Então, em vez de continuar na luta, Bálsamo estendeu sobre Lorenza a mão 

ensangüentada, e com voz irresistível, disse: 
- Durma, Lorenza, durma, ordeno-o! 
Mas a irritação desta vez era tal, que a obediência foi menos pronta que de costume. 
- Não, não! - murmurou Lorenza cambaleando e procurando ferir-se novamente. - Não, 

não quero dormir. 
- Durma! - bradou Bálsamo pela segunda vez - durma, ordeno-lho! 
Desta vez, foi tal o poder de vontade em Bálsamo, que toda a reacção foi vencida, 

Lorenza suspirou, deixou cair a faca, cambaleou, e foi tombar sobre umas almofadas. 



Só os olhos se lhe conservaram abertos, mas o fogo sinistro que deles irradiava tornou-se 
gradualmente pálido e fecharam-se. O pescoço, que estava erecto, curvou-se; a cabeça inclinou-se 
para o ombro, como a cabeça de uma ave ferida, e um estremecimento nervoso lhe percorreu o 
corpo todo. Lorenza estava adormecida. 

Foi só então que Bálsamo pôde abrir-lhe a roupa e sondar a ferida, que lhe pareceu 
ligeira. Entretanto, o sangue corria dela com abundância. 

Bálsamo carregou sobre o olho de leão e a porta abriu-se; depois, desatando o contrapeso 
que fazia descer o alçapão do quarto de Althotas, colocou-se sobre a tábua e subiu ao laboratório 
do ancião. 

- Ah! És tu, Acharat - disse este sempre sentado na sua poltrona - sabes que é dentro de 
oito dias que completo cem anos? Sabes que daqui até lá preciso o sangue de uma criança ou de 
uma virgem? 

Mas Bálsamo não lhe dava atenção; correu ao armário onde estavam os bálsamos 
mágicos, pegou num dos frascos de que tantas vezes tinha experimentado a eficácia; depois 
tornou a colocar-se na tábua, bateu com o pé e desceu. 

Althotas fez rodar a sua poltrona até ao orifício do alçapão, com tenção de o agarrar pelo 
fato. 

- Ouves, desgraçado - lhe disse ele - ouves, se dentro de oito dias não tenho uma criança 
ou uma virgem para completar o meu elixir, estou morto. 

Bálsamo voltou-se; os olhos do ancião pareciam chamejar naquele rosto de músculos 
imóveis; dir-se-ia que só os olhos viviam. 

- Sim, sim - respondeu Bálsamo; - sim, descanse, eu lhe darei o que pede. 
Depois, soltando o peso fez novamente subir a tábua, que semelhante a um ornamento, 

foi adaptar-se ao tecto. 
Em seguida correu ao quarto de Lorenza, onde, apenas entrou, ouviu tocar a campainha 

de Fritz. 
- O senhor de Richelieu - murmurou Bálsamo; - oh! Por minha vida, que apesar de duque 

e par, há-de esperar! 
 

XXXI 
 

AS DUAS GOTAS DE AGUA DO SR. DUQUE DE RICHELIEU 
 
O duque de Richelieu saiu às quatro horas e meia da casa da Rua de Saint-Claude. 
O que fora fazer a casa de Bálsamo vai ser muito naturalmente explicado na narrativa que 

segue. 
O senhor de Taverney jantara com a filha; naquele dia a senhora delfina dispensara 

Andreia por todo o dia, para que pudesse receber o pai nos seus aposentos. 
Estavam à sobremesa quando entrou o senhor de Richelieu: sempre portador de boas 

novas, ia anunciar ao seu amigo que naquela mesma manhã el-rei declarara, que já não era uma 
companhia que contava dar a Filipe, mas sim um regimento. 

Taverney manifestou estrondosamente a sua alegria, e Andreia agradeceu com efusão ao 
marechal. 

A conversa foi o que devia ser depois do que se passara. Richelieu falou sempre do rei, 
Andreia sempre do irmão, Taverney sempre da filha. 

No decurso da sua conversação, Andreia disse que estava dispensada do serviço pela 
senhora delfina; que Sua Alteza Real recebia dois príncipes alemães da sua família, e que, para 
passar algumas horas de liberdade que lhe recordassem a corte de Viena, não quisera conservar 
dama alguma junto de si, nem sequer a sua dama de honor, o que tinha por tal forma feito 
estremecer a senhora de Noailles, que se fora lançar aos pés de el-rei. 

Taverney estava, dizia ele, encantado com aquela liberdade de Andreia, para conversar 
com ela sobre muitas coisas que interessavam a fortuna e o nome da família. 



Ao ouvir esta observação, Richelieu propôs retirar-se para deixar o pai e a filha em maior 
intimidade, o que a menina de Taverney não quis permitir. Portanto, Richelieu ficou. 

O duque estava na sua veia de moralidade: pintou com muita eloqüência a desgraça em 
que caíra a nobreza de França, obrigada a afrontar o jugo ignominioso de favoritas do acaso, de 
rainhas de contrabando, em vez de ter que incensar as favoritas de outro tempo, quase tão nobres 
como seus augustos amantes, mulheres que reinavam sobre o príncipe pela formosura e pelo 
amor, e sobre os súbditos pelo nascimento, pelo espírito e pelo patriotismo leal e puro. 

Andreia ficou admirada de encontrar tanta analogia entre as palavras de Richelieu e as que 
o barão de Taverney havia alguns dias lhe fazia ouvir. 

Richelieu apresentou depois uma teoria da virtude, teoria tão cheia de espírito, tão pagã, 
tão francesa, que a menina de Taverney viu-se obrigada a convir que não era de maneira 
nenhuma virtuosa conforme as teorias do senhor de Richelieu, e que a verdadeira virtude, como a 
entendia o marechal, era a da senhora de Chateauroux, da menina de Lavallière e da menina de 
Fosseuse. 

De deduções em deduções, de provas em provas, o duque tornou-se tão claro, que 
Andreia não percebeu coisa nenhuma. 

A conversa permaneceu naquele pé até cerca das sete horas da tarde. 
Às sete horas levantou-se o marechal; via-se obrigado, dizia ele, a ir fazer a corte ao rei, a 

Versalhes. 
Nas voltas que deu pelo quarto para procurar o chapéu, o duque encontrou Nicola, que 

sempre tinha que fazer onde estava. 
- Pequena - disse-lhe ele batendo-lhe no ombro hás-de acompanhar-me, quero que me 

tragas um ramalhete que a senhora de Noailles mandou apanhar no seu jardim e que manda de 
presente à Srª. Condessa de Egmont. 

Nicola inclinou-se como as aldeãs das óperas cómicas de Rousseau. 
Depois disso, o marechal despediu-se do pai e da filha, trocou um olhar significativo com 

Taverney, fez uma cortesia de rapaz a Andreia e saiu. 
Permita-nos o leitor que deixemos o barão e Andreia conversando sobre a nova mercê 

concedida a Filipe, e que acompanhemos o marechal. Será meio de sabermos o que tinha ido 
fazer à Rua de Saint-Claude, onde entrara conforme sabemos, num momento terrível. 

E depois a moral do barão requintava comparada com a do seu amigo o marechal, e era 
capaz de espavorir ouvidos, que menos puros que os de Andreia, percebessem alguma coisa. 

Richelieu desceu portanto a escada encostando-se ao ombro de Nicola, e assim que se 
achou fora de casa com ela: 

- Então, pequena - disse ele parando e olhando para ela - temos amante? 
- Eu! Senhor marechal - bradou Nicola corando e dando um passo para trás. 
- Ora! - disse ele - não és porventura Nicola Legay? 
- Sou, sim, senhor marechal. 
- Pois bem! Nicola Legay tem um amante. 
- Ora essa! 
- É verdade; um certo velhaco que não é mal parecido, que ela recebia na Rua Coq-

Héron, e que a seguiu até Versalhes. 
- Senhor duque, juro-lhe... 
- Uma espécie de oficial, que se chama... Queres que te diga, pequena, como se chama o 

amante da Srª. Nicola Legay? 
A última esperança de Nicola era que o marechal ignorasse o nome daquele feliz mortal. 
- Por quem é, diga, senhor marechal - respondeu ela - uma vez que já começou... 
- Que se chama o Sr. Beausire - continuou o marechal - e que na realidade não desmente 

muito o nome? 
Nicola pôs as mãos com uma afectação de virtude, que não enganou o velho marechal. 
- Parece - disse ele - que se lhe dão entrevistas no Trianon. Diacho! Num palácio real, é 

caso muito sério; minha menina, aqui põem na rua as que fazem semelhante coisa, e o senhor de 



Sartines tem o maldito vício de mandar para a Salpêtrière todas as raparigas que são expulsas dos 
palácios reais. 

Nicola começou a mostrar-se inquieta. 
- Senhor - disse ela - juro-lhe que se o Sr. Beausire se gaba de ser meu amante, é um 

mentiroso, um presumido, porque na realidade estou inocente. 
- Não digo o contrário - disse Richelieu - mas vamos a saber: tiveste ou não entrevistas 

com ele? 
- Senhor duque, uma entrevista não é uma prova. 
- Tiveste ou não entrevistas? Responde. 
- Senhor! 
- Tiveste, muito bem; não te censuro, minha pequerrucha; e demais, gosto das raparigas 

bonitas que fazem gala da sua formosura, e tenho sempre rendido homenagem à beleza do 
melhor modo que tenho podido; mas agora, como teu amigo e como teu protector, previno-te 
caritativamente. 

- Mas então viram-me? - perguntou Nicola. 
- Naturalmente, visto que o sei. 
- Senhor - disse Nicola, em tom decidido – ninguém me viu, é impossível. 
- Não sei, mas corre essa fama, e isso dá muito mau ar à tua senhora; e bem deves 

entender que, sendo eu muito mais amigo da família de Taverney do que da família Legay, é do 
meu dever dizer ao barão duas palavras a respeito do que se passa; e não posso nem quero deixar 
de cumprir esse dever. 

- Ah! senhor - bradou Nicola aterrada com o aspecto que a conversa ia tomando - olhe 
que me perde; mesmo inocente, bastará a suspeita para eu ser despedida. 

- Pois bem! Pobre rapariga, então já te previno que hás-de ser despedida, porque a estas 
horas, não sei que mau espírito foi que tendo achado más essas entrevistas, inocentes como são, 
deu parte de tudo à senhora de Noailles. 

- À senhora de Noailles? Santo Deus!  
- Sim, bem vês que o caso não está bem figurado. 
Nicola juntou as mãos com desespero. 
- És uma desgraçada, bem sei - disse Richelieu; - mas que diabo hás-de fazer? 
- E o senhor, que ainda há pouco dizia que era o meu protector, o senhor, que me 

provou sê-lo, já me não pode proteger? - perguntou Nicola com a meiguice que teria empregado 
uma mulher de trinta anos. 

- Decerto, posso. 
- E então, senhor?... 
- Posso, mas não quero. 
- Oh! Senhor duque. 
- Sim, és bonita, bem sei, e os teus olhos úmidos dizem-me muita coisa; mas começo a 

não ver bem, minha pobre Nicola, e já não entendo a linguagem dos olhos. Outrora não teria 
hesitado em te oferecer asilo no palácio de Hanôver, mas hoje, de que serviria? Nem sequer 
falariam em tal coisa. 

- Contudo já me levou ao palácio de Hanôver – disse Nicola com despeito. 
- Ah! Nicola, como é feio lançar-se assim em rosto o ter-te conduzido ao meu palácio, 

quando fiz isso para te prestar um serviço; porque, enfim, confessa que se não fosse a água do Sr. 
Rafté, que fez de ti uma linda morena, não entravas no Trianon, o que na verdade era melhor 
talvez do que ser expulsa; mas por que diabo vais tu dar entrevistas ao Sr. Beausire? E nas grades 
da cavalariça, de mais a mais! 

- Então, também sabe isso? - disse Nicola, que entendeu ser melhor mudar de táctica e 
entregar-se à discrição do marechal. 

- Pudera! bem vês que o sei, e a senhora de Noailles também. Olha, esta noite tinhas tu 
uma entrevista com ele... 

- É verdade, senhor duque, mas à fé de Nicola que não vou lá. 



- Tu certamente, porque estás prevenida; mas o Sr. Beausire, que não está prevenido, há-
de ir e hão-de prendê-lo. Então, como naturalmente não há-de querer passar por ladrão, que se 
leva à forca, ou por um espião que se açouta, preferirá dizer, tanto mais que a coisa não é 
desagradável de confessar: “Deixem-me, que sou amante de Nicola”. 

- Vou mandá-lo avisar. 
- É impossível, pobre pequena, e daí por quem havia de ser? Talvez pelo mesmo que te 

denunciou. 
- Ah! É verdade - disse Nicola, mostrando-se desesperada. 
- Que bela coisa é o remorso! - bradou Richelieu. 
Nicola escondeu a cara entre as mãos, tendo cuidado de deixar bastante intervalo entre os 

dedos, para não perder sequer um gesto, um movimento de Richelieu. 
- És adorável, na verdade - disse o duque, a quem não escapava nenhuma daquelas 

espertezas femininas; - porque não havia eu de ter cinqüenta anos de menos! Mas não importa! 
Com os diabos! Nicola, quero livrar-te desta. 

- Oh! Senhor duque, se fizer o que diz, a minha gratidão... 
- Não a quero, Nicola. Prestar-te-ei o serviço sem interesse. 
- Ah! Será uma bela acção da sua parte, senhor; e do íntimo do coração lhe agradeço. 
- Não agradeças ainda. Nada sabes. Ouve primeiro, com os diabos! 
- Tudo me há-de agradar, senhor duque, contanto que a menina Andreia me não ponha 

na rua. 
- Ah! Mas tens pelo que vejo grande empenho em ficar no Trianon? 
- É o que eu mais desejo, senhor duque. 
- Pois, minha linda Nicola, risca da tua lista esse primeiro desejo. 
- Mas se eu não for descoberta, senhor duque? 
- Descoberta ou não, hás-de partir. 
- Oh! E por quê? 
- Eu to digo: porque se fores descoberta pela senhora de Noailles, não há empenhos, nem 

de el-rei, que te possam salvar. 
- Ah! Se eu pudesse falar a el-rei! 
- Pois não! É o que faltava! E daí, se não fores descoberta, sou eu quem te fará pôr fora. 
- O senhor! 
- Imediatamente. 
- Na verdade, senhor marechal, não entendo uma palavra do que diz. 
- Pois é como tenho o gosto de to contar. 
- E é assim que me protege? 
- Se não queres, ainda é tempo, é dizer uma palavra, Nicola. 
- Oh! Se quero, senhor duque! Eu quero, não me abandone! 
- Queres a minha protecção? Está dito, concedo-ta. 
- E depois? 
- Depois, hei-de fazer isto, ouve! 
- Diga, senhor. 
- Em lugar de te deixar despedir e meter na cadeia, faço-te livre e rica. 
- Livre e rica? 
- Sim. 
- E o que será preciso fazer para eu ser livre e rica? Diga depressa, senhor marechal. 
- Quase nada. 
- Mas... 
- O que te vou ordenar. 
- É coisa difícil? 
- Não. 
- Então - disse Nicola - sempre é preciso fazer alguma coisa. 
- Ah!... Deves conhecer o ditado, Nicola: de graça nem pancadas... 



- E o que há para fazer, é para mim, ou é para o senhor duque? 
O duque olhou para Nicola. 
- Com os diabos! - disse ele - é bem ladina esta velhaca. 
- Enfim, senhor duque, acabe. 
- Pois bem, é para ti - respondeu o duque. 
- Ah! Ah! - disse Nicola, que conhecendo que o marechal precisava dela, já não o temia, e 

dava tratos à imaginação para descobrir a verdade no meio das palavras de Richelieu; - que farei 
eu então para mim, senhor duque? 

- Ouve: o Sr. Beausire vem às sete horas e meia? 
- Sim, senhor marechal, é a hora dele. 
- São sete horas e dez minutos. 
- Também é verdade. 
- Se eu quiser, é preso. 
- Sim, mas o senhor duque não quer. 
- Não; vais ter com ele e dizes-lhe... 
- Digo-lhe?... 
- Mas, vamos primeiramente a saber, tu gostas dele, Nicola? 
- Eu que lhe dou entrevistas... bem vê... 
- Isso não é uma razão; podias querer casar com ele: as mulheres têm caprichos tão 

singulares! 
Nicola soltou uma gargalhada. 
- Eu casar com ele! - disse ela. - Ah! Ah! Ah! 
Richelieu ficou estupefacto, nunca tinha encontrado, nem na corte, mulheres de 

semelhante género. 
- Pois bem, seja, não queres casar com ele; mas tens-lhe amor? Melhor ainda. 
- Pois sim, tenho amor ao Sr. Beausire, assentemos nisso, senhor, e vamos adiante. 
- Apre! Que salto. 
- Certamente. Bem sabe o que me interessa mais. 
- O que é? 
- É saber o que ainda tenho que fazer. 
- Primeiramente, Nicola, como o amas, hás-de fugir com ele. 
- Diabo! Enfim, se o senhor duque o quiser por força, que remédio haverá! 
- Oh! Oh! Eu não quero coisa nenhuma; espera um pouco, pequena. 
Nicola viu que ia caminhando com demasiada presteza, e que não tinha ainda nas mãos 

nem o segredo nem o dinheiro do seu antagonista. 
Curvou-se portanto, reservando para si o direito de erguer-se depois. 
- Estou esperando as ordens do senhor duque – disse ela. 
- Muito bem! Vais ter com o Sr. Beausire, e dizes-lhe: “Descobriu-se tudo; mas tenho um 

protector que nos livra de irmos parar o senhor a S. Lázaro, e eu à Salpêtrière. Fujamos”. 
Nicola olhou para Richelieu. 
- Fujamos? - repetiu. 
Richelieu percebeu o olhar frio e expressivo da rapariga. 
- Pois está claro - respondeu-lhe; - as despesas da viagem faço-lhas eu. 
Nicola não pediu mais esclarecimentos; por força lhe haviam de dizer tudo, visto que lhe 

pagavam. 
O marechal percebeu Nicola, apressou-se efectivamente a dizer quanto tinha para dizer, 

como homem que perdeu ao jogo, e que se apressa em pagar, para evitar o desgosto de pagar 
depois. 

- Sabes em que pensas, Nicola? - disse ele. 
- Palavra que não - respondeu a rapariga; - mas o senhor marechal, que sabe tanta coisa, 

aposto que o adivinhou? 



- Nicola - disse ele - estás pensando que, se fugires, a tua ama poderá precisar de ti, por 
acaso, e chamar-te de noite, e não te achando, mandar-te procurar, e dar isso lugar a seres 
agarrada? 

- Não - disse Nicola - eu não pensava nisso, por que reflectindo bem, senhor marechal, 
prefiro ficar aqui. 

- Mas se prenderem o Sr. Beausire? 
- Pois bem! Que o prendam. 
- Mas se confessar? 
- Deixá-lo confessar. 
- Ah! - disse Richelieu principiando a inquietar-se – ficarás então perdida. 
- Não fico, porque a menina Andreia é muito boa, e como no fundo do coração é minha 

amiga, há-de falar por mim a el-rei, e não me hão-de fazer mal nenhum. 
O marechal mordeu os beiços. 
- E eu, Nicola - redargüiu ele - digo que és uma pateta; que a menina Andreia não está 

bem com el-rei, e que se me não ouvires, como desejo, vou-te fazer levar daqui imediatamente; 
ouviste, minha viborazinha? 

- Oh! Senhor, não sou tola, nem teimosa; ouço, mas faço as minhas observações. 
- Bem. Então vai já combinar o teu plano de fuga com o Sr. Beausire. 
- Mas como quer que me exponha a fugir, senhor marechal, quando o senhor mesmo me 

diz que a senhora pode chamar-me, procurar-me, e não sei que mais? Mil coisas em que eu não 
tinha pensado logo de princípio, mas de que me preveniu o senhor, que é um homem de muita 
experiência? 

Richelieu mordeu outra vez os beiços, desta vez porém com mais força que da primeira. 
- Pois bem! Se pensei nisso, velhaca, também pensei no meio de evitar o acontecimento. 
- E como impedirá que a menina me chame? 
- Impedindo que ela acorde. 
- Ora! Ela acorda dez vezes cada noite; é impossível impedir isso. 
- Tem então a mesma doença que eu tenho? – disse Richelieu tranquilamente. 
- Que o senhor? - repetiu Nicola rindo. 
- Certamente, porque também acordo dez vezes cada noite. Mas tenho um remédio 

excelente para essas insónias. Ela há-de fazer o mesmo que eu faço, e se o não fizer, tu lho farás. 
- Vamos a saber como é isso, senhor? - disse Nicola. 
- O que costuma tomar tua ama ao deitar? 
- O que toma? 
- Sim, hoje é moda prevenir assim a sede: uns tomam laranjada ou limonada, outros água 

de melissa, outros... 
- A menina Andreia, à noite, antes de se deitar, só bebe um copo de água pura, e algumas 

vezes com açúcar e água de flor de laranja, se está atacada dos nervos. 
- Muito bem! - disse Richelieu - é exactamente como eu; o meu remédio há-de portanto 

convir-lhe perfeitamente. 
- Como? 
- É como te digo; deito uma gota de certo licor na água, e durmo toda a noite. 
Nicola cismava, procurava adivinhar a que se dirigia toda aquela diplomacia do marechal. 
- Não respondes? - disse ele. 
- Estou pensando que a menina Andreia não tem desse licor que o senhor duque usa. 
- Pois eu to darei. 
- Ah! Ah! - murmurou Nicola, que afinal via brilhar um raio de luz naquelas trevas. 
- Deitarás duas gotas no copo de água da tua ama, duas gotas, ouves, nem mais, nem 

menos, que ela há-de dormir, de modo que não chamará por ti e por conseqüência terás tempo 
de fugir. 

- Oh! Se é só isso, não vejo a dificuldade. 
- Deitarás então as duas gotas? 



- Certamente. 
- Prometes? 
- Mas - disse Nicola - parece-me que é do meu interesse deitá-las; e daí, à cautela fecharei 

também a porta do quarto da senhora... 
- Não, não - disse vivamente Richelieu. - É isso exactamente o que não deves fazer. Pelo 

contrário, hás-de deixá-la aberta. 
- Ah! - exclamou Nicola, fazendo um gesto significativo. 
Tinha percebido; Richelieu conheceu-o perfeitamente. 
- É tudo? - perguntou ela. 
- Tudo. Agora podes dizer ao Sr. Beausire que apronte as malas. 
- Infelizmente, senhor, que não terei de lhe dizer que apronte a bolsa. 
- Isso é da minha conta. 
- Sim, lembro-me que teve a bondade... 
- Quanto precisas, Nicola? 
- Para quê? 
- Para deitares as duas gotas de água. 
- Para deitar as duas gotas de água, nada, senhor duque, visto que me assegura que é no 

meu interesse que as deito; não seria justo que pagasse o que é do meu interesse. Mas para deixar 
aberta a porta do quarto da senhora, oh! para isso desde já o previno de que preciso uma soma 
redonda. 

- Vamos, diz a soma. 
- Preciso vinte mil francos, senhor. 
Richelieu estremeceu. 
- Hás-de ir longe, Nicola - suspirou o marechal. 
- Que remédio haverá, senhor! Começo a crer como o senhor duque, que hão-de correr 

atrás de mim; mas com os seus vinte mil francos, poderei ir andando. 
- Vai prevenir o Sr. Beausire, Nicola, que eu depois te contarei o dinheiro. 
- O Sr. Beausire é muito incrédulo, e não há-de acreditar o que eu lhe disser, se lhe não 

der provas. 
Richelieu meteu a mão na algibeira e tirou dela uma porção de notas do banco. 
- Aqui tens por conta - disse ele - e nesta bolsa há cem duplos luíses. 
- Então faça a sua conta e entregar-me-á o resto depois de eu falar com o Sr. Beausire. 
- Não, com os diachos! Quero dar-te já tudo. És uma rapariga económica, Nicola, isso há-

de trazer-te felicidade. 
E Richelieu completou a soma prometida, com luíses, meios luíses e notas. 
- Bem - disse ele - é isso? 
- Creio que sim - disse Nicola; - agora falta-me o principal. 
- O licor? 
- Sim, tem-no naturalmente nalgum frasco? 
- Tenho-o num frasquinho, que trago sempre comigo. 
Nicola sorriu. 
- O pior - disse ela - é que todas as noites fecham o Trianon e eu não tenho a chave. 
- Mas eu, na minha qualidade de primeiro gentil-homem, tenho uma chave. 
- Realmente? 
- Aqui a tens. 
- Que felicidade! - disse Nicola; - pode dizer-se que é uma enfiada de milagres. Agora, 

adeus, senhor duque. 
- Como adeus? 
- Decerto, porque eu hei-de partir durante o primeiro sono da senhora. 
- É justo; adeus, Nicola. 
E Nicola rindo consigo mesma, desapareceu por entre as trevas. 



- Ainda venço - disse Richelieu; - mas dir-se-ia que a fortuna me encontra já muito velho 
e me serve de má vontade. Fui batido pela rapariga; mas isso que importa, se eu restituir os 
golpes? 
 

XXXII 
 

A FUGA 
 
Nicola era uma rapariga de consciência. Recebera o dinheiro do senhor de Richelieu, 

recebera-o adiantado, e tinha que corresponder àquela confiança, ganhando-o. 
Correra portanto direita à grade, onde chegou às sete horas e quarenta minutos, em vez 

das sete horas e meia, que ajustara com o amante. 
Ora, o Sr. Beausire, acostumado como estava à disciplina militar, era pontual, e havia dez 

minutos que a esperava. 
Havia também pouco mais ou menos dez minutos, que o senhor de Taverney deixara sua 

filha, que ficou só. Ora, como se achasse só, a formosa menina fora fechar as cortinas. 
Gilberto olhava, ou melhor diremos, segundo o seu costume, devorava Andreia da sua 

trapeira. Seria contudo difícil dizer se o olhar que nela fitava brilhava de amor, se de ódio. 
Fechadas as cortinas, Gilberto não tinha mais que ver; portanto dirigiu a vista para outro 

lado. 
Como olhasse para outro lado, viu o penacho do Sr. Beausire e ouviu uma ária que ele 

assobiava, para enganar o tédio da espera. 
Passados dez minutos, isto é, às sete horas e quarenta minutos, apareceu Nicola; disse 

algumas palavras ao Sr. Beausire, que fez um movimento com a cabeça em sinal de que percebia 
perfeitamente, e afastou-se na direcção da rua, que conduz ao pequeno Trianon. 

Nicola, ligeira como um passarito, voltou para trás. 
- Ah! Ah! - observou Gilberto - o Sr. Beausire e a Srª. Nicola têm alguma coisa que dizer 

ou que fazer, e receiam testemunhas: bom! 
A curiosidade de Gilberto a respeito de Nicola tinha passado, mas como visse na rapariga 

uma inimiga natural, procurava reunir contra a moralidade dela tal quantidade de provas que lhe 
servisse para repelir o ataque, se Nicola o atacasse. 

Não duvidava que tarde ou cedo a luta principiaria e como soldado previdente, juntava 
quantas munições de guerra podia haver à mão. 

Uma entrevista de Nicola com um homem dentro do Trianon era arma que um inimigo 
tão inteligente como Gilberto não podia desprezar, principalmente quando, como Nicola, se 
cometia a imprudência de a deixar cair aos pés. Gilberto quis por conseqüência colher as provas 
de ouvido para as juntar às dos olhos e apanhar no ar alguma frase, que a comprometesse bem, e 
que pudesse vitoriosamente repetir à rapariga no momento do combate. 

Desceu por isso apressadamente do sótão, meteu pelo corredor das cozinhas, e pela 
pequena escada da capela desceu ao jardim. Chegado ali, Gilberto não tinha que recear, conhecia 
todos os recantos, como a raposa conhece o mato. 

Meteu-se portanto entre as tílias, seguiu junto da latada, chegou a um bosque, que apenas 
distava uns vinte passos do sítio onde contava encontrar Nicola. 

E lá estava ela com efeito. 
Instalado Gilberto, chegou-lhe aos ouvidos um ruído estranho: era a bulha do ouro sobre 

a pedra, era o som metálico, de que nada pode dar idéia exacta, senão a realidade. 
Arrastou-se como uma serpente até ao muro do terraço onde havia uma barreira de lilás, 

que, no mês de Maio, espalhava o seu perfume e sacudia as suas flores sobre quem passava 
naquela pequena rua que separa o Trianon grande do pequeno. 

Chegado ali, os olhos de Gilberto, habituados à escuridão, viram Nicola, que vazava 
sobre uma pedra, para aquém da grade, e prudentemente colocada fora do alcance da mão do Sr. 
Beausire, a bolsa dada pelo senhor de Richelieu. 



Os belos luíses caíam saltando e luzindo, enquanto o Sr. Beausire, com o olho vivo e a 
mão trémula, olhava atentamente para Nicola e para os luíses, sem compreender como ela os 
possuía. 

Nicola dizia: 
- Mais de uma vez me tem proposto fugir consigo, meu caro Sr. Beausire. 
- E mesmo casar com a menina - exclamou ele todo entusiasmado. 
- Oh! Quanto a esse último ponto, meu caro senhor - disse a rapariga - depois o 

discutiremos; por enquanto, o principal é fugir. Podemos fugir dentro de duas horas? 
- Dentro de dez minutos, se quiser. 
- Não; tenho que fazer antes disso, e o que tenho que fazer leva duas horas. 
- Dentro de duas horas ou de dez minutos, estou às suas ordens, terna amiga. 
- Bem; receba estes cinqüenta luíses. 
A rapariga contou cinqüenta luíses, e pela grade passou-os ao Sr. Beausire, que os meteu 

na algibeira sem contar. 
- Daqui a hora e meia - prosseguiu ela - quero encontrá-lo aqui com uma carruagem. 
- Mas... - disse Beausire. 
- Oh! Se não quer, façamos de conta que de nada se falou, e restitua-me os meus 

cinqüenta luíses. 
- Eu não recuo, minha querida Nicola, mas tenho medo do futuro. 
- Por quem? 
- Pela menina. 
- Por mim? 
- Sim. Logo que se gastem os cinqüenta luíses, e não há-de levar muito tempo, ficaremos 

sem recursos; e então há-de ter saudades do Trianon, há-de ter... 
- Oh! Como é delicado, meu caro Sr. Beausire; vamos, vamos, não receie coisa alguma; 

não sou dessas mulheres a quem podem fazer infelizes; não tenha escrúpulo; e daí, acabados 
esses cinqüenta luíses, veremos. 

E Nicola fez tinir os outros que lhe ficavam na bolsa. 
Os olhos de Beausire estavam fosforescentes. 
- Pela menina - disse ele - seria eu capaz de me meter num forno em brasa. 
- Ora adeus! Não lhe peço tanto, Sr. Beausire. Então, está tratado, dentro de hora e meia 

a carruagem, dentro de duas horas a fuga. 
- Está dito - bradou Beausire pegando na mão de Nicola, e puxando-a pela grade para lhe 

dar um beijo. 
- Silêncio! - disse Nicola - está doido?... 
- Não, estou namorado. 
- Ora! - disse Nicola. 
- Não me acredita, meu bem? 
- Acredito, sim... Olhe! Traga bons cavalos, que é o principal. 
- Oh! Esteja descansada. 
E separaram-se, 
Mas, um momento depois, voltou Beausire muito perturbado. 
- Psiu! Psiu! - disse ele. 
- O que é? - perguntou Nicola já longe bastante e levando as mãos à boca em guisa de 

buzina, a fim de levar a voz mais longe sem fazer muita bulha. 
- E a grade? - perguntou Beausire - salta por cima dela? 
- Forte estúpido! - murmurou Nicola, que naquele momento estava apenas distante de 

Gilberto uns dez passos. 
E continuou em voz alta: 
- Tenho a chave! 
Beausire soltou um ah! cheio de admiração, e desta vez desapareceu deveras. 
Nicola voltou cabisbaixa e apressadamente para junto da ama. 



Gilberto, ao ficar só, propôs a si mesmo os quatro quesitos seguintes: 
- Por que foge a Nicola com o Beausire, de quem não gosta? Por que tem a Nicola em 

seu poder tão grande soma de dinheiro? Por que tem a Nicola a chave da grade? Por que volta 
Nicola para junto de Andreia, quando podia fugir desde já? 

Quanto a este quesito: “Por que tem a Nicola em seu poder tão grande soma de 
dinheiro?” Gilberto achava-lhe uma solução fácil; mas quanto aos outros não podia resolvê-los. 

Àquela negação da sua perspicácia, a curiosidade natural ou a desconfiança adquirida, 
como quiserem, foi nele tão poderosamente excitada, que se decidiu, apesar da excessiva friagem 
da noite, a ficar debaixo das árvores úmidas, para esperar o desfecho da cena, cujo princípio 
acabava de entrever. 

Andreia, que acompanhara o pai até às barreiras do grande Trianon, voltava só e 
pensativa, quando Nicola desembocou a correr da rua que conduzia à famosa grade, onde 
acabava de dispor tudo com o Sr. Beausire. 

Parou ao ver a ama, e a um sinal que esta lhe fez, subiu imediatamente atrás dela e 
acompanhou-a ao quarto. 

Seriam oito horas e meia da noite. Anoitecera mais depressa que de costume, porque uma 
grande nuvem negra, que corria do sul para o norte, cobrira o espaço, de modo que para além de 
Versalhes, por cima dos grandes bosques, em toda a distância que a vista podia alcançar, via-se a 
lúgubre mortalha envolver a pouco e pouco todas as estrelas que um instante antes brilhavam na 
abóbada azul. Um vento pesado e rasteiro soprava por entre os arbustos, levando ardentes 
baforadas às flores secas, que curvavam a cabeça como para implorar do céu a esmola da chuva 
ou do orvalho. 

Aquela ameaça da atmosfera não tinha por forma alguma acelerado o passo de Andreia; 
pelo contrário, a gentil menina, triste e profundamente pensativa, punha como a custo o pé sobre 
cada degrau da escada que conduzia ao seu quarto, e parava junto de cada janela a fim de olhar 
para o céu, que em tanta harmonia estava com a sua tristeza, e retardar desse modo a sua entrada 
para o quarto. 

Nicola, impaciente, desesperada, e receando que alguma fantasia da ama a demorasse 
além da hora, resmungava em voz baixa as imprecações que os criados nunca poupam aos amos 
que têm a imprudência de se atreverem a satisfazer uma fantasia à custa das fantasias dos seus 
criados. 

Finalmente, Andreia empurrou a porta do quarto, e mais depressa caindo do que 
sentando-se sobre uma cadeira, ordenou vagarosamente a Nicola que entreabrisse a janela que 
dava para o pátio. 

Nicola obedeceu. 
Depois, voltando para junto da ama, com o ar de interesse que a lisonjeira tão bem sabia 

afectar, disse: 
- Receio bem que a menina esteja doente; acho-lhe esta noite os olhos pisados e 

vermelhos, apesar de brilhantes. Creio que a menina faria muito bem em descansar. 
- Parece-te isso, Nicola? - disse Andreia, que nem ouvira o que lhe diziam. 
E estendeu os pés sobre um tapete bordado. 
Nicola tomou aquela posição por uma ordem para despi-la, e começou a desatar-lhe e a 

despregar-lhe as fitas e as flores do toucado, edifício que a mais hábil não demolia em menos de 
um quarto de hora. 

Durante este tempo Andreia não disse palavra. Entregue ao seu livre arbítrio, Nicola 
apressou-se, e sem fazer gritar a ama, tão profundamente preocupada estava, arrepelou-lhe muito 
à vontade os cabelos. Terminados os preparativos da noite, Andreia deu as suas ordens para o dia 
seguinte. Era preciso ir a Versalhes buscar uns livros, que Filipe lhe havia de ter mandado, e 
avisar o afinador para ir ao Trianon afinar o cravo. 

Nicola respondeu com toda a serenidade que, se a menina não acordasse de noite, havia 
de erguer-se cedíssimo, e que antes que ela acordasse tudo estaria feito. 



- Amanhã também hei-de escrever - prosseguiu Andreia falando consigo mesma; - sim, 
escreverei a Filipe, servir-me-á isso de alguma consolação. 

- Em todo o caso - disse Nicola também consigo não serei eu que leve a carta. 
E fazendo esta reflexão, a moça, que ainda não estava totalmente depravada, começou a 

pensar tristemente que ia, pela primeira vez, deixar aquela excelente ama junto da qual se lhe 
desenvolveu o espírito e o coração. A lembrança de Andreia prendia-se nela a tantas recordações, 
que, despedaçar esta, era abalar toda a cadeia que ligava aquele ao primeiro dia da sua infância. 

Enquanto as duas moças, de carácter e condição tão diferentes, pensavam assim ao lado 
uma da outra, sem que nas suas idéias houvesse conexão, o tempo fugia, e o relógio de Andreia, 
sempre mais adiantado que o do Trianon, dava nove horas. 

Beausire devia estar no lugar aprazado, e apenas faltava meia hora para Nicola ir ter com 
o amante. 

Acabou de despir a ama o mais depressa que pôde não sem deixar escapar alguns 
suspiros, aos quais Andreia nem sequer deu atenção. Vestiu-lhe um roupão de dormir, e como 
Andreia, sempre pensativa, permanecesse imóvel e com os olhos fitos no tecto, Nicola tirou do 
seio o frasco de Richelieu, e deitou dois torrões de açúcar num copo e a água necessária para os 
dissolver, e sem hesitação, pela omnipotência daquela vontade já tão forte em coração tão novo 
ainda, vazou duas gotas da água do frasco no copo de água, que logo se turvou, tomando uma 
ligeira cor opaca, que em breve se desvaneceu. 

- Minha senhora - disse então Nicola - o copo de água está pronto, o fato dobrado, a 
lamparina acesa. Sabe que preciso levantar-me cedo; posso ir agora deitar-me? 

- Podes - respondeu Andreia distraída. 
Nicola fez a sua mesura, soltou um último suspiro, que se perdeu como os outros, e 

fechou atrás de si a porta de vidraça que dava para a pequena antecâmara. Mas, em lugar de 
entrar no seu quarto, que era a pequena cela contígua, como já sabemos, ao corredor a que 
recebia luz da antecâmara de Andreia, fugiu ligeiramente, deixando entreaberta a porta do 
corredor, de modo que foram executadas à risca as instruções de Richelieu. 

E daí, para não despertar a atenção dos vizinhos, desceu em bicos de pés a escada que 
conduz ao jardim, saltou o patamar, e foi a correr encontrar o Sr. Beausire ao pé da grade. 

Gilberto não abandonara o seu observatório. Ouvira dizer a Nicola que voltaria dentro de 
duas horas, e estava-a esperando. Como porém já passassem dez minutos da hora aprazada, 
começava a recear que não aparecesse. 

De repente viu-a correndo como se alguém a seguisse. 
Chegou à grade, passou a chave a Beausire, que abriu a porta; Nicola fugiu para o outro 

lado, e a grade fechou-se com estrondo. 
Depois atiraram a chave para o meio das ervas de um fosso, que ficava mesmo por baixo 

do sítio onde estava Gilberto; o mancebo ouviu-a cair, e reparou no lugar onde fora parar. 
Durante aquele tempo iam Nicola e Beausire caminhando. Gilberto ouviu-os afastar, e 

não tardou que sentisse, não o ruído de uma carruagem como Nicola pedira, mas o passo de um 
cavalo; passados alguns momentos, naturalmente gastos com as recriminações de Nicola, que 
quisera partir de carruagem como uma duquesa, ouviu-se o cavalo meter a galope e afastar-se. 

Estava livre; ficava sem Nicola, isto é, sem a sua inimiga. Andreia ficara só; talvez que ele 
pudesse agora chegar até junto dela: é o que Gilberto pensava. 

Aquele pensamento sobressaltou o ardente moço com todos os furores do receio e da 
incerteza, da curiosidade e do desejo. 

E seguindo caminho oposto ao de Nicola, dirigiu-se para as casas do Trianon, onde 
ficavam os aposentos de Andreia. 
 

XXXIII 
 

DUPLA VISTA. 
 



Ao ficar só, Andreia fora gradualmente saindo do entorpecimento moral que dela se tinha 
apoderado; e enquanto Nicola fugia na garupa do cavalo de Beausire, ajoelhava ela pedindo a 
Deus por Filipe, o único ser no mundo a quem amava com afeição verdadeira e profunda. 

Orava, absorta na sua confiança em Deus. 
As orações de Andreia não se limitavam a uma seqüência de palavras ligadas umas às 

outras; eram uma espécie de êxtase divino, em que a sua alma se elevava até ao Senhor e se 
confundia nele. 

Naquelas súplicas apaixonadas do espírito separado da matéria não havia sombra de 
egoísmo. Andreia como que se abandonava a si mesma, semelhante ao náufrago que perdida toda 
a esperança já não pede a Deus por si, mas pela mulher e pelos filhos, que vão ficar ao 
desamparo. 

Aquela dor íntima assaltara Andreia depois da partida do irmão; como a oração, 
compunha-se de dois elementos distintos, um dos quais não era para ela muito inteligível. 

Era como que um pressentimento, como que a aproximação perceptível de uma desgraça 
iminente. Era uma sensação análoga à dor que por vezes se sente em uma ferida cicatrizada. A 
força da dor está extinta, mas a impressão sobrevive muito tempo e dá sinal da presença do mal 
como outrora o fazia a própria ferida. 

Andreia não tentou sequer examinar o que sentia; entregue inteiramente a pensar em 
Filipe, era só no irmão estremecido que empregava todas as impressões que a agitavam. 

Levantou-se, escolheu um livro entre os que guarneciam a sua modesta biblioteca, pôs a 
luz onde lhe pudesse chegar com a mão e meteu-se na cama. 

O livro em que pegara ao acaso era um dicionário de botânica. Um tal livro, como é fácil 
de compreender, não era feito para absorver-lhe a atenção, pelo contrário ia-a adormecendo. 
Pouco tardou que se lhe espalhasse por sobre a vista uma nuvem, de princípio transparente, mas 
que gradualmente se foi condensando. Andreia lutou ainda um instante contra o sono, duas ou 
três vezes prendeu o pensamento fugitivo, que de novo se lhe escapou; depois, inclinando a 
cabeça para apagar a luz, viu o copo de água preparado por Nicola, estendeu o braço, pegou nele 
com uma das mãos, com a outra mexeu com a colher o açúcar meio dissolvido, e já sob a 
impressão do sono, chegou o copo à boca. 

De repente, quando já tocava com os lábios a bebida, uma comoção estranha lhe fez 
tremer a mão, um peso úmido e ardente ao mesmo tempo lhe caiu no cérebro. Reconheceu com 
terror, pelos impulsos dos fluidos que lhe percorriam os nervos, aquela invasão sobrenatural de 
sensações desconhecidas, que, já por mais vezes, lhe triunfara das forças aniquilando-lhe a razão. 

Apenas teve tempo para colocar o copo no prato, e quase no mesmo instante, sem outra 
queixa mais que um suspiro que se lhe escapou do peito, perdeu a fala, a vista, a inteligência, e 
caiu na cama como fulminada, entregue a um mortal entorpecimento. 

Mas aquela espécie de aniquilação foi só a passagem momentânea de uma existência para 
outra. 

De morta como estava, com os olhos que pareciam fechados para sempre, ergueu-se 
repentinamente, tornou a abri-los com aterradora fixidade, e semelhante a uma estátua de 
mármore que baixasse do túmulo, desceu do leito. 

Não havia que duvidar, Andreia dormia o sono maravilhoso que já várias vezes lhe 
suspendera a vida. 

Atravessou o quarto, abriu a porta de vidraças e passou ao corredor com a atitude rígida e 
firme de um mármore animado 

Diante dela abria-se a escada, desceu-a degrau por degrau, sem precipitação, e foi 
aparecer nos degraus da escada exterior. 

Quando Andreia punha o pé no degrau mais alto para descer, punha Gilberto o pé no 
mais baixo para subir. 

Gilberto viu portanto aquela mulher branca e solene avançar como se viesse ao seu 
encontro. 



Recuou diante dela, e recuando sempre, foi entranhar-se no centro de um maciço de 
flores. 

Fora assim, lembrava-se muito bem, que já em Taverney vira Andreia. 
Esta passou diante de Gilberto, chegando a roçar a roupa por ele, mas não o viu. 
O mancebo, assustado, aterrado, baixou-se todo trémulo: tinha medo. 
Não sabendo a que atribuir a estranha saída de Andreia, seguiu-a com os olhos; mas a sua 

razão estava confusa, o sangue fervia-lhe com impetuosidade, batendo-lhe nas fontes, e Gilberto 
estava mais perto da loucura que do frio bom senso que é preciso ao observador. 

Ficou portanto agachado no meio da folhagem, e espreitando, como costumava fazer 
desde que em seu peito entrara aquele fatal amor. 

De repente foi-lhe explicado o mistério daquela saída: Andreia nem estava louca, nem 
perdida, como ele pensava. Andreia, com aquele passo frio e sepulcral, concorria a uma 
entrevista. 

Acabava de fuzilar um relâmpago. 
Gilberto, àquela luz azulada, viu um homem escondido debaixo da sombria avenida de 

tílias, e por mais rápido que fosse o clarão, viu destacar-se no fundo negro o rosto pálido e o fato 
em desalinho do desconhecido. 

Andreia caminhava para aquele homem, que estava com um braço estendido como para a 
atrair a si. 

Alguma coisa semelhante à queimadura de um ferro em brasa mordeu o coração de 
Gilberto e fê-lo erguer-se sobre os joelhos para melhor ver. 

Naquele momento, cortou as trevas outro relâmpago. 
Gilberto reconheceu Bálsamo que, com o auxílio de alguma inteligência misteriosa, 

penetrara no Trianon; Bálsamo enfim, que atraía Andreia a si tão invencivelmente, tão fatalmente 
como a serpente atrai a pobre avezinha. 

Dois passos distante dele, Andreia parou. 
Ele pegou-lhe na mão: o corpo todo de Andreia estremeceu. 
- Vê? - perguntou. 
- Vejo - respondeu Andreia; - mas chamando-me assim, por pouco me não matou. 
- Perdão, perdão - respondeu Bálsamo - é que estou com a cabeça perdida, é que já me 

não pertenço, é que enlouqueço e morro. 
- Efectivamente está aflito - disse Andreia, a quem pelo contacto da mão facilmente se 

transmitira a aflição de Bálsamo. 
- Estou aflito, estou, e venho procurar a consolação junto de si. Só a senhora me pode 

salvar. 
- Interrogue-me. 
- Segunda vez pergunto: vê? 
- Oh! Perfeitamente. 
- Quer seguir-me até minha casa, é-lhe possível? 
- Posso, se pelo pensamento me quiser lá conduzir. 
- Venha. 
- Ah! - disse Andreia - entramos em Paris, seguimos pelo bulevar, entramos numa rua que 

é alumiada por um único lampião. 
- É isso: entremos, entremos. 
- Estamos numa antecâmara. Há uma escada do lado direito; mas leva-me de encontro à 

parede: a parede abre-se; vê-se uma escada... 
- Suba, suba - bradou Bálsamo - é o nosso caminho. 
- Ah! Estamos numa sala: há peles de leão, armas... Ah! A chapa do fogão abre-se. 
- Entremos; onde está? 
- Numa casa bem singular, que não tem saída, cujas janelas têm grades; ah! Como tudo 

está em desordem nesta casa! 
- Mas está vazia, vazia, não é verdade? 



- Está, sim. 
- Pode ver a pessoa que a habitava? 
- Sim, se me derem um objecto que tenha estado em contacto com ela, que lhe pertença 

ou tenha pertencido. 
- Aqui tem alguns cabelos dela. 
Andreia pegou nos cabelos e chegou-os a si. 
- Oh! Eu conheço-a - disse ela - já vi aquela mulher; fugia então para Paris. 
- É isso, é isso; pode dizer-me o que fez nestas últimas duas horas e de que modo fugiu? 
- Espere... espere... sim... está deitada num sofá, tem o peito meio nu, e uma ferida 

debaixo do seio. 
- Olhe bem, Andreia, olhe, não a deixe. 
- Estava adormecida; acorda e procura em torno de si; puxa por um lenço, sobe para uma 

cadeira, ata o lenço às grades da janela. Oh! Meu Deus! 
- Então quer realmente morrer? 
- Quer, sim, está decidida. Mas aquela morte assusta-a. Deixa o lenço atado às grades... 

Desce... Ai! Pobre mulher! 
- O que é? 
- Oh! Como ela chora, como padece, como torce os braços! Procura uma esquina da 

parede para esmigalhar a cabeça. 
- Oh! Meu Deus! Meu Deus! - murmurou Bálsamo. 
- Oh! Lá corre para a chaminé! A chaminé representa dois leões de mármore; vai quebrar 

a cabeça contra a cabeça do leão! 
- Depois... Depois... Olhe, Andreia, olhe bem, que ordeno eu. 
- Sustém-se. 
Bálsamo respirou. 
- Aplica a vista. 
- E a que aplica ela a vista? - perguntou Bálsamo. 
- Viu uma nódoa de sangue no olho do leão. 
- Meu Deus! Meu Deus! - murmurou Bálsamo. 
- Sim, sangue, e contudo ela não chegou a bater com a cabeça contra o fogão! Oh! Isto é 

muito singular, o sangue não é dela, é seu! 
- Esse sangue é meu? -bradou Bálsamo. 
- É seu. Feriu-se no dedo com uma faca ou com um punhal e carregou com o dedo 

ensangüentado no olho do leão. Estou-o vendo. 
- É verdade, é verdade. Mas como fugiu ela? 
- Espere... espere... vejo-a examinar o sangue, reflectir, depois carregar com o dedo no 

mesmo lugar em que o senhor tinha carregado com o seu. Ah! O olho do leão cede, solta-se uma 
mola. A chapa da chaminé abre-se. 

- Imprudente! - bradou Bálsamo; - miserável imprudente, miserável louco que eu sou. 
Traí-me a mim mesmo. 

Andreia calou-se. 
- E ela saiu... fugiu? - prosseguiu Bálsamo. 
- Oh! Deve perdoar-lhe; pobre mulher, era bem desgraçada! 
- Onde está? Onde vai ela? Siga-a, Andreia, eu ordeno-o! 
- Espere; ela pára um instante na sala das armas e das peles; está aberto um armário; uma 

caixa geralmente fechada naquele armário está agora em cima de uma mesa. Ela conhece a caixa e 
pega nela. 

- O que contém a caixa? 
- Os seus papéis, creio eu. 
- Como é ela? 
- É de veludo azul com pregos de prata e fechos e fechadura também de prata. 
- Oh! - disse Bálsamo batendo o pé com raiva – foi então ela que me levou a caixa? 



- Sim, sim, foi ela. Desce a escada que dá para a antecâmara, abre a porta, puxa pela 
corrente que faz abrir a porta da rua; sai. 

- É muito tarde? 
- Deve ser tarde, porque é alta noite. 
- Ainda bem, terá partido pouco antes de eu ter voltado, e talvez tenha ainda tempo de 

encontrá-la; siga-a, siga-a, Andreia. 
- Saiu de casa, corre como uma louca, chega ao bulevar... Corre... Corre sem parar... 
- Para que lado? 
- Para o lado da Bastilha. 
- Continua a vê-la? 
- Continuo! Parece uma insensata; bate de encontro à gente que transita pelas ruas. Afinal 

pára, procura conhecer onde está... Pergunta. 
- Que diz ela? Escute, Andreia, escute, e em nome do céu, não perca uma só palavra. 

Disse que ela perguntava? 
- Sim, a um homem vestido de preto. 
- O que lhe pergunta ela? 
- A morada do chefe da polícia. 
- Oh! Não era então uma vã ameaça. E ele diz-lha? 
- Diz. 
- E ela o que faz? 
- Volta para trás, mete por outra rua, atravessa uma grande praça. 
- A Praça Real, é o caminho. Pode ler por que intenção é guiada? 
- Apressa o passo, corre, depressa, depressa, vai denunciá-lo! Se chega primeiro que o 

senhor, se vê o senhor de Sartines, está perdido. 
Bálsamo soltou um terrível grito, correu para o pequeno bosque, saiu por uma porta que 

um vulto oculto na sombra abriu e fechou, e num salto montou Djérid, que se impacientava à 
porta. 

O animal, aguilhoado ao mesmo tempo pela voz e pelas esporas, partiu veloz como um 
raio na direcção de Paris, e por algum tempo não se ouviu mais que a bulha das ferraduras na 
calçada. 

Quanto a Andreia, ficara fria, imóvel, muda, pálida e de pé. Mas como se Bálsamo lhe 
tivesse levado a vida, foi gradualmente desfalecendo até que caiu. 

Bálsamo, com a pressa de perseguir Lorenza, esquecera-se de acordar Andreia. 
 

XXXIV 
 

CATALEPSIA 
 
Conforme dissemos, não foi de súbito que Andreia se deixou cair, mas por gradações, 

que vamos tentar descrever. 
Só, abandonada, atacada pelo frio interior que sucede a todos os furiosos abalos do 

sistema nervoso, Andreia começou a vacilar e a tremer como no princípio de um ataque de 
epilepsia. 

Gilberto continuava no seu posto, imóvel, inclinado para diante e cobrindo-a com a vista. 
Mas para Gilberto, e é fácil de compreender, ignorante como era, dos fenómenos magnéticos, 
não havia ali nem sono, nem violência. Nada ou quase nada ouvira do diálogo com Bálsamo. O 
que notou foi que, pela segunda vez, tanto no Trianon como em Taverney, Andreia obedecera ao 
chamamento daquele homem, que sobre ela tomara tão terrível e singular influência; para 
Gilberto, resumia-se tudo nestas palavras: a menina Andreia tem, quando não seja um amante, 
pelo menos um homem a quem ama e com quem tem encontros nocturnos. 



O diálogo que se verificara entre Bálsamo e Andreia, conquanto fosse pronunciado em 
voz baixa, tinha ares de uma disputa. Bálsamo, fugindo, insensato, perdido, parecia um amante 
desesperado; Andreia, só, imóvel, muda, tinha todo o feitio de amante abandonada. 

Foi naquele momento que a viu vacilar, torcer os braços e girar sobre si; depois soltou 
dois ou três suspiros, que lhe rasgaram o peito opresso e esforçou-se, ou porque melhor digamos, 
a natureza fez esforço para lançar fora de si aquela massa mal ponderada de fluido que lhe tinha 
dado, durante o sono magnético, a dupla vista, cujos fenómenos vimos manifestarem-se no 
capítulo precedente. 

Mas a natureza foi vencida, e Andreia não pôde repelir aquele resto de vontade, que 
Bálsamo esquecera nela. Não pôde desatar as cadeias misteriosas, inextricáveis, que a tinham 
totalmente ligado, e à força de lutar, entrou nas convulsões que outrora as pítias experimentavam 
diante da chusma de religiosos interrogadores que rumorejavam no peristilo do templo. 

Perdeu o equilíbrio, e soltando doloroso gemido, ia cair por terra como se fora fulminada 
pelo estrondo do trovão que naquele momento rasgava a abóbada celeste. 

Não chegou a tocar no chão, porque Gilberto, com a agilidade e vigor do tigre, correu a 
ela, recebeu-a nos braços, e sem pensar no peso do fardo, levou-a para o aposento de onde ela 
saíra para obedecer ao chamamento de Bálsamo, e no qual se via ainda arder a luz próxima da 
cama, Gilberto achou todas as portas abertas, como Andreia as deixara. 

Dirigiu-se para o sofá, onde deitou Andreia, fria e inanimada. 
Tudo nele era febre ao sentir o contacto daquele corpo inanimado; os nervos tremiam-lhe 

e fervia-lhe o sangue. 
Contudo, a sua primeira idéia, foi casta e pura: era preciso primeiro que tudo chamar à 

vida a formosa estátua; procurou com a vista a garrafa para derramar-lhe algumas gotas de água 
no rosto. 

Naquele momento, porém, quando estendia a mão trémula para a garrafa de cristal, 
pareceu-lhe que uns passos, firmes e ligeiros ao mesmo tempo, faziam ranger a escada de madeira 
e tijolo que conduzia ao quarto de Andreia. 

Não era Nicola, visto ter fugido com o Sr. Beausire; também não era Bálsamo, porque 
partira a todo o galope no Djérid. 

Não podia, portanto, deixar de ser algum estranho. 
Gilberto, surpreendido, seria posto fora imediatamente; Andreia era para ele como as 

rainhas de Espanha, em quem um súdito não pode tocar nem para lhes salvar a vida. 
Todas estas idéias envolveram como um turbilhão o espírito de Gilberto em menos 

tempo do que levou o movimento de cada um dos passos fatais que sentira. 
Os passos, que se iam aproximando, vinham numa distância cuja exactidão Gilberto não 

podia calcular, tão grande era a bulha que naquele momento produzia a tempestade; mas dotado 
de um sangue-frio e prudência admiráveis, o mancebo compreendeu que não era ali o seu lugar, e 
que o mais importante de tudo era não ser visto. 

Apagou depressa a luz que alumiava o quarto de Andreia, e atirou consigo para o 
gabinete que servia de quarto a Nicola. Assim colocado, através da porta de vidraça daquele 
gabinete, podia ver ao mesmo tempo o quarto de Andreia e a salinha. 

Nessa salinha estava uma lamparina acesa. Gilberto tivera a princípio idéia de a apagar 
como apagara a luz do quarto, mas nem teve tempo para isso; sentiu passos no ladrilho do 
corredor, ouviu-se uma respiração um pouco opressa, apareceu um vulto no limiar da porta, 
entrou timidamente na salinha e fechou a porta correndo o fecho. 

Gilberto teve apenas tempo de fugir para o gabinete de Nicola, e fechar sobre si a porta 
de vidraça. 

Susteve a respiração, chegou o rosto aos vidros e prestou toda a sua atenção. 
A procela bramia de um modo horrível, grossas gotas da água açoitavam as vidraças da 

janela de Andreia e as do corredor, onde outra janela que ficara aberta rangia nos gonzos, e 
impelida de tempos a tempos pelo vento que soprava no corredor, batia com estrondo no 
caixilho. 



Mas o tumulto da natureza, os rumores do exterior, por mais terríveis que fossem, nada 
eram para Gilberto; todo o pensamento lhe estava concentrado no olhar que tinha cravado 
naquele homem. 

O vulto atravessara a antecâmara, passara dois passos distante de Gilberto, e sem hesitar 
entrara no quarto. 

Gilberto viu aquele homem dirigir-se às apalpadelas para a cama de Andreia, fazer um 
gesto de admiração ao achá-la deserta, e quase no mesmo instante tocou com o braço no castiçal 
que estava em cima da mesa. 

O castiçal caiu, e Gilberto ouviu quebrar-se a dirandela de cristal no mármore da mesa. 
Então o homem chamou por duas vezes em voz baixa: 
- Nicola! Nicola! 
- Como é isto? Nicola! - perguntou Gilberto a si mesmo, no esconderijo. - Por que 

motivo chama aquele homem por Nicola, quando devia chamar por Andreia? 
Mas, não tendo voz alguma respondido à sua, o homem levantou do chão o castiçal, e 

caminhando no bico dos pés, foi acender a vela à luz da lamparina, que estava na antecâmara. 
Foi então que Gilberto concentrou toda a atenção no estranho e nocturno visitador; 

naquela ocasião teria visto através de um muro que fosse, tão activa era a vontade que empregava 
para que nada lhe escapasse. 

De repente estremeceu, e apesar de estar escondido, recuou um passo. 
À luz das duas chamas, que se combinavam, estremeceu, e meio morto de assombro, 

reconheceu el-rei no desconhecido que segurava o castiçal. 
Então percebeu tudo: a fuga de Nicola, o dinheiro contado entre ela e Beausire, e a porta 

deixada aberta, e Richelieu, e Taverney, e toda aquela intriga sinistra e misteriosa, cujo centro era 
Andreia. 

Então compreendeu o motivo porque el-rei acabava de chamar Nicola, medianeira 
naquele crime, Judas condescendente, que assim vendera e entregara a sua ama. 

Mas com a idéia do que el-rei vinha fazer àquele quarto, com a idéia do que se ia passar 
debaixo das suas vistas, o sangue subiu-lhe à cabeça e cegou-o. 

Teve vontade de gritar, mas o medo, esse sentimento irreflectido, caprichoso, irresistível, 
o medo que teve daquele homem, cheio de prestígio, a quem chamavam o rei de França, 
prendeu-lhe a língua. 

Entretanto, Luís XV voltara ao quarto, com a luz na mão. 
Apenas entrou, viu Andreia com um roupão de cassa branca, mais nua do que vestida, 

cuja cabeça pendia sobre as costas do sofá, tendo uma das pernas estendida sobre as almofadas, 
ao passo que a outra, inteiramente nua, lhe pendia sobre o tapete. 

El-rei sorriu-se ao vê-la assim. 
A luz alumiou aquele lúgubre sorriso, mas quase no mesmo instante um sorriso quase tão 

sinistro como o de el-rei iluminou o rosto de Andreia. 
Luís XV murmurou algumas palavras, que Gilberto interpretou como palavras de amor, e 

pondo o castiçal na mesa, voltando-se e lançando um olhar para o céu inflamado, foi ajoelhar 
diante de Andreia, cuja mão beijou. 

Gilberto limpou o suor que lhe corria da testa. Andreia não se moveu. 
El-rei, que sentiu aquela mão gelada, pegou nela para ver se a podia aquecer entre as suas, 

e envolvendo com um dos braços aquele corpo tão belo e delicado, inclinou-se para lhe dizer 
algumas dessas meiguices amorosas que se murmuram ao ouvido das donzelas quando dormem. 

Naquele momento el-rei chegou de tal modo a sua cara à de Andreia, que chegou a tocar 
nela. 

Gilberto apalpou-se e respirou ao sentir que trazia no bolso da véstia a navalha com que 
podava as árvores da quinta. 

Andreia tinha o rosto tão gelado como as mãos. 
El-rei levantou-se, dirigiu os olhos para o pé nu de Andreia, branco e formoso como o de 

uma fada. Tomou-o também entre as mãos e estremeceu. 



O pé estava frio como o de uma estátua de mármore. 
Gilberto rangeu os dentes e abriu a navalha, que até então conservara fechada. 
Mas já el-rei tinha abandonado o pé de Andreia, como fizera da mão, como fizera do 

rosto, e admirado daquele sono profundo, que primeiro atribuíra a fingida virtude, procurava 
adivinhar a causa daquele frio mortal que se apoderara das extremidades de tão belo corpo, e 
perguntava a si mesmo se realmente palpitava ainda o coração, quando a mão, o pé e o rosto 
estavam de tal modo gelados. 

Abriu o roupão de Andreia, descobriu-lhe o peito virginal, e com a mão cínica e tímida ao 
mesmo tempo, interrogou o coração mudo debaixo daquele seio gelado como o alabastro, de que 
tinha a rigidez e a alvura. 

Gilberto deitou meio corpo fora da porta, com o olhar chamejante, os dentes cerrados, 
resolvido, se el-rei continuasse na sua tentativa, a apunhalá-lo e a apunhalar-se a si. 

De repente, um trovão horrível fez estalar os móveis da casa e até o sofá, diante do qual 
Luís XV estava ajoelhado; novo relâmpago roxo e sulfúreo lançou sobre o rosto de Andreia uma 
chama tão lívida e tão viva, que Luís XV, assustado com aquela palidez, aquela imobilidade, 
aquele silêncio, recuou horrorizado murmurando: 

- Mas esta rapariga está morta! 
No mesmo momento, a idéia de ter abraçado um cadáver produziu-lhe um calafrio. Foi 

buscar a luz, voltou a Andreia e olhou para ela alumiada por aquela chama trémula. Ao ver-lhe os 
lábios roxos, os olhos pisados, os cabelos em desordem, e o seio sem o menor sinal de vida, 
soltou um grito, deixou cair a luz, cambaleou, e como um homem embriagado, passou 
tropeçando à saleta, tão espavorido que foi de encontro às paredes. 

Depois ouviram-se-lhe os passos precipitados descendo a escada, depois correrem no 
saibro do jardim; mas em breve o vento, que soprava no espaço e torcia as árvores, levou 
rumores e passos na sua corrente forte e procelosa. 

Então Gilberto, com a navalha na mão, saiu mudo e sombrio do seu esconderijo. 
Avançou até à porta do quarto de Andreia, e contemplou durante alguns segundos a formosa 
menina, tão profundamente adormecida. 

Durante aquele tempo, a vela caída no chão ardia sobre o tapete, alumiando o pé delicado 
e a perna formosíssima do adorável cadáver. 

Gilberto fechou lentamente a navalha, ao passo que no rosto se lhe desenhavam 
invisivelmente os sinais de uma resolução irrevogável. Em seguida foi escutar à porta por onde 
el-rei saíra. 

Escutou por mais de um minuto. 
Depois, por sua vez também, como fizera el-rei, fechou a porta e correu o fecho. 
Em seguida apagou a lamparina da saleta. 
E, finalmente, com o mesmo vagar, com o mesmo fogo sombrio nos olhos, voltou para o 

quarto de Andreia e pôs o pé sobre a vela, que derretida corria pelo tapete. 
A súbita escuridão não permitiu ver o fatal sorriso que se lhe deslizou nos lábios. 
- Andreia! Andreia! - murmurou ele - tinha prometido que a terceira vez que caísses em 

meu poder não me escaparias como das duas primeiras; Andreia! Andreia! O terrível romance 
que me acusaste de ter feito precisa um fim terrível. 

E com os braços estendidos, caminhou direito ao sofá onde Andreia se conservava 
deitada, sempre fria, imóvel, e privada de qualquer sentimento. 
 

XXXV 
 

A VONTADE 
 
Vimos partir Bálsamo. 



Djérid levava-o com a rapidez do raio. O cavaleiro, pálido de impaciência e terror, 
inclinado sobre o cavalo, aspirava com os lábios entreabertos o ar, que se cortava contra o peito 
do cavalo como a água se corta contra a proa do barco veloz. 

Atrás dele, como visões fantásticas, desapareciam as árvores e casas. Mas via, ao passar, o 
pesado carro que gemia no seu eixo e cujos cinco possantes cavalos se espantavam ao ver 
aproximar aquele meteoro vivo, que não podiam considerar como pertencendo à sua espécie. 

Assim percorreu Bálsamo aproximadamente uma légua com o cérebro de tal modo 
inflamado, os olhos tão ardentes, a respiração tão abrasada e sonora, que os poetas de agora tê-lo-
iam comparado com os terríveis génios cheios de fogo e vapor, que animam as pesadas e 
fumegantes máquinas, fazendo-as voar sobre um caminho de ferro. 

Cavalo e cavaleiro haviam em poucos segundos atravessado Versalhes; os poucos 
habitantes que ainda transitavam pelas ruas tinham visto passar um rastilho de faíscas, nada mais. 

Bálsamo percorreu assim outra légua; Djérid não gastara um quarto de hora em andar 
aquelas duas léguas, e esse quarto de hora tinha parecido um século ao dono. 

De repente ocorreu uma idéia a Bálsamo. 
Parou de súbito o cavalo, que parecia ter músculos de aço. 
Ao estacar, Djérid vergou nas pernas e as mãos enterraram-se-lhe na areia. 
Cavalo e cavaleiro puderam então tomar o fôlego mais à vontade. 
Bálsamo, respirando sempre, ergueu a sua cabeça imponente. 
Depois limpou com um lenço as fontes banhadas de suor, e dilatando as ventas à brisa da 

noite, pronunciou nas trevas as seguintes palavras: 
- Oh! Pobre louco que és! Nem o correr do teu cavalo, nem o ardor do teu desejo 

alcançarão nunca a instantaneidade do raio nem a rapidez da faísca eléctrica, e contudo é isso o 
que precisas para conjurar a desgraça suspensa sobre a tua cabeça; precisas o efeito rápido, o 
golpe imediato, o choque poderoso que paralise as pernas, cuja acção receias, a língua, cujas 
palavras temes; precisas, em distância, esse sono vencedor que te restitua a posse da escrava que 
se evadiu. Oh! Que se ela torna a cair em meu poder!... 

E rangendo os dentes, mostrou Bálsamo um gesto desesperado. 
- Oh! É inútil querer, Bálsamo, é inútil correr – bradou ele - Lorenza há-de já ter chegado; 

vai falar, talvez já falasse. Oh! Miserável mulher! Oh! Não há suplício bastante para te castigar. 
“Vejamos, vejamos - continuou Bálsamo enrugando a fronte, com os olhos fixos, 

apoiando a barba sobre a palma da mão - vejamos: a ciência é uma palavra ou um facto? A 
ciência pode ou não pode? Eu quero! Experimentemos... Lorenza, Lorenza, quero que durmas! 
Lorenza, em qualquer parte que estejas, dorme, dorme, eu to ordeno e conto com isso! 

Oh! Não, não - murmurou ele desanimado; - não, eu minto, não, eu não o creio; não, eu 
bem sei que não conto com isso, e entretanto a vontade é tudo. Oh! Contudo eu quero com toda 
a firmeza, eu quero com todo o poder da minha vida. Fende os ares, minha vontade suprema, 
atravessa todas essas correntes de vontades antipáticas ou indiferentes; atravessa as muralhas que 
deves atravessar como uma bala, persegue-a em qualquer parte onde a encontres; vai, fere, anula; 
Lorenza, Lorenza, quero que sejas muda, ordeno-o eu!” 

E empregou por alguns instantes o seu pensamento nesse fim, imprimindo-o no seu 
espírito para lhe dar maior força quando voasse para Paris; e depois dessa operação misteriosa, à 
qual sem dúvida concorreram todos os átomos divinos animados por Deus, senhor de todas as 
coisas, Bálsamo, com os dentes ainda cerrados, os punhos ainda fechados, abrandou mais as 
rédeas de Djérid, mas desta vez sem lhe chegar os joelhos nem as esporas. 

Dir-se-ia por isto que Bálsamo queria convencer-se a si mesmo. 
Então o nobre animal caminhou pausadamente segundo a fácil permissão que seu dono 

lhe concedia, pousando com a delicadeza particular à sua raça os pés quase silenciosos, tão leves 
eram, sobre as pedras da estrada. 

E daí, Bálsamo, durante todo aquele tempo, que a olhos superficiais pareceria perdido, 
Bálsamo combinava um plano de defesa; concluía-o no momento em que Djérid chegava à 
Calçada de Sèvres. 



Chegado em frente da grade da quinta, parou e olhou em torno de si; dir-se-ia que 
esperava alguém. 

Com efeito quase no mesmo instante um homem se destacou de sob um portal, e 
caminhou para ele apressadamente. 

- És tu, Fritz? - perguntou Bálsamo. 
- Sou eu, mestre. 
- Indagaste? 
- Sim, senhor. 
- A Srª. Condessa du Barry está em Paris ou em Luciennes? 
- Em Paris. 
Bálsamo, satisfeito, ergueu para o céu um olhar de triunfo. 
- Como vieste? 
- No Sultão. 
- Onde está? 
- No pátio desta estalagem. 
- Aparelhado? 
- Aparelhado. 
- Está bom, está pronto à primeira voz. 
Fritz foi desatar Sultão, que estava preso a uma argola. Era um desses valentes cavalos 

alemães, de boa raça, que murmuram um pouco nas marchas forçadas, mas que não deixam por 
isso de andar enquanto têm fôlego nos flancos, e sentem as esporas do cavaleiro. 

Fritz voltou a Bálsamo. 
Este estava escrevendo à claridade da lanterna da cavalariça. 
- Volta para Paris e entrega, esteja onde estiver, este bilhete à Srª. Condessa du Barry 

pessoalmente - disse Bálsamo; - tens para isso meia hora, depois do que voltarás à Rua de Saint-
Claude, onde esperarás pela Srª. Lorenza, que não pode deixar de voltar; deixá-la-ás passar sem 
lhe dizer coisa alguma, e sem lhe opor o menor obstáculo; vai, e lembra-te principalmente que 
esse recado deve ser feito dentro de meia hora. 

- Bem - disse Fritz - há-de ser executado. 
E ao mesmo tempo que dava a Bálsamo esta resposta tranqüilizadora, chegava o chicote 

e as esporas ao pobre Sultão, que, admirado daquela agressão a que não estava acostumado, 
partiu rinchando dolorosamente. 

Quanto a Bálsamo, serenando a pouco e pouco, foi seguindo pela estrada de Paris, onde 
entrou três quartos de hora depois, com o rosto quase sereno, e o olhar sossegado, mas 
extremamente pensativo. 

É porque Bálsamo tinha razão: por mais veloz que Djérid andasse, aquele filho rinchão 
do deserto, sempre andaria devagar; e só a sua vontade é que podia caminhar tão depressa como 
Lorenza evadida da prisão. 

Da Rua de Saint-Claude dirigira-se ela para o bulevar, e voltando à direita, viu em breve 
os muros da Bastilha; mas Lorenza, sempre fechada, não conhecia Paris: e demais, o seu primeiro 
intento era fugir da casa maldita em que só via uma prisão; a sua vingança era objecto secundário. 

Acabava portanto de entrar no Bairro de Santo António, toda perturbada e pressurosa, 
quando a ela se chegou um rapaz que havia minutos a seguia com grande admiração. 

Efectivamente, Lorenza, italiana dos subúrbios de Roma, tendo quase sempre passado 
uma vida excepcional, fora de todos os hábitos da moda, de todos os costumes e usos da época, 
Lorenza vestia-se mais depressa como mulher do Oriente do que como européia, isto é, sempre 
sumptuosamente, não se parecendo em coisa alguma com as encantadoras bonecas apertadas 
como vespas num cinto comprido e todas frementes de sedas e cassas, debaixo das quais se 
procuraria quase inutilmente um corpo, tão grande é a ambição de parecerem imateriais. 

Portanto Lorenza não tinha conservado, ou por melhor dizermos, não adoptara do trajo 
das francesas de então, senão os sapatos de duas polegadas de altura, esse calçado impossível que 



fazia dobrar o pé, torcer a delicadeza dos tornozelos, e que naquele século, um pouco mitológico, 
tornava impossível a fuga das Aretusas perseguidas pelos Alfeus. 

O Alfeu que perseguia a nossa Aretusa alcançou-a facilmente; tinha-lhe visto as pernas 
divinas debaixo das saias de cetim e de rendas, os cabelos sem pós e os olhos, que brilhavam com 
um fogo vivo debaixo de uma mantilha enrolada pela cabeça e pelos ombros, e julgou ver em 
Lorenza uma mulher disfarçada, quer para alguma mascarada, quer para alguma entrevista 
amorosa, que se dirigia a pé, por não poder alugar uma carruagem, para qualquer casa daquele 
bairro. 

Aproximou-se por isso e pondo-se ao lado de Lorenza, com o chapéu na mão: 
- Santo Deus! Minha senhora - disse ele - não poderá ir muito longe com semelhante 

calçado, que atrasa o passo; quer aceitar o meu braço até que encontremos uma carruagem, 
fazendo-me a honra de a acompanhar para onde for? 

Lorenza voltou repentinamente a cabeça, cravou os olhos negros e penetrantes naquele 
que lhe fazia um oferecimento, que a muitas mulheres pareceria uma impertinência, e parando, 
disse: 

- Aceito. 
O rapaz ofereceu-lhe o braço. 
- Onde quer ir, minha senhora? - perguntou ele. 
- Ao palácio do chefe da polícia. 
O rapaz estremeceu. 
- A casa do senhor de Sartines?! - perguntou ele muito admirado. 
- Não sei se se chama o senhor de Sartines, mas quero falar com o chefe da polícia. 
O rapaz começou a pensar. 
Aquela mulher, nova e bonita, que em trajo estrangeiro, às oito horas da noite, corria, 

pelas ruas de Paris, com uma caixa debaixo do braço e perguntando pelo palácio do chefe da 
polícia, do qual se afastava, pareceu-lhe deveras suspeita. 

- Ah! Diacho! - disse ele - o palácio do senhor chefe da polícia, não é para este lado. 
- Então para que lado é? 
- É no Bairro de Saint-Germain. 
- E por onde se vai para o Bairro de Saint-Germain? Queira dizer-mo. 
- Por aqui, minha senhora - respondeu o rapaz, secamente, conquanto sempre cortês; - e 

se quiser, a primeira carruagem que encontrarmos... 
- Sim, é verdade, uma carruagem, tem razão, não me lembrava... 
O mancebo conduziu Lorenza ao ponto de onde viera, e encontrando uma carruagem no 

caminho, mandou logo parar. 
O cocheiro apeou-se e perguntou: 
- Onde quer ir, minha senhora? 
- Ao palácio do senhor de Sartines - respondeu o mancebo. 
E com um resto de civilidade, ou antes de admiração, abrindo a portinhola, cortejou 

Lorenza, e depois de a ter ajudado a subir, viu-a desaparecer como as visões de um sonho. 
O cocheiro, cheio de respeito por tão terrível nome, como era o do senhor de Sartines, 

fustigou os cavalos e dirigiu-se para o lugar indicado. 
Foi então que Lorenza atravessou a Praça Real, foi então que Andreia, no seu sono 

magnético, tendo-a visto e ouvido, a denunciou a Bálsamo. 
Em vinte minutos chegou Lorenza à porta do palácio do senhor de Sartines. 
- Deverei esperar, minha formosa senhora? – perguntou o cocheiro. 
- Sim - respondeu Lorenza maquinalmente. 
E com toda a ligeireza entrou pelo portão do esplêndido palácio. 

 
XXXVI 

 
O PALÁCIO DO SENHOR DE SARTINES 



 
Assim que entrou no pátio, viu-se Lorenza rodeada de uma multidão de beleguins e 

soldados. 
Dirigiu-se ao soldado que viu mais perto de si, e pediu-lhe que a levasse à presença do 

chefe da polícia; o soldado indicou-lhe um contínuo, que, vendo aquela mulher tão formosa, tão 
estranha, tão ricamente vestida e trazendo debaixo do braço uma caixa tão rica, conheceu que a 
visita podia ser importante, e fê-la subir a uma sala, onde os que vinham, podiam, por meio de 
sagaz inquirição daquele porteiro, entregar ao senhor de Sartines, fosse de dia ou de noite, e a 
qualquer hora, algum esclarecimento, alguma denúncia ou algum requerimento. Já se sabe que as 
duas primeiras classes de visitantes eram mais favoravelmente recebidas que a última. 

Lorenza, interrogada por um contínuo, só respondeu por estas palavras: 
- É o senhor de Sartines? 
O contínuo ficou muito admirado por ver que alguém pudesse confundir o seu fato preto 

e a sua corrente de aço com a farda bordada e a cabeleira empoada do chefe de polícia; mas, 
como um tenente nunca leva a mal que lhe chamem capitão, como pela voz de Lorenza 
conheceu que era estrangeira, como o olhar firme e seguro não era de doida, ficou convencido 
que aquela mulher trazia alguma coisa importante no cofre, que com tanto cuidado e segurança 
levava debaixo do braço. 

Entretanto, como o senhor de Sartines era homem prudente e desconfiado, e como por 
várias vezes lhe tinham sido armado laços, querendo-o seduzir por meios não menos horríveis 
que os da formosa italiana, todos em volta dele estavam alerta. 

Lorenza teve portanto que passar pelas investigações, interrogatórios e suspeitas de meia 
dúzia de secretários e lacaios. 

O resultado de todas aquelas perguntas e respostas foi que o senhor de Sartines não tinha 
ainda voltado, e que era preciso que Lorenza esperasse. 

Então a italiana conservou-se em completo silêncio e dirigiu os olhos para as paredes 
nuas da enorme sala em que se achava. 

Ouviu-se o toque de uma campainha; uma carruagem entrou no pátio, e um segundo 
contínuo veio dizer a Lorenza que o senhor de Sartines a estava esperando. 

Lorenza levantou-se e atravessou duas salas cheias de gente com rostos suspeitos e trajos 
ainda mais singulares que o seu; finalmente, foi introduzida num gabinete de forma octogonal, 
alumiado por grande quantidade de velas de cera. 

Um homem de cinqüenta a cinqüenta e cinco anos, de chambre, com uma enorme 
cabeleira, toda empoada e frisada, estava trabalhando sentado diante de uma secretária alta, cuja 
parte superior, semelhante a um armário, tinha duas portas feitas de espelhos, nos quais, sem se 
incomodar, podia muito bem ver aqueles que entravam no seu gabinete, e estudar-lhes a 
fisionomia antes que tivessem tempo de a harmonizar com a dele. 

A parte inferior daquela secretária tinha uma grande quantidade de gavetas de pau-santo; 
cada uma daquelas gavetas, que se fechavam pela combinação das letras do alfabeto, continha 
papéis e segredos, que ninguém em vida dele poderia ler, porque nenhuma outra pessoa podia 
abrir a secretária, e que ninguém depois da sua morte poderia decifrar, salvo se, em alguma 
gaveta, ainda mais secreta que as outras achasse o cifrante. 

Aquela secretária, ou antes aquele armário, debaixo dos espelhos da sua parte superior, 
tinha doze gavetas igualmente fechadas por um mecanismo invisível. Construído este móvel 
expressamente pelo regente para encerrar segredos químicos ou políticos, fora dado pelo príncipe 
a Dubois e deixado por Dubois ao Sr. Dombroval, chefe da polícia; fora este último quem o dera 
ao senhor de Sartines; todavia o senhor de Sartines não tinha querido servir-se dele senão depois 
da morte do doador, e ainda assim fizera-lhe modificações na fechadura. 

Aquele móvel tinha alguma reputação, e fechava muito bem, segundo diziam os que o 
conheciam, para que o senhor de Sartines se servisse dele unicamente para guardar as suas 
cabeleiras. 



Os que criticavam naquela época, diziam que se fosse possível ler através das tábuas 
daquele móvel, certamente se teriam achado nalguma das suas gavetas os famosos tratados, em 
virtude dos quais Sua Majestade Luís XV agiotava com os trigos, por intervenção do seu agente, 
o senhor de Sartines. 

O senhor chefe da polícia viu portanto no espelho reflectir-se o rosto pálido de Lorenza, 
que para ele caminhava com a caixa debaixo do braço. 

Chegada ao meio do gabinete, parou. 
O trajo, o rosto e o andar da romana atraíram a atenção do senhor de Sartines. 
- Quem é a senhora? - perguntou ele sem se voltar, mas olhando para o espelho; - o que 

quer de mim? 
- Estou na presença do senhor de Sartines, chefe da polícia? - perguntou Lorenza. 
- Está - respondeu este secamente,. 
- O que pode assegurar-mo? 
O senhor de Sartines voltou-se. 
- Se a mandar prender, será para a senhora uma prova de que sou a pessoa que procura? - 

disse ele. 
Lorenza não respondeu, mas olhou em redor de si, com a inexplicável dignidade das 

mulheres do seu país, para procurar a cadeira que o senhor de Sartines lhe não tinha ainda 
oferecido. 

Ficou vencido com aquele único olhar, porque era um homem muito bem educado o 
senhor de Alby de Sartines. 

- Sente-se - disse-lhe bruscamente. 
Lorenza puxou uma poltrona e sentou-se. 
- Fale depressa - disse o magistrado; - vamos, o que pretende? 
- Senhor - disse a mulher - venho acolher-me à sua protecção. 
O senhor de Sartines olhou para ela com o olhar fino que lhe era particular. 
- Ah! Ah! - disse ele. 
- Senhor - prosseguiu Lorenza - fui roubada à minha família e submetida, por um falso 

casamento, a um homem, que há três anos me oprime e faz morrer de dor. 
O senhor de Sartines olhou para aquela nobre fisionomia, e sentiu-se comovido por 

aquela voz de um acento tão doce e tão harmonioso. 
- De que terra é? - perguntou ele. 
- Sou romana. 
- O seu nome? 
- Lorenza. 
- Lorenza de quê? 
- Lorenza Feliciani. 
- Não conheço essa família. É donzela? 
Donzela, bem se sabe, significava naquela época menina de alta jerarquia. Em nossos 

dias, uma mulher julga-se nobre bastante no momento em que se casa, e já não deseja senão que 
lhe chamem senhora. 

- Sou donzela - disse Lorenza. 
- E pede?... 
- Peço justiça contra aquele homem, que me encarcerou, seqüestrou... 
- Isso não é da minha competência - disse o chefe da polícia. - É esposa dele? 
- Ele assim o diz, pelo menos. 
- Como? Ele assim o diz! 
- Sim, mas não me recordo, porque o casamento foi contratado durante o meu sono. 
- Apre! Tem o sono bem pesado! 
- Como? 
- Digo que isso não é da minha competência: dirija-se a um procurador e intente acção; 

não gosto de me meter em negócios caseiros. 



E com isto fez o senhor de Sartines um gesto com a mão, que significava: retire-se. 
Lorenza deixou-se estar. 
- Então? - disse o senhor de Sartines admirado. 
- Não acabei - disse ela - e se venho aqui, deve compreender que não é para me queixar 

de uma frioleira, mas para me vingar. Já lhe disse qual era a minha terra; as mulheres do meu país 
vingam-se, não se queixam. 

- Isso é outro caso - disse o senhor de Sartines; - mas depressa, formosa senhora, o meu 
tempo é precioso. 

- Eu já lhe disse que vinha pedir-lhe protecção; tê-la-ei? 
- Protecção contra quem? 
- Contra o homem de quem me quero vingar. 
- Então é ele poderoso? 
- Mais poderoso que um rei. 
- Vamos, minha cara senhora, expliquemo-nos... para que lhe hei-de eu conceder a minha 

protecção contra um homem, que, segundo diz, é mais poderoso que el-rei? Para alguma acção, 
que talvez seja criminosa? Se se quer vingar desse homem, vingue-se, que a mim pouco me 
importa; o que lhe digo é que se a senhora cometer algum crime, hei-de mandá-la prender, e 
depois veremos; é esta a marcha. 

- Não, senhor - disse Lorenza - não me mandará prender, porque a minha vingança é de 
grande utilidade para o senhor, para el-rei, para a França. Vingo-me revelando os segredos desse 
homem. 

- Ah! Ah! Ele tem segredos? - disse o senhor de Sartines, mostrando interesse mau grado 
seu. 

- E grandes segredos, senhor. 
- De que natureza? 
- Políticos. 
- Diga-os. 
- Mas enfim, vejamos, terei a sua protecção? 
- Que qualidade de protecção me pede? - disse o magistrado com um sorriso profundo; - 

dinheiro ou afeição? 
- Peço, senhor, para entrar num convento, e viver lá ignorada como se estivesse 

enterrada. Peço que esse convento seja para mim um túmulo, que nunca há-de ser violado por 
quem quer que seja. 

- Ah! - disse o magistrado - a exigência não é muito grande. Irá para um convento; fale. 
- Dá-me a sua palavra, senhor? 
- Parece-me ter-lha já dado. 
- Então - disse Lorenza - receba esta caixa; contém mistérios que o farão tremer pela 

segurança de el-rei e de todo o reino. 
- Então conhece esses mistérios? 
- Superficialmente, mas sei que existem. 
- E que são de importância? 
- Que são terríveis. 
- Mistérios políticos, diz a senhora? 
- Nunca ouviu dizer que havia uma sociedade secreta? 
- Ah! A dos pedreiros? 
- A dos invisíveis. 
- Sim, mas não creio nela. 
- Quando tiver aberto essa caixa, há-de crer. 
- Ah! - bradou vivamente o senhor de Sartines – vamos então ver. 
E recebeu o cofre das mãos de Lorenza. Mas de repente, tendo reflectido, pô-lo na 

secretária. 
- Não - disse ele com desconfiança - abra-o a senhora mesma. 



- Mas eu não tenho a chave. 
- Como não tem a chave? Traz-me uma caixa que contém o sossego do reino e esquece a 

chave! 
- É coisa tão difícil abrir uma fechadura? 
- Não, quando se conhece. 
Um instante depois, acrescentou: 
- Temos aqui chaves para todas as fechaduras, vai dar-se-lhe um molho delas, e a senhora 

mesma a abrirá. 
E dizendo isto olhava fixamente para Lorenza. 
- Dê-me as chaves - disse Lorenza simplesmente. 
O senhor de Sartines tocou-lhe na mão, estava fria como se fosse de pedra. 
- Mas - disse ele - por que não trouxe consigo a chave do cofre? 
- Porque o dono dela nunca a larga. 
- E o dono do cofre, esse homem mais poderoso de que um rei, quem é? 
- Quem é ele, ninguém o pode dizer; o tempo que ele tem vivido, só o sabe a eternidade; 

as acções que pratica, só Deus as vê. 
- Mas o seu nome, o seu nome? 
- Tenho-o visto mudar de nome mais de dez vezes. 
- Enfim, aquele pelo qual o conhece? 
- Acharat. 
- E mora?... 
- Na rua de S... 
De repente, Lorenza estremeceu, deixou cair a caixa que segurava com uma das mãos e as 

chaves com a outra; fez um esforço para responder, a boca torceu-se-lhe numa convulsão 
dolorosa; levou as mãos ao peito, como se a afogassem as palavras que estavam próximas a sair: 
depois, erguendo para o céu os braços trémulos, sem ter podido articular um som, caiu sobre o 
tapete do gabinete. 

- Pobre pequena! - murmurou o senhor de Sartines; - o que será que a aflige? É que 
realmente é muito formosa. Bem, bem, nesta vingança há amor e ciúme. 

Tocou a campainha e levantou ele mesmo a italiana que, com o olhar desvairado, os 
lábios imóveis, parecia morta e já desligada deste mundo. 

Entraram dois lacaios. 
- Levem daqui cautelosamente esta senhora – disse ele - e conduzam-na para a sala 

contígua. Vejam se a podem fazer tornar a si, e nada de violências. Vão! 
Os criados obedeceram levando Lorenza. 
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Memórias de um médico: 
José Bálsamo 
Volume V 

 
Alexandre Dumas 



I 
 

O COFRE 
 
Quando se viu só, o senhor de Sartines levantou o cofre, virou-o e revirou-o como 

homem que sabe apreciar o valor de uma descoberta. 
Depois estendeu a mão e apanhou o molho de chaves que caíra das mãos de Lorenza. 
Experimentou-as todas, nenhuma servia. 
Tirou da gaveta três ou quatro outros molhos semelhantes. 
Continham chaves de todas as dimensões: chaves de móveis, de cofres, de caixas; desde a 

chave usual até à chave microscópica, pode-se dizer que o senhor de Sartines possuía uma 
amostra de todas as chaves conhecidas. 

Experimentou vinte, cinqüenta, cem, nenhuma delas pôde sequer dar uma volta. 
Concluiu o magistrado que a fechadura era uma aparência de fechadura, e, que, por 

conseqüência, as suas chaves eram simulacros de chaves. 
Então tirou da mesma gaveta uma tesourinha, um martelo, e com a sua mão branca, 

cercada por um farto punho de rendas de Malinas, fez saltar fora a fechadura, guarda fiel do 
cofre. 

Achou logo um maço de papéis, em lugar de máquinas fulminantes que receava, ou dos 
venenos, cujo aroma deveria exalar-se mortalmente e privar a França do seu magistrado mais 
essencial. 

As primeiras palavras que saltaram aos olhos do chefe de polícia foram as seguintes, 
escritas por mão que visivelmente quisera disfarçar a letra: 

“Mestre, é tempo de deixar o nome de Bálsamo.” 
Não havia assinatura, mas unicamente estas três letras: L. P. D. 
- Ah! Ah! - disse ele passando os dedos pelos anéis da cabeleira - se não conheço a letra, 

parece-me que me não é desconhecido o nome. Bálsamo, vejamos, procuremos na letra B. 
Abriu então uma das suas vinte e quatro gavetas e tirou um pequeno registro, no qual, 

por ordem alfabética, estavam escritos em letra miúda e cheia de abreviaturas, trezentos ou 
quatrocentos nomes precedidos, seguidos e acompanhados de referências, que se lhes ligavam 
por vistosas chaves. 

- Oh! Oh! - murmurou ele - temos muita coisa a respeito do tal Bálsamo. 
E leu a página toda com sinais não equívocos de desagrado. 
Depois, tornou a meter na gaveta o seu registro para continuar no inventário do cofre. 
Não profundou muito sem ficar seriamente impressionado. Depois achou uma nota cheia 

de nomes e de algarismos. 
A nota pareceu-lhe importante: estava muito apagada nas margens, muito carregada de 

sinais feitos a lápis. 
Tocou a campainha, e apareceu imediatamente um criado. 
- O ajudante da chancelaria - disse ele - que venha cá imediatamente. Que atravesse a 

secretaria para chegar mais depressa. 
O criado saiu. 
Dois minutos depois, um escrevente, com a pena na mão, o chapéu debaixo de um braço, 

e um grande registro debaixo do outro, com as mangas de sarja preta enfiadas por cima das do 
fato, apresentou-se no limiar do gabinete. O senhor de Sartines viu-o no espelho do seu armário 
e estendeu para ele o papel por cima do ombro. 

- Decifre-me isso - disse ele. 
- Sim, meu senhor - respondeu o empregado. 
Este adivinhador de charadas era um homenzinho delgado, de lábios cerrados, 

sobrancelhas carregadas, pelo hábito de investigar a imaginação, pálido, de cabeça bicuda, barba 
delgada, testa fugitiva, ossos das faces salientes, e olhos encovados e amortecidos, mas que por 
vezes se animavam. 



O senhor de Sartines chamava-lhe o Fuinha. 
- Sente-se - disse-lhe o magistrado ao vê-lo embaraçado com o canhenho, os cifrantes, a 

nota e a pena. 
O Fuinha sentou-se modestamente num banco, uniu as pernas, e começou a escrever 

sobre os joelhos, folheando o dicionário e interrogando a memória com uma fisionomia 
impassível. 

Ao cabo de cinco minutos, tinha escrito o que se segue: 
§ 

“Ordem para reunir em Paris três mil irmãos. 
§ 

Ordem de organizar três círculos e seis lojas. 
§ 

Ordem de organizar uma guarda para o Grão-Copta, e de lhe fornecer quatro domicílios, 
um dos quais deverá ser numa casa real. 

§ 
Ordem para pôr à sua disposição quinhentos mil francos para uma polícia. 

§ 
Ordem para alistar no círculo principal toda a flor da literatura e da filosofia. 

§ 
Ordem de seduzir ou comprar a magistratura, e de se apoderar particularmente do chefe 

da polícia, por corrupção, violência ou astúcia.” 
O Fuinha parou um momento; não que o pobre homem quisesse meditar sobre isto, não 

se atrevia a fazê-lo, seria um crime; senão porque a página estava cheia e a tinta fresca, e precisava 
esperar que secasse para continuar. 

O senhor de Sartines, impaciente, arrancou-lhe a folha das mãos e leu. 
No último parágrafo, desenhou-se-lhe no rosto uma tal expressão de terror, que 

empalideceu ao ver-se nos espelhos do armário. 
Não restituiu a folha ao empregado, mas deu-lhe outra limpa. 
O homem então começou novamente a escrever à proporção que ia decifrando, o que 

aliás executava com uma facilidade aterradora para os senhores fazedores de cifras. 
Desta vez, o senhor de Sartines leu por cima do ombro do empregado o seguinte: 

§ 
“Deixar em Paris o nome de Bálsamo, que começa a ser muito conhecido, para tomar o 

de conde de Fé...” 
O resto da palavra não se podia ler por causa de um borrão de tinta que lhe caíra em 

cima. 
No momento em que o senhor de Sartines estava procurando que sílabas seriam as que 

ali faltavam para completar a palavra, ouviu-se um toque de campainha, e logo depois entrou um 
criado anunciando: 

- O Sr. Conde de Fénix! 
O senhor de Sartines soltou um grito, e, em riscos de demolir o edifício harmonioso da 

sua cabeleira, juntou as mãos acima da cabeça e apressou-se em despedir o escrevente, que saiu 
por uma porta oculta. 

Depois, sentando-se no seu lugar diante da secretária, disse ao lacaio: 
- Mande entrar. 
Alguns instantes depois, viu o senhor de Sartines no seu espelho o perfil grave do conde, 

que já vira no dia da apresentação da senhora du Barry. 
Bálsamo entrou sem hesitar. 
O senhor de Sartines ergueu-se, dirigiu um frio cumprimento ao conde, e cruzando uma 

perna sobre a outra, apoiou-se cerimoniosamente na cadeira. 
À primeira vista percebera o magistrado a causa e o fim daquela visita. 



Bálsamo também vira logo o cofre aberto e os papéis espalhados sobre a mesa do senhor 
de Sartines. 

O seu olhar, por mais rápido que o dirigisse para o cofre, não escapou ao chefe da polícia. 
- A que acaso devo a honra da sua visita, senhor conde? - perguntou o senhor de Sartines. 
- Senhor - respondeu Bálsamo com um sorriso ameníssimo - tive a honra de ser 

apresentado a todos os soberanos da Europa, a todos os ministros, a todos os embaixadores, mas 
ainda não achei quem me apresentasse ao senhor de Sartines; venho portanto apresentar-me eu 
mesmo. 

- Realmente, senhor - respondeu o chefe da polícia - chega em óptima ocasião, porque 
estou persuadido que se não tivesse vindo, eu teria tido a honra de o mandar chamar aqui. 

- Ah! - disse Bálsamo - que feliz acaso. 
O senhor de Sartines inclinou-se com um sorriso irónico. 
- Seria eu bastante feliz, senhor - prosseguiu Bálsamo - para lhe poder ser útil! 
Estas palavras foram pronunciadas sem que uma sombra de comoção ou de desassossego 

lhe anuviasse a risonha fisionomia. 
- Tem viajado muito, senhor conde? - perguntou o chefe de polícia. 
- Muito, senhor. 
- Ah! 
- Deseja talvez alguns esclarecimentos geográficos? Um homem da sua capacidade não se 

ocupa exclusivamente da França, abraça a Europa, o mundo... 
- Geográficos, não, senhor conde, é uma informação moral que eu precisava. 
- Não faça cerimónia, senhor, quer para uma, quer para outra coisa estou às suas ordens. 
- Pois bem, senhor conde, procuro um homem muito perigoso, pela minha vida, um 

homem que é ao mesmo tempo ateu... 
- Oh! 
- Conspirador. 
- Oh! 
- Falsário. 
- Oh! 
- Adúltero, fabricante de moeda falsa, empírico, charlatão, chefe de seita; um homem cuja 

história tenho aí escrita nas folhas dos meus registros, nos papéis da caixa que aí vê, por toda a 
parte... 

- Ah! Sim, compreendo - disse Bálsamo; - tem a história, mas não tem o homem. 
- Não. 
- Diacho! Falta-lhe o mais importante. 
- Certamente; mas vai ver como estou perto de o apanhar. Proteu não tem mais formas, 

nem Júpiter mais nomes do que o tal viajante misterioso: Acharat no Egipto, Bálsamo na Itália, 
Somini na Sardenha, marquês de Anna em Malta, marquês Pellegrini na Córsega, enfim conde 
de... 

- Conde de?... - acrescentou Bálsamo. 
- Este último nome é que não pude ler bem, senhor, mas há-de ajudar-me, não é verdade? 

Tenho a certeza disso, porque há-de por força ter conhecido o homem, há-de tê-lo encontrado 
nas suas viagens, nas terras que há pouco citei. 

- Dê-me mais alguns esclarecimentos - disse Bálsamo. 
- Ah! Compreendo; deseja que lhe dê os sinais do indivíduo, não é verdade, senhor 

conde? 
- Tal qual, se é do seu agrado. 
- Pois bem - disse o senhor de Sartines cravando em Bálsamo um olhar que tentava 

mostrar inquisidor - é um homem da sua idade, da sua estatura e configuração; umas vezes 
grande fidalgo e semeando e espalhando o ouro, outras charlatão, procurando os segredos 
naturais, ou sombrio filiado de alguma confraria misteriosa, que jura nas trevas a morte dos reis e 
o derrubamento dos tronos. 



- Oh! - disse Bálsamo - isso é muito vago. 
- Como vago? 
- Se soubesse quantos homens tenho visto que se parecem com o retrato que acaba de 

fazer! 
- Realmente? 
- Sem dúvida, e faria bem precisando um pouco os factos, se quer que o auxilie. Em 

primeiro lugar: sabe qual é o país que ele habita de preferência? 
- Habita todos. 
- Mas neste momento, por exemplo? 
- Neste momento está em França. 
- E o que faz ele em França? 
- Dirige uma imensa conspiração. 
- Ah! Agora com esse esclarecimento, percebe-se; e se sabe qual é a conspiração que ele 

dirige, nesse caso, facilmente terá a possibilidade de descobrir o seu homem, pondo em acção os 
seus agentes. 

- Assim o creio também. 
- Pois então, se o crê assim, por que me pede que lhe dê conselho? É inútil. 
- Ah! É porque estou ainda em dúvida. 
- Sobre quê? 
- Sobre isto mesmo. 
- Queira falar. 
- Deverei mandá-lo prender, sim ou não? 
- Sim ou não? 
- Sim ou não. 
- Não compreendo a palavra não, senhor chefe de polícia; porque enfim, se ele conspira... 
- Sim; mas se tiver algum nome ou título que o garanta? 
- Ah! Sim, compreendo. Mas que nome? Que título? Seria preciso dizer-me quais são para 

eu o poder auxiliar nas suas investigações. 
- Ah! Senhor, eu já lho disse, sei o nome com que ele se esconde, mas... 
- Mas não sabe aquele com que ele se mostra, não é assim? 
- Exactamente, senão... 
- Senão mandá-lo-ia prender? 
- Imediatamente. 
- Pois bem, meu caro senhor de Sartines, é uma fortuna, como ainda há pouco me dizia, 

que eu tenha chegado neste momento, porque vou prestar-lhe o serviço que me pede. 
- O senhor? 
- Eu. 
- Vai dizer-me o nome? 
- Vou. 
- O nome com que ele se apresenta? 
- Sim. 
- Então sabe-o? 
- Perfeitamente. 
- E que nome é esse? -perguntou o senhor de Sartines, esperando ouvir alguma patranha. 
- O conde de Fénix. 
- Como! O mesmo nome com que se fez anunciar?... 
- Exactamente o mesmo nome com que me fiz anunciar. 
- O seu nome? 
- O meu nome. 
- Então o tal Acharat, o tal Somini, o tal marquês de Anna, o tal marquês Pellegrini, o tal 

José Bálsamo, é o senhor? 
- Sim, senhor - disse Bálsamo simplesmente - sou eu mesmo. 



O senhor de Sartines levou um minuto em voltar a si do deslumbramento que lhe causou 
tão descarada franqueza. Depois disse: 

- Eu tinha adivinhado, como vê, senhor... Conhecia-o, sabia que José Bálsamo e o conde 
de Fénix eram a mesma personagem. 

- Ah! Confesso que o senhor é um grande ministro - disse Bálsamo. 
- E o senhor um grande imprudente - retorquiu o magistrado dirigindo-se para a 

campainha. 
- Imprudente, por quê? 
- Porque vou mandá-lo prender. 
- Ora adeus - disse Bálsamo dando um passo para interpor-se entre a campainha e o 

magistrado; - quem é capaz de prender-me? 
- Ora essa! O que fará para mo impedir? 
- Pergunta-mo? 
- Pergunto, sim. 
- Meu caro senhor chefe de polícia, vou fazer-lhe saltar os miolos. 
E Bálsamo tirou do bolso uma linda pistola com fechos de prata dourada, que se diriam 

cinzelados por Benvenuto Cellini, e apontou-a tranquilamente à cara do senhor de Sartines, que 
empalideceu e se deixou cair numa cadeira. 

- Bem - disse Bálsamo puxando outra cadeira para junto do chefe da polícia e sentando-
se; - agora estamos sentados e podemos conversar um pouco. 
 

II 
 

PALESTRA 
 
O senhor de Sartines levou algum tempo em tornar a si de tão grande susto. Vira, como 

se tivesse querido mirar-lhe o interior, a goela ameaçadora da pistola; chegara a sentir na testa o 
frio do anel de ferro. 

Por fim sossegou, e disse: 
- Tenho sobre o senhor uma vantagem; sabendo a que qualidade de homem falava, não 

tinha tomado as precauções que geralmente se tomam contra os malfeitores ordinários. 
- Ora, meu caro senhor - redargüiu Bálsamo - aí está a irritar-se e a proferir palavrões; 

pois é bem injusto. Aqui onde me vê venho prestar-lhe um serviço. 
O senhor de Sartines fez um movimento. 
- Um serviço, sim, senhor - repetiu Bálsamo - e aí está enganando-se nas minhas 

intenções. Fala de conspiradores, mesmo no momento em que eu vinha denunciar-lhe uma 
conspiração. 

Mas por mais que Bálsamo dissesse, naquele momento o senhor de Sartines não prestava 
grande atenção às palavras do seu perigoso visitante, tanto assim que a palavra conspiração, que 
em tempos ordinários o teria feito saltar na cadeira, mal conseguiu fazer-lhe apurar os ouvidos. 

- O senhor compreende, pois que sabe tão bem como eu quem sou, compreende, repito, 
qual é a minha missão em França? Sou enviado por Sua Majestade o grande Frederico, isto é, 
embaixador mais ou menos particular de Sua Majestade prussiana; ora, quem diz embaixador diz 
curioso, e na minha qualidade de curioso, não ignoro coisa nenhuma das que se passam, e uma 
das que melhor conheço, é o monopólio dos cereais. 

Simples como eram, as últimas palavras que Bálsamo pronunciou tiveram mais poder no 
chefe da polícia do que todas as outras, porque atraíram-lhe a atenção. 

Ergueu vagarosamente a cabeça. 
- O que é o monopólio dos cereais? - disse ele, afectando tanta segurança como o próprio 

Bálsamo desenvolvera no começo da conversa; - digne-se dar-me também alguns 
esclarecimentos, senhor. 

- De boa vontade - disse Bálsamo. - Eu lhe digo o que é. 



- Estou ouvindo. 
- Oh! Não precisava dizê-lo... Alguns especuladores hábeis persuadiram a Sua Majestade 

el-rei de França que devia mandar construir celeiros para o caso de que viessem a escassear os 
cereais do seu povo. Construíram-se pois esses celeiros, e como se encontravam com as mãos na 
obra, pensaram que era melhor fazê-los grandes do que pequenos; nada se poupou, nem pedra, 
nem cal, e fizeram-nos bem grandes. 

- E depois? 
- Depois foi preciso enchê-los; celeiros vazios eram inúteis, e portanto, encheram-nos. 
- E daí? - disse o senhor de Sartines, não percebendo bem claramente ainda o que 

Bálsamo queria dizer. 
- E daí, bem deve saber que para encher celeiros muito grandes foi preciso meter-lhes 

dentro grande quantidade de cereais. Isto parece-me natural. 
- Certamente. 
- Então continuo. Retirar muitos cereais da circulação é um meio certo de matar de fome 

o povo; porque, note isto bem, todo o género retirado da circulação equivale a uma falta de 
produção. Mil sacos de trigo no celeiro são mil sacos de menos na praça. Multiplique isto por 
dez, e o preço sobe imediatamente. 

O senhor de Sartines teve um ataque de tosse de irritação. 
Bálsamo calou-se, e esperou sossegadamente que passasse o ataque de tosse. 
- Portanto - continuou ele quando o chefe da polícia lhe deu ocasião para isso - aí temos 

o nosso especulador do celeiro enriquecendo com o aumento do valor; ora diga, não acha isto 
claro? 

- Perfeitamente claro - disse o senhor de Sartines; - mas, pelo que vejo, o senhor tem a 
pretensão de me imputar uma conspiração ou um crime de que Sua Majestade é autor?... 

- Justamente - redargüiu Bálsamo; - vejo que compreende. 
- É uma grande ousadia, senhor, e tenho realmente curiosidade de saber de que modo 

receberá el-rei a sua acusação; receio muito que o resultado seja exactamente o mesmo que eu me 
propunha quando estava examinando os papéis deste cofre, antes da sua chegada; cuidado, 
senhor, que sempre vai parar à Bastilha. 

- Ah! Agora vejo que já me não compreende. 
- Por quê? 
- Jesus! Como o senhor me julga mal e que injustiça me faz em supor que sou um 

estúpido. Pois imagina que havia de ir atacar el-rei, eu, um embaixador, um curioso?... Mas isso 
que está dizendo só seria perdoável a um tolo. Peço-lhe que me ouça até ao fim. 

O senhor de Sartines fez um sinal de assentimento com a cabeça. 
- Os que descobriram a conspiração contra o povo francês... (perdoe-me o tempo 

precioso que lhe roubo, senhor, mas em breve verá que não é tempo perdido), os que 
descobriram a conspiração contra o povo francês são uns economistas, que, laboriosíssimos e 
muito minuciosos, aplicando a este negócio o seu microscópio investigador, notaram que el-rei 
não jogava só. Sabem muito bem que Sua Majestade tem um preço corrente exacto dos cereais 
dos diversos mercados; sabem muito bem que Sua Majestade esfrega as mãos de contentamento 
quando o aumento do preço lhe dá um lucro de oito ou dez mil escudos; mas também sabem que 
ao lado de Sua Majestade está um homem, cuja posição facilita as transacções, um homem que, 
do modo mais natural, graças a certas funções, - é um funcionário, compreende? - vigia as 
compras, as chegadas, os encaixotamentos, homem, enfim, que figura por El-rei; ora esses 
economistas, como eu lhes chamo, não atacam o rei, porque não são imbecis; atacam o homem, 
meu caro senhor, atacam o funcionário, o agente, o testa de ferro de Sua Majestade. 

O senhor de Sartines tentou baldadamente restituir o equilíbrio à cabeleira. 
- Ora - prosseguiu Bálsamo - chego ao ponto principal. Assim como o senhor sabia, o 

senhor que tem uma polícia às suas ordens, que eu era o conde de Fénix, eu sei que o senhor se 
chama Sartines. 



- Bem, e depois? - disse o magistrado deveras perturbado - É verdade, sou Sartines. Olhe 
que na realidade adivinhou grande coisa! 

- Ah! Mas compreenda bem o que lhe digo, o senhor de Sartines de quem falo é 
exactamente o homem dos preços correntes dos cereais, dos negócios, que arrecada lucros, 
aquele que, com conhecimento ou não de el-rei, trafica com os estômagos de vinte e sete milhões 
de franceses, a quem tem obrigação, pelo seu emprego, de sustentar nas melhores condições 
possíveis. Ora, imagine o efeito de semelhante descoberta! O senhor não é muito querido do 
povo; el-rei não passa por sensível; assim que o brado dos esfaimados pedir a cabeça do senhor 
conde, Sua Majestade, para afastar de si toda a suspeita de conivência com o senhor, se com 
efeito el-rei é conivente, ou para fazer justiça, se não existe cumplicidade, Sua Majestade há-de 
dar-se pressa em fazê-lo pendurar numa forca semelhante à de Enguerrand de Marigny; está 
lembrado? 

- Pouco me lembra - disse o senhor de Sartines muito pálido - e parece-me que dá prova 
de muito mau gosto, falando de forca a um homem da minha condição. 

- Oh! Se eu lhe falo nisso, meu caro senhor, é que ainda me parece estar vendo 
Enguerrand. Era um perfeito cavaleiro da Normandia, de uma família muito antiga e de uma casa 
nobilíssima. Era camarista de França, capitão do Louvre, intendente da fazenda e das obras 
públicas; era conde de Longueville, que é um condado mais considerável que o de Alby, que é o 
seu.  Pois bem, senhor, vi-o pendurado na forca de Montfaucon, que ele tinha mandado 
construir, e graças a Deus, não foi por falta de lhe ter repetido: “Enguerrand, meu caro 
Enguerrand, tome cuidado, entra pelos dinheiros públicos com tal desembaraço, que Carlos de 
Valois não lho perdoará.” Ele não me quis dar ouvidos, e morreu desgraçadamente! Ah! Se 
soubesse quantos prefeitos de polícia tenho visto, desde Pôncio Pilatos, que condenou Jesus 
Cristo, até Bertin de Belle-Isle, conde de Bourdeilles, senhor de Brantôme, seu antecessor, que 
instituiu os candeeiros, e proibiu os ramalhetes! 

O senhor de Sartines levantou-se, tentando em vão disfarçar a agitação que dele se tinha 
apoderado. 

- Pois bem -disse ele - acuse-me, se quiser; que me importa o testemunho de um homem 
como o senhor? 

- Cuidado, senhor! - disse Bálsamo - olhe que muitas vezes os que parecem não ter valor 
são os que valem tudo, e quando eu escrever com todas as suas circunstâncias a história do 
monopólio dos cereais, ao meu correspondente ou ao rei Frederico, que é filósofo, como sabe; 
quando o monarca prussiano se der pressa em escrever o caso, comentado por ele, ao Sr. Arouet 
de Voltaire, que conhece de nomeada; quando este tiver escrito, pelo menos, um conto jocoso no 
género do Homem dos Quarenta Escudos; quando o senhor de Alembert, admirável geómetra, tiver 
calculado que com os grãos de trigo pelo senhor roubados à subsistência pública se poderiam ter 
sustentado cem milhões de homens durante três ou quatro anos; quando Helvetius tiver 
estabelecido que posto o valor desse trigo em escudos de seis francos uns sobre os outros, 
poderiam chegar até à Lua, ou que em notas de banco postas umas ao lado das outras, poderiam 
estender-se até S. Petersburgo; quando tal cálculo tiver inspirado um mau drama ao senhor de La 
Harpe, uma palestra do Pai de Famílias a Diderot e uma terrível paráfrase dessa palestra, seguida 
de comentários, a João Jacques Rousseau, de Genebra, que também não morde mal quando quer, 
uma memória ao Sr. Caron de Beaumarchais, a quem Deus o livre de ofender, uma cartinha ao 
Sr. Grimm, um dito picante ao Sr. Holbac, um belo conto moral ao senhor de Marmontel, que o 
assassinará defendendo-o mal; quando se falar disso no café da Regência, no Palais-Royal, em 
casa de Audinot, e em casa dos dançarinos do rei, dirigidos como se sabe pelo Sr. Nicolet; ai! Sr. 
Conde de Alby, será um chefe de polícia muito mais doente do que o pobre Enguerrand de 
Marigny, de quem não quer ouvir falar, que ainda na forca protestava a sua inocência e fazia-o 
com tão boa fé, que, palavra de honra, eu acreditei-o quando ele mo afirmou. 

A estas palavras o senhor de Sartines, sem olhar mais ao decoro, tirou a cabeleira e 
limpou a calva, inundada de suor. 



- Pois bem - disse ele - seja assim: com isso nada evitará. Deite-me muito embora a 
perder, se puder. Tem as suas provas, eu tenho as minhas. Guarde o seu segredo, que eu guardo 
também o cofre. 

- Aí está, meu caro senhor - disse Bálsamo - outro erro grave em que estou admirado de 
ver cair um homem da sua força; esse cofre... 

- E então, este cofre? 
- Não há-de guardá-lo. 
- Oh! - exclamou o senhor de Sartines com um sorriso irónico - é verdade; não me 

lembrava que o Sr. Conde de Fénix é um fidalgo de estrada, que ataca à mão armada. Já me não 
lembrava da pistola, porque a meteu na algibeira. Perdoe-me o senhor embaixador. 

- Qual história! Não se trata aqui de pistola, senhor de Sartines; decerto não pode pensar 
que eu vá agora arrancar-lhe esse cofre das mãos à viva força, lutando com o senhor, para, 
chegado à escada, ouvir o som da sua campainha e a sua voz para que me prendam como ladrão. 
Não! Quando digo que não há-de guardar o cofre, quero dizer que vai restituir-mo de boa 
vontade e com o melhor modo possível. 

- Eu! - bradou o magistrado, pondo a mão sobre o objecto em litígio com tanta força que 
por pouco o não quebrou. 

- O senhor mesmo. 
- Pois vá zombando, que eu lhe juro que só levará este cofre à custa da minha vida. Que 

digo eu, à custa da minha vida? Não a tenho eu exposto mil vezes? Não a devo ao serviço de Sua 
Majestade? Mate-me, pode fazê-lo; mas a bulha há-de atrair quem me vingue, e hei-de ter ainda 
voz bastante para denunciar todos os seus crimes. Ah! Restituir-lhe este cofre - acrescentou com 
um riso amargo - nem que o Inferno o reclamasse eu o restituiria! 

- Pois asseguro-lhe que não hei-de empregar para isso a intervenção das potências 
subterrâneas; bastar-me-á a intervenção da pessoa que neste momento bate à porta da sua casa. 

E de facto acabavam de soar três fortes argoladas. 
- E cuja carruagem - prosseguiu Bálsamo - escute, entra neste momento no pátio do seu 

palácio. 
- É uma pessoa da sua amizade, segundo parece, que faz a honra de me visitar? 
- É como diz, uma pessoa da minha amizade. 
- E hei-de restituir-lhe este cofre? 
- Sim, meu caro senhor de Sartines, há-de restituir-lho. 
Ainda o chefe da polícia não tinha acabado um gesto de soberano desprezo, quando um 

lacaio diligente abriu a porta e anunciou que a Srª. Condessa du Barry pedia uma audiência. 
O senhor de Sartines estremeceu e olhou admirado para Bálsamo, que abusava de todo o 

poder que tinha sobre si para não soltar uma gargalhada na cara do respeitável magistrado. 
Naquele momento, atrás do criado entrou rapidamente, e toda perfumada, uma mulher, 

que entendeu não precisar de licença para penetrar ali; era a formosa condessa, cujas saias 
ondeantes roçaram com grato rumor pela porta do gabinete. 

- A senhora condessa! - murmurou o chefe da polícia, que, por um resto de terror, 
segurara entre as mãos e apertara contra o peito o cofre ainda aberto. 

- Bons dias, Sartines - disse a condessa com o seu alegre sorriso. 
Depois, voltando-se para Bálsamo: 
- Bons dias, caro conde - acrescentou ela. 
E estendeu a mão para este último, que se inclinou familiarmente sobre aquela mão 

branca e pousou os lábios onde tantas vezes haviam pousado os lábios reais. 
Neste movimento teve Bálsamo ocasião de dizer à condessa três ou quatro palavras, que 

o senhor de Sartines não pôde ouvir. 
- Ah! Justamente - bradou a condessa - aí está o meu cofre. 
- O seu cofre! - balbuciou o senhor de Sartines. 
- Sem dúvida, o meu cofre. Ah! Abriu-o! Está bom, não fez cerimónia! 
- Mas, minha senhora... 



- Oh! Isto é belo, eu tinha já tido essa idéia... Esse cofre foi-me roubado e eu então disse 
comigo: “É preciso ir ter com Sartines, que há-de achar-mo.” Não esperou pela minha 
reclamação, achou-o primeiramente; mais agradecida lhe fico. 

- E como vê - disse Bálsamo - o senhor de Sartines até o abriu. 
- E é verdade!... Quem tal diria? É uma acção muito feia, Sartines. 
- Minha senhora, salvo o respeito que lhe tenho – disse o chefe da polícia - receio muito 

que se deixe enganar. 
- Enganar, senhor! - disse Bálsamo; - será porventura a mim que dirige essa palavra? 
- Eu sei o que digo - redargüiu o senhor de Sartines. 
- E eu nada sei - disse em voz baixa a senhora du Barry a Bálsamo; - vamos a saber, o que 

é, caro conde? Reclamou de mim a promessa que lhe fiz de lhe conceder a primeira coisa que me 
pedisse. Cumpro a minha palavra como um homem; aqui me tem. Vamos, o que devo fazer por 
seu respeito? 

- Minha senhora - respondeu Bálsamo em voz alta - há poucos dias confiou-me aquele 
cofre com tudo quanto tem dentro. 

- Não há dúvida - redargüiu a senhora du Barry, respondendo com o seu olhar ao do 
conde. 

- Não há dúvida! - bradou o senhor de Sartines – não há dúvida, diz a senhora condessa? 
- Parece-me que a senhora condessa pronunciou essas palavras em voz bastante alta para 

que as ouvisse. 
- Um cofre que contém talvez dez conspirações! 
- Ah! Senhor de Sartines, bem sabe que é infeliz com essa palavra; aconselho-o a que não 

a repita. A senhora condessa pede-lhe o seu cofre, restitua-lho, nada mais. 
- Pediu-me este cofre, minha senhora? - disse o senhor de Sartines tremendo de raiva. 
- Pedi, sim, caro magistrado. 
- Mas, pelo menos, saiba... 
Bálsamo olhou para a condessa. 
- Nada tenho que saber que não saiba já - disse a senhora du Barry; - restitua-me a minha 

caixa; não foi para me divertir que me incomodei, percebe? 
- Em nome do Deus vivo, em nome do interesse de Sua Majestade, minha senhora! 
Bálsamo fez um gesto de impaciência. 
- Esse cofre, senhor - disse secamente a condessa - esse cofre, sim ou não! Pense antes de 

dizer não. 
- Como lhe aprouver, minha senhora - disse o senhor de Sartines humildemente. 
E estendeu à condessa o cofre, no qual Bálsamo tinha já metido todos os papéis 

espalhados pela secretária. 
A senhora du Barry voltou-se para este e com um sorriso encantador. 
- Conde - disse ela - tem a bondade de me trazer este cofre à carruagem e de me oferecer 

a mão para eu não atravessar sozinha todas essas casas cheias de gente mal encarada? Obrigada, 
senhor de Sartines. 

E Bálsamo dirigiu-se para a porta com a sua protectora, quando viu o senhor de Sartines 
correr à campainha. 

- Senhora condessa - disse Bálsamo suspendendo o seu inimigo com o olhar - tem a 
bondade de dizer ao senhor de Sartines, que me quer mal por eu lhe ter reclamado o seu cofre; 
tem a bondade de lhe dizer quanto a penalizaria que me acontecesse qualquer desgraça por 
intervenção do chefe de polícia, e quanto isso lhe desagradaria? 

A condessa sorriu para Bálsamo. 
- Ouviu o que disse o senhor conde, meu caro Sartines? Pois bem, é a verdade pura; o 

senhor conde é um dos meus melhores amigos, e levar-lhe-ia mortalmente a mal que lhe causasse 
o mais pequeno incómodo, fosse no que fosse. Adeus, Sartines. 

E desta vez, com a mão na de Bálsamo, que levava o cofre, a senhora du Barry saiu do 
gabinete do chefe da polícia. 



O senhor de Sartines viu afastar ambos sem mostrar a cólera que Bálsamo esperava ver. 
- Vai! - murmurou o magistrado vencido; - vai, levas o cofre, mas eu tenho a mulher! 
E para se desforrar, tocou de modo a quebrar todas as campainhas. 

 
III 
 

O SENHOR DE SARTINES COMEÇA A CRER QUE BÁLSAMO É FEITICEIRO 
 
Ao toque precipitado da campainha do senhor de Sartines, acudiu um criado. 
- Então? - perguntou o magistrado - a mulher? 
- Que mulher, senhor? 
- A que perdeu aqui os sentidos e que mandei conduzir para o quarto fronteiro? 
- Está já boa, senhor - redargüiu o criado. 
- Bem; que venha aqui. 
- Onde a deverei ir buscar, senhor? 
- Onde? Ao quarto para onde a levaram. 
- Mas já lá não está, senhor. 
- Já lá não está?! Então onde está? 
- Não sei. 
- Saiu? 
- Saiu, sim, senhor. 
- Só? 
- Sim, senhor. 
- Mas ela nem podia ter-se em pé! 
- Isso é verdade, senhor, ela esteve alguns instantes sem sentidos, mas cinco minutos 

depois que o Sr. Conde de Fénix foi introduzido no gabinete, acordou daquele singular desmaio a 
que nem essências, nem sais tinham conseguido dar remédio. Então abriu os olhos, levantou-se 
no meio de nós todos, e respirou com modo de satisfação. 

- E depois? 
- Depois, dirigiu-se para a porta, e como V. Exª. não tinha ordenado que a detivessem, 

deixamo-la sair. 
- Sair! - exclamou o senhor de Sartines; - ah! Desgraçados! Hei-de fazê-los apodrecer 

todos em Bicêtre! Depressa! Digam ao meu primeiro agente que venha falar-me. 
O criado saiu apressadamente para obedecer à ordem que acabavam de lhe dar. 
- O miserável é feiticeiro - murmurou o desditoso magistrado. - Eu sou chefe da polícia 

de el-rei; ele é chefe da polícia do diabo! 
O leitor compreendeu já certamente o que o Sr. Conde de Sartines não podia perceber. 

Logo em seguida à cena da pistola, e enquanto o chefe da polícia procurava tornar a si, Bálsamo, 
aproveitando-se desse momento, tinha-se orientado e voltando-se sucessivamente para os quatro 
pontos cardeais, bem certo de encontrar Lorenza nalgum deles, tinha-lhe ordenado que se 
levantasse, que saísse, e que voltasse para casa por o caminho por onde viera. 

Logo depois de formulada essa vontade no espírito de Bálsamo, tinha-se estabelecido 
uma corrente magnética entre ele e a romana, que obedecendo à ordem que recebia por intuição, 
levantara-se e saíra sem achar quem se opusesse à sua partida. 

Naquela mesma noite o senhor de Sartines meteu-se na cama e mandou que o 
sangrassem; o choque fora muito forte para que o pudesse suportar impunemente, e se deixasse 
passar mais um quarto de hora sem a sangria, sucumbiria, segundo a opinião do médico, a um 
ataque de apoplexia. 

Durante aquele tempo, acompanhara Bálsamo a condessa à carruagem, e apressava-se em 
despedir-se dela; mas não era a du Barry mulher que assim o deixasse, sem saber, ou pelo menos 
sem procurar saber, a causa do estranho acontecimento que acabava de se passar na sua presença. 



Rogou portanto ao conde que entrasse para a carruagem; o conde obedeceu, e um criado 
levou Djérid à mão. 

- Vê, conde, se sou leal - disse ela - e se quando chamo amigo a alguém digo essa palavra 
com os lábios ou com o coração? Eu ia voltar para Luciennes, onde el-rei me tinha dito que viria 
ver-me amanhã pela manhã; mas veio a sua carta, e deixei tudo para lhe obedecer. Muitos ter-se-
iam aterrado com os palavrões de conspirações e conspiradores que o senhor de Sartines lhe 
lançou em rosto; mas olhei para o senhor antes de proceder e fiz o que ordenou. 

- Minha senhora - respondeu Bálsamo - pagou largamente o pequeno serviço que pude 
prestar-lhe; mas comigo nunca se perde. Eu sei agradecer o que me fazem, verá. Não julgue 
entretanto que sou algum criminoso, algum conspirador, como diz o senhor de Sartines. O bom 
magistrado recebeu das mãos de alguém, que me atraiçoou, este cofre cheio com os meus 
segredinhos químicos e herméticos, segredos, senhora condessa, de que lhe quero fazer 
participar, para que conserve essa imortal, essa esplêndida formosura, essa deslumbrante 
mocidade. Ora, vendo a cifra das minhas fórmulas, o caro senhor de Sartines chamou o seu 
ajudante da chancelaria, que, para não dar o braço a torcer, interpretou a cifra a seu modo. Creio 
ter-lho já dito uma vez, minha senhora, este ofício não está ainda livre de todos os perigos que o 
cercavam na Idade Média: só os espíritos inteligentes e novos como o seu lhe são favoráveis. 
Enfim, minha senhora, tirou-me de um embaraço, confesso-o, e hei-de provar-lhe a minha 
gratidão. 

- Mas o que lhe teria ele feito, se eu lhe não tivesse acudido? 
- Para pregar uma peça ao rei Frederico, que Sua Majestade odeia, mandava-me fechar em 

Vincennes ou na Bastilha. Bem sei que havia de sair de lá, graças ao meu processo para derreter a 
pedra com o bafo, mas teria perdido nisso o meu cofre, que contém, como tive a honra de lhe 
dizer, muitas fórmulas curiosas e impagáveis, arrancadas por um feliz acaso da ciência às trevas 
eternas. 

- Ai, conde, sossega-me e encanta-me ao mesmo tempo. Promete-me portanto uma 
receita para me tornar mais nova? 

- Prometo. 
- E quando ma dá? 
- Oh! Não há pressa, há-de pedir-ma daqui a vinte anos, formosa condessa. Agora não 

creio que deseje tornar-se criança. 
- Na verdade, é um homem encantador; mas ainda lhe quero fazer uma pergunta e depois 

deixo-o, porque me parece estar com pressa. 
- Fale, condessa. 
- Disse-me que alguém o tinha atraiçoado; é homem ou mulher? 
- É mulher. 
- Ah! Ah! Conde; amor! 
- Ah! Sim, amor e ciúme, que chegam ao desespero, e que produzem o lindo efeito que 

viu. Aí está uma mulher, que, não se atrevendo a dar-me uma punhalada, porque sabe que me 
não pode matar, quis fazer-me enterrar numa prisão e arruinar-me. 

- Arruiná-lo, como? 
- Assim o julgava ela, pelo menos. 
- Conde, eu mando parar - disse a condessa rindo. - É o azougue que lhe gira nas veias, 

que lhe dá essa imortalidade que faz com que o denunciem em vez de o matar? Quer apear-se 
aqui ou deseja que a minha carruagem o leve a casa? 

- Não, minha senhora, seria demasiada bondade da sua parte torcer o caminho por minha 
causa. Tenho aí o meu cavalo Djérid. 

- Ah! Aquele maravilhoso animal que, segundo dizem, corre mais do que o vento? 
- Vejo que lhe agrada, minha senhora. 
- Na realidade é um cavalo magnífico. 
- Permite que lho ofereça, com a condição que só a senhora condessa o montará? 



- Oh! Não, muito agradecida; não monto a cavalo, ou pelo menos monto com grande 
timidez. Agradeço tanto a sua oferta como se a aceitasse. Adeus, caro conde, não esqueça daqui a 
dez anos o meu filtro regenerador. 

- Eu disse vinte anos. 
- Conde, conhece o ditado: “Mais vale um pássaro...” E mesmo, se mo pudesse dar 

dentro de cinco anos... Ninguém sabe o que poderá suceder. 
- Quando lhe aprouver, condessa. Não sabe que estou sempre às suas ordens? 
- Uma última palavra, conde. 
- Diga, minha senhora. 
- Só por ter grande confiança no senhor é que lha dirijo. 
Bálsamo, que já se tinha apeado, venceu a impaciência e aproximou-se novamente da 

condessa. 
- Dizem por toda a parte - continuou a senhora du Barry - que el-rei gosta da menina de 

Taverney. 
- Ah! Minha senhora - disse Bálsamo - é possível? 
- E que gosta muito, segundo afirmam. Se isso é verdade, é preciso que mo diga. Conde, 

não me oculte nada; trate-me como amigo, peço-lho e diga-me a verdade. 
- Minha senhora - redargüiu Bálsamo - farei mais; afianço-lhe que nunca Andréia há-de 

ser amante de el-rei. 
- E por quê? - bradou a senhora du Barry. 
- Porque não o quero eu - disse Bálsamo. 
- Oh! - disse a senhora du Barry incrédula. 
- Duvida? 
- Não é permitido? 
- Nunca duvide da ciência, minha senhora. Acreditou quando eu disse: sim, creia-me 

também quando digo: não. 
- Mas enfim tem meios?... 
Deteve-se sorrindo. 
- Acabe. 
- Meios capazes de aniquilar a vontade de el-rei ou de combater as suas fantasias? 
Bálsamo também sorriu. 
- Sei criar simpatias - disse ele. 
- Sim, isso sei eu. 
- E crê? 
- Creio. 
- Pois bem, do mesmo modo criarei repugnâncias, e sendo preciso impossibilidades.  

Assim, sossegue, condessa, eu velo. 
Bálsamo soltava todas essas pequenas frases com tal distracção, que a senhora du Barry 

não as teria tomado como tomou por adivinhação, se soubesse a sede febril que Bálsamo tinha de 
ver quanto antes Lorenza. 

- Vamos - disse ela - decididamente o conde é não só o meu profeta de felicidade, senão 
também o meu anjo da guarda. Conde, dê atenção, eu o defenderei, defenda-me a mim. Aliança! 
Aliança! 

- Conte comigo, minha senhora - redargüiu Bálsamo. 
E beijou mais uma vez a mão da condessa. 
Depois, fechando a portinhola da carruagem, que a condessa fizera parar nos Campos 

Elísios, montou o seu cavalo, que relinchou de prazer, e em breve desapareceu na escuridão da 
noite. 

- Para Luciennes! - bradou a Srª. Condessa du Barry mais sossegada. 
Desta vez, Bálsamo soltou um leve assobio, apertou ligeiramente os joelhos e deu a mão a 

Djérid, que o levou a galope. 
Cinco minutos depois, estava no vestíbulo da Rua de Saint-Claude, olhando para Fritz. 



- Então? - perguntou ele com ansiedade. 
- Sim, mestre - respondeu o criado, que tinha o costume de ler-lhe nos olhos. 
- Voltou? 
- Está lá em cima. 
- Em qual das casas? 
- Na câmara das peles. 
- Em que estado? 
- Oh! Muito cansada; corria tão rapidamente que eu, que de longe a vi chegar, porque 

esperava por ela, nem tive tempo de lhe correr ao encontro. 
- Realmente? 
- Oh! Até me assustou; entrou aqui como um furacão, subiu a escada sem tomar fôlego, e 

de repente, entrando na câmara, caiu sobre a pele grande de leão preto; lá a encontrará. 
Bálsamo subiu precipitadamente e achou com efeito Lorenza que lutava sem forças 

contra as primeiras convulsões de uma crise nervosa. Havia tempo demasiado que o fluido 
pesava sobre ela e a impelia para actos violentos. Padecia, gemia; dir-se-ia que sobre o peito lhe 
pesava uma montanha, que ela tentava afastar com as mãos. 

Bálsamo contemplou-a um instante com olhar enraivecido, e levantando-a nos braços, 
levou-a para o quarto, cuja porta misteriosa se fechou após ele. 
 

IV 
 

O ELIXIR DA VIDA 
 
É conhecida a disposição em que Bálsamo acabava de entrar no quarto de Lorenza. 
Dispunha-se a acordá-la e a fazer-lhe as admoestações que meditava na sua cólera 

silenciosa; queria castigá-la severamente, seguindo os ditames da mesma cólera, quando soaram 
três pancadas no tecto, avisando-o de que Althotas espreitara o seu regresso e queria falar-lhe. 

Bálsamo porém demorou-se ainda; esperava que se tivesse enganado, ou que o sinal fosse 
unicamente casual, quando o impaciente ancião reiterou a chamada; de modo que Bálsamo, 
receando sem dúvida vê-lo descer, como já por vezes acontecera, ou que Lorenza, acordada por 
uma influência contrária à sua, tomasse conhecimento de alguma nova particularidade, não 
menos perigosa para ele do que os seus segredos políticos; de modo que Bálsamo, dizemos 
depois de ter, se assim é permitido exprimir-nos, carregado Lorenza com uma nova porção de 
fluido, saiu para ir ter com Althotas. 

Era tempo, o alçapão descia. Althotas abandonara a sua cadeira de rodas, e mostrava-se 
agachado sobre a parte móvel do sobrado, que descia e subia. 

Viu sair Bálsamo do quarto de Lorenza. 
Daquele modo agachado, o ancião era ao mesmo tempo terrível e hediondo. 
No rosto, ou antes nalguns pontos dele em que parecia haver vida, ardia o fogo da cólera; 

as mãos afiladas e nodosas como as de um esqueleto, tremiam-lhe; os olhos encovados pareciam 
vacilar-lhe nas órbitas profundas, e numa linguagem, que nem o discípulo conhecia, proferia as 
invectivas mais violentas contra ele. 

Ergueu-se da poltrona para fazer saltar a mola; parecia que só vivia e se movia com o 
auxílio dos braços, compridos, delgados e redondos como os de uma aranha; e saindo, como 
dissemos, do quarto apenas acessível a Bálsamo, tratava de se transportar para o quarto inferior. 

Para que o fraco velho, de si tão preguiçoso, tivesse deixado a sua poltrona, máquina 
inteligente que lhe poupava todas as fadigas; para que se tivesse dado ao incómodo de operar 
semelhante mudança nos seus costumes, era preciso que uma grande excitação o tivesse obrigado 
a sair da vida contemplativa para entrar na vida real. 

Bálsamo, surpreendido por assim dizer em flagrante delito, mostrou-se a princípio 
admirado, depois inquieto. 



Bálsamo, segundo costumava quando falava com o velho, chamou em auxílio toda a sua 
paciência. 

- Ah! - gritou Althotas - eis aí, preguiçoso, eis aí, poltrão, que abandonas teu mestre! 
- Mas - redargüiu brandamente - parece-me, meu amigo, que me chamou neste mesmo 

instante. 
- Teu amigo! - bradou Althotas - teu amigo, vil criatura humana? Parece-me que me falas 

na linguagem dos teus semelhantes. Amigo para ti, pudera não. Mais que amigo, pai, que te 
nutriu, que te criou, que te instruiu, que te enriqueceu. Mas tu não és meu amigo, não, porque me 
abandonaste, porque me matas, porque me assassinas! 

- Vamos, mestre; exalta assim a bílis, corrompe o sangue, pode adoecer. 
- Doente! Eu! Irrisão! Estive eu nunca doente, a não ser quando me fizeste participar, 

contra minha vontade, de algumas das misérias da vil condição humana? Doente! Já te não 
lembras que sou eu quem cura os outros? 

- Enfim, mestre - redargüiu Bálsamo friamente - aqui estou; não desperdicemos tempo. 
- Sim, fazes bem em mo lembrar: o tempo que me obrigas a economizar, a mim, para 

quem não deveria ter fim nem limite essa fazenda, medida e contada para cada criatura humana; 
sim, o meu tempo passa-se; sim, o meu tempo, como o tempo de todos, cai minuto por minuto 
na eternidade, quando o meu tempo devia ser a própria eternidade! 

- Vamos, mestre - disse Bálsamo com inalterável paciência, fazendo descer de todo o 
alçapão, colocando-se nele ao lado do ancião e carregando na mola que o fazia subir; - vamos a 
saber, o que é preciso, diga? Diz que o mato. À fome? Não está agora na sua quarentena de dieta 
absoluta? 

- Estou, sim, há trinta e dois dias que comecei a obra de regeneração. 
- Então, diga-me, de que se queixa? Vejo aí duas ou três garrafas de água da chuva, única 

de que bebe. 
- É certo, mas imaginas que eu seja algum bicho-da-seda, para operar por mim só esta 

grande transformação? Imaginas que, não tendo já forças, poderei compor sozinho o meu elixir 
da vida? Imaginas tu que, deitado de lado, amolecido pelas bebidas refrigerantes, meu único 
sustento, terei o espírito muito tranqüilo, se me não auxiliares, para fazer, abandonado aos meus 
únicos recursos, o trabalho minucioso da minha regeneração, no qual – tu bem o sabes, 
desgraçado - devo ser ajudado e socorrido por um amigo? 

- Pois aqui me tem, mestre, aqui estou; mas vamos, responda - redargüiu Bálsamo 
assentando quase à força o velho na poltrona, como o teria feito a uma criança disforme - vamos, 
responda: não lhe tem faltado água destilada, porque, como há pouco lhe dizia, vejo aí três 
garrafas cheias; essa água foi apanhada no mês de Maio, bem o sabe; estão também aí os seus 
biscoitos de aveia, e eu mesmo lhe forneci as gotas brancas que pediu. 

- Sim, mas o elixir! O elixir não está composto. Não te podes lembrar disso, que não 
estavas então presente: era teu pai, teu pai, mais fiel que tu; na minha última cinquentena, compus 
o elixir com um mês de antecipação. Tinha-me retirado para o monte Ararat. Um judeu 
forneceu-me pelo que pesava em prata uma criança cristã, que mamava ainda; sangrei-a segundo 
o rito, recolhi as últimas três gotas de sangue arterial, e uma hora depois o meu elixir, a que só 
faltava aquele ingrediente, ficou pronto; por isso a minha regeneração de cinquentena passou-se 
maravilhosamente; os cabelos e os dentes caíram-me durante as convulsões que sucederam à 
absorção do feliz elixir, outros, porém, vieram, os dentes maus, é verdade, porque desprezei a 
precaução de introduzir o elixir na garganta por meio de um pequeno tubo de ouro, mas os 
cabelos e as unhas nasceram-me de novo nessa segunda mocidade, e achei-me a viver novamente 
como se tivesse quinze anos. Mas tornei a envelhecer, e chego quase ao último termo; se o elixir 
não estiver pronto, se o não meter nesta garrafa, se não prestar toda a minha atenção a esta obra, 
morrerá comigo a ciência de um século, e o segredo admirável, sublime, que conheço, será 
perdido para o homem, que em mim e por mim toca a divindade. Oh! Se eu faltar, se me 
enganar, a culpa será tua, Acharat, e toma sentido, que a minha cólera há-de ser terrível! 



E pronunciando estas últimas palavras, que lhe fizeram sair como que lívida faísca dos 
olhos moribundos, o sábio caiu numa pequena convulsão, a que sucedeu um violento ataque de 
tosse seca. 

Bálsamo prestou-lhe imediatamente todos os socorros possíveis. 
O ancião tornou a si, já não estava pálido, estava lívido. O fraco acesso de tosse esgotara-

lhe as forças a ponto tal que parecia estar para morrer. 
- Vamos, mestre - disse-lhe então Bálsamo - peça o que quiser. 
- O que quiser... - disse ele olhando fixamente para Bálsamo. 
- Sim, o que quiser... 
- O que eu quero, é isto... 
- Diga e eu obedecerei, se a coisa que desejar for possível. 
- Possível... Possível... - murmurou desdenhosamente o ancião. - Tudo é possível, bem o 

sabes. 
- Sim, decerto, com o tempo e a ciência. 
- A ciência, tenho-a; o tempo, estou a ponto de o vencer; a minha dose teve bom êxito; as 

minhas forças desapareceram quase inteiramente; as gotas brancas provocaram a expulsão de 
uma parte dos restos da natureza envelhecida. A juventude, semelhante à seiva das árvores de 
Maio, cresce debaixo da casca antiga e nutre por assim dizer a nova madeira. Nota, Acharat, que 
os sintomas são excelentes; a minha voz está enfraquecida, a minha vista descaiu três quartos; 
sinto por intervalos a cabeça perdida; a transição do calor ao frio tornou-se-me insensível; é 
portanto de urgência para mim acabar o meu elixir, a fim de que no próprio dia da minha 
segunda cinquentena, passe de cem anos para vinte sem hesitação; os meus ingredientes para esse 
elixir estão preparados, o canal está feito, já me não faltam senão as últimas três gotas de sangue, 
de que te falei. 

Bálsamo fez um movimento de repugnância. 
- Está bom - disse Althotas - renunciemos à criança, visto que tão difícil é, e que tu achas 

preferível fechar-te no quarto com a tua amante a procurar-me alguma. 
- Sabe muito bem, mestre, que Lorenza não é minha amante - respondeu Bálsamo. 
- Oh! Oh! Oh! - disse Althotas - julgas fazer-me crer a mim o que fazes crer à outra 

gente? Pretendes que eu creia nessa criatura imaculada, e és homem! 
- Juro-lhe, mestre, que Lorenza é casta como a santa mãe de Deus, juro-lhe que amor, 

desejos, voluptuosidade terrestres, tudo sacrifiquei à minha obra, porque eu também tenho a 
minha obra regeneradora, com a diferença que em vez de aplicá-la a mim mesmo, há-de ser 
aplicada ao mundo inteiro. 

- Louco, pobre louco! - bradou Althotas. - Parece-me que me vais falar outra vez dos teus 
cataclismos de insectos, das tuas revoluções de formigas, quando te falo da vida eterna, da eterna 
juventude. 

- Que só pode alcançar-se por meio de um crime horrível, e ainda assim... 
- Duvidas? Parece-me que duvidas, desgraçado? 
- Não, mestre; mas enfim, se renuncia à criança, fale, vamos, o que precisa? 
- É-me preciso a primeira criatura virgem que me cair debaixo das mãos: homem ou 

mulher, pouco importa, entretanto seria melhor que fosse mulher. Descobri isto por causa da 
afinidade dos sexos; arranja-se pois o que te peço, e avia-te, porque já não tenho senão oito dias. 

- Bem, mestre; - disse Bálsamo - eu verei, eu procurarei. 
Novo raio, mais terrível que o primeiro, cintilou nos olhos do ancião. 
- Verás, procurarás! - bradou ele. - Oh! É essa a tua resposta? Eu já a esperava tal qual, 

nem sei como me admiro. E desde quando, ínfimo verme, se atreve a criatura a falar assim ao 
criador? Ah! Vês-me sem forças, ah! Vês-me deitado, solicitando, e és bastante ignorante para 
julgares que estou em teu poder? Sim ou não, Acharat, e não tenhas nos olhos nem embaraço 
nem mentira, porque te vejo bem e leio no teu coração; porque te julgo e hei-de castigar-te. 

- Mestre - respondeu Bálsamo - cautela, a sua cólera vai fazer-lhe mal. 
- Responde! Responde! 



- Não sei dizer ao meu mestre senão a verdade, verei se posso procurar o que deseja, sem 
nos prejudicar a ambos, sem nos perder, até. Procurarei um homem que nos venda a criatura de 
que precisa; mas não me responsabilizarei pelo crime. É tudo quanto posso dizer-lhe. 

- É coisa delicada - disse Althotas com amargo sorriso. 
- E assim é exactamente, mestre - disse Bálsamo. 
Althotas, fez um esforço tão poderoso, que, com o auxílio dos braços apoiados nos da 

poltrona, pôs-se de pé. 
- Sim ou não? - disse ele. 
- Mestre, sim, se eu achar; não, se não achar. 
- Queres então expor-me a morrer, miserável? Economizarás três gotas de sangue de um 

animal imundo e nulo, como a criatura de que preciso, para deixar cair no eterno abismo a 
criatura perfeita que eu sou. Ouve, Acharat, já te não peço mais nada - disse o ancião com um 
sorriso aterrador - não, absolutamente nada mais te peço. Esperarei; mas se me não obedeceres, 
hei-de servir-me a mim mesmo, se me abandonas eu me socorrerei. Ouviste, não é verdade? 
Agora retira-te. 

Bálsamo, sem responder a esta ameaça, preparou em torno do ancião o que lhe era 
necessário, pôs ao seu alcance a bebida e o sustento, fez tudo quanto tinha que fazer, cumpriu 
todos os deveres, enfim, que um cuidadoso servidor teria por seu amo, que um filho dedicado 
teria por seu pai; depois, absorto noutro pensamento diverso daquele que atormentava Althotas, 
baixou o alçapão para descer, sem reparar que o olhar irónico do ancião o seguia quase tão longe 
quanto alcançava o seu espírito e o seu coração. 

Althotas sorria ainda como um génio mau, quando Bálsamo se encontrou defronte de 
Lorenza, que se conservava adormecida. 
 

V 
 

LUTA 
 
Ali parou Bálsamo com o coração opresso por dolorosos pensamentos. 
Dizemos dolorosos e não violentos. 
A cena que entre ele e Althotas tivera lugar, fazendo-lhe encarar talvez o nada das coisas 

humanas, expelira-lhe da alma toda a cólera. Lembrava-se do processo seguido pelo filósofo, que 
recitava todo o alfabeto grego antes de escutar a voz negra da divindade, conselheira de Aquiles. 

Passado um instante de fria e muda contemplação diante daquele canapé onde Lorenza 
estava deitada, disse consigo, triste, mas resoluto e encarando claramente a sua situação: 

- Lorenza odeia-me; Lorenza ameaçou trair-me e traiu-me, o meu segredo já me não 
pertence, deixei-o nas mãos desta mulher, que o divulga; pareço-me com a raposa que, presa na 
armadilha de aço, só retirou dela o osso da perna, deixando lá a pele e a carne, de modo que no 
dia seguinte pôde o caçador dizer: “A raposa caiu no laço, morta ou viva facilmente a 
conhecerei.” E essa espantosa desgraça, essa desgraça que Althotas não pode compreender, e por 
isso nem sequer lha contei; essa desgraça, que despedaça todas as minhas esperanças de fortuna 
neste país, e por conseqüência neste mundo, cuja alma é a França, é a criatura que está aqui 
adormecida, é a esta bela estátua de encantador sorriso que a devo. Devo a este anjo sinistro a 
desonra e a ruína, enquanto lhe não dever o cativeiro, o exílio, a morte. Portanto – prosseguiu ele 
animando-se - a soma do bem foi ultrapassada pela do mal, e Lorenza prejudica-me. Ó serpente 
de formosas roscas, mas que esmagam, de garganta dourada, mas cheia de veneno, dorme! 
Dorme! Porque, quando acordares, terei de matar-te! 

E Bálsamo, com sorriso sinistro, aproximou-se lentamente de Lorenza, cujos olhos, 
carregados de languidez, se ergueram para ele à medida que se aproximava, como os girassóis e 
os volubilis se abrem aos primeiros raios do sol nascente. 



- Oh! - disse Bálsamo - terei de fechar para sempre aqueles olhos, que neste momento se 
cravam em mim com tanta ternura; aqueles lindos olhos, que despedem raios, quando não estão 
cheios de amor. 

Lorenza sorriu docemente, e sorrindo assoalhava as duas ordens de dentes, que pareciam 
pérolas. 

- Mas, matando a que me odeia - continuou Bálsamo torcendo os braços - mato 
igualmente a que me ama! 

E o coração encheu-se-lhe de dor profundíssima, singularmente unida a um vago desejo. 
- Não - murmurou ele - não; jurei em vão. Ameacei inutilmente; não, nunca terei ânimo 

de a matar; não, ela há-de viver, mas há-de viver sem tornar a ser acordada; há-de viver essa vida 
factícia, que há-de ser para ela a felicidade, ao passo que a outra é o desespero. Possa eu torná-la 
feliz, que importa o resto?... Não terá senão uma existência, aquela que eu lhe der, aquela durante 
a qual se ama, aquela que vive neste momento. 

E fixou um terno olhar no olhar amoroso de Lorenza, ao mesmo tempo que ia 
lentamente baixando a mão sobre a cabeça da gentil sonâmbula. 

Naquele momento, Lorenza, que parecia ler no pensamento de Bálsamo como em livro 
aberto, soltou profundo suspiro, ergueu-se docemente e com todo o suave vagar do sono, foi 
lançar os braços brancos e formosos ao pescoço de Bálsamo, que sentiu nos lábios o hálito 
perfumado da virgem. 

- Oh! Não, não! - bradou Bálsamo passando a mão pela fronte ardente e pelos olhos 
deslumbrados; - não, esta vida de embriaguez conduziria ao delírio; não, eu nem sempre poderia 
resistir, e com ela, com este demônio tentador, com esta sereia, a glória, o poder, a imortalidade 
fugiriam. Não, não, há-de acordar, eu quero-o, é preciso. 

Embriagado, fora de si, Bálsamo teve ainda forças para repelir Lorenza, que se 
desprendeu dele, e como um véu flutuante, como uma sombra, como um floco de neve, foi cair 
no sofá. 

A mais ansiosa coquete não escolheria, para se oferecer à vista do amante, posição mais 
tentadora. 

Inebriado, fora de si, Bálsamo teve forças para dar alguns passos e afastar-se: mas, como 
Orfeu, voltou-se e perdeu-se! 

- Oh! Se a acordar, ela mata-se, ou mata-me ou obriga-me a matá-la. Abismo! Abismo! 
Sim, o destino desta mulher está escrito, parece-me lê-lo em caracteres de fogo: morte! Amor! 
Lorenza! Lorenza! És predestinada para amar e morrer. Lorenza! Lorenza! Tenho nas minhas 
mãos a tua vida e o teu amor. 

A única resposta da feiticeira foi levantar-se, caminhar direita a Bálsamo, cair-lhe aos pés, 
olhar para ele com os olhos banhados em sono e volúpia, pegar-lhe numa das mãos e levá-la ao 
coração. 

- Morte! - disse ela em voz baixa, com os lábios úmidos e brilhantes como o coral que sai 
do mar - morte, mas amor! 

Bálsamo recuou dois passos, com a cabeça reclinada para trás, e a mão nos olhos. 
Lorenza, arquejante, seguiu-o de rastos. 
- Morte! - repetiu ela com a sua voz inebriante - mas amor! Amor! 
Bálsamo não pôde resistir mais tempo; uma nuvem de chamas o cercava. 
- Oh! - disse ele - é de mais; lutei tanto tempo quanto o pode fazer um ente humano. 

Demónio ou anjo do porvir, quem quer que tu sejas, deves estar contente! Bastante tempo 
sacrifiquei ao egoísmo e ao orgulho todas as generosas paixões que em mim fervem. Oh! Não, 
não tenho direito de assim me revoltar contra o único sentimento humano que fermenta no 
fundo do meu coração. Amo esta mulher; amo-a e este amor apaixonado faz contra ela mais do 
que faria o ódio mais terrível. Este amor dá-lhe a morte; oh! Covarde! Oh! Louco varrido que eu 
sou, nem sei satisfazer os meus desejos. Como! Quando eu exalar o último suspiro, quando me 
aprontar para comparecer diante de Deus, eu, o enganador, eu, o falso profeta; quando despir o 
meu manto de artifícios e hipocrisia diante do Soberano Juiz, não terei uma única acção generosa 



de que me confessar, não terei uma única felicidade cuja recordação venha consolar-me no meio 
dos padecimentos eternos. Oh! Não, não, Lorenza, bem sei que amando-te perco o futuro; bem 
sei que o meu anjo revelador vai subir aos céus desde que a mulher descer aos meus braços. Mas 
assim o queres, Lorenza, assim o queres! 

- Meu querido! - disse ela suspirando. 
- Então aceitas essa vida factícia, em lugar da vida real? 
- Peço-a de joelhos, rogo, suplico; esta vida é o amor, é a felicidade. 
- E há-de bastar para ti, quando fores minha mulher, porque te amo ardentemente. 
- Oh! Bem o sei, pois que leio claramente em teu coração. 
- E nunca me acusarás, nem perante os homens, nem perante Deus, de ter surpreendido a 

tua vontade, de ter iludido o teu coração? 
- Nunca! Nunca! Oh! Perante os homens e perante Deus eu te agradecerei de me teres 

dado o amor, o único bem, a única pérola, o único diamante deste mundo. 
- Nunca terás saudades das tuas asas, pobre pomba; porque, deves sabê-lo, não tornarás a 

voar pelos espaços radiosos a fim de procurar para mim, junto do trono de Jeová, o raio de luz 
que ele outrora mandava à fronte dos seus profetas. Quando eu quiser saber o futuro, quando 
quiser dar ordens aos homens, oh! A tua voz já me não responderá; eu tinha em ti ao mesmo 
tempo a mulher amada e o génio auxiliar, já não terei senão um dos dois, e ainda assim... 

- Ah! Duvidas - bradou Lorenza; - vejo a dúvida como uma nódoa negra sobre o teu 
coração. 

- Hás-de amar-me sempre, Lorenza? 
- Sempre, sempre! 
Bálsamo passou a mão pela fronte. 
- Pois bem, seja - disse ele. - E demais... 
Permaneceu um instante mergulhado nos seus pensamentos. 
- Demais, preciso eu absolutamente desta? – prosseguiu ele. - É ela a única no mundo? 

Não, não; enquanto esta me fizer feliz, outra continuará a fazer-me rico e poderoso. Andréia é 
moça, pura, virgem, e eu não amo Andréia; e contudo, durante o seu sono, Andréia mostra-se tão 
submissa para mim como tu; tenho em Andréia uma vítima pronta para tomar o teu lugar, e para 
mim essa é a alma vil do médico, que pode servir para as experiências; ela voa tão longe como tu, 
talvez mais longe ainda, rasga o véu do desconhecido. Andréia! Andréia! Tomo-te para minha 
realeza. Lorenza, vem aos meus braços; guardo-te para minha amante. Com Andréia sou 
poderoso; com Lorenza sou feliz. A começar desta hora unicamente, a minha vida é completa, e, 
menos a imortalidade, sou o igual dos deuses! 
 

VI 
 

AMOR 
 
Começara para Bálsamo outra vida, vida desconhecida até então àquela existência activa, 

perturbada, múltipla. Havia já três dias que não conhecia apreensões, nem cóleras, nem ciúmes; 
havia três dias que não ouvia falar em política, nem em conspirações, nem em conspiradores. 
Junto de Lorenza, de quem não se apartara um só instante, esquecera o mundo inteiro. Aquele 
amor estranho, inaudito, que decerto modo pairava acima da humanidade, aquele amor cheio de 
embriaguez e de mistérios, aquele amor de fantasma, porque não esqueça que bastava uma 
palavra para transformar a amante terna em inimiga implacável; aquele amor, arrancado ao ódio, 
graças a um inexplicável capricho da natureza ou da ciência, lançava Bálsamo numa felicidade, 
que participava a um tempo do delírio e do assombro. 

Mais de uma vez, durante aqueles três dias, ao acordar dos entorpecimentos de amor, 
Bálsamo olhava para a gentil companheira, sempre risonha, sempre extática, porque na existência 
que acabava de lhe criar, fazia-a repousar da vida factícia lançando-a no êxtase, sono igualmente 
enganador; e quando assim a via tranqüila, terna, feliz, tratando-o pelos nomes mais doces e 



sonhando em voz alta a sua misteriosa voluptuosidade, mais de uma vez perguntou a si mesmo se 
Deus não estaria irritado contra o Titã moderno, que tentara roubar-lhe os seus segredos, se não 
comunicara a Lorenza a idéia de o enganar por meio de uma mentira, para desse modo 
adormecer a sua vigilância, e adormecida ela, fugir para não tornar a aparecer senão como 
Euménides vingadora. 

Em tais momentos, Bálsamo duvidava daquela ciência, recebida por tradição da 
antiguidade, mas de que só tinha exemplos para prova. 

Em breve porém aquela chama perpétua, aquela sede constante de carícias o sossegavam. 
- Se Lorenza dissimulasse - dizia consigo - se tivesse tenção de fugir novamente, 

procuraria ocasião de me afastar de si, de estar só; mas, longe disso, são sempre os seus braços 
que me prendem como inextricável cadeia; é sempre o seu olhar ardente que me diz: “Não te 
vás”; é sempre a sua doce voz que me diz: “Fica!” 

Então Bálsamo readquiria a sua confiança em si e na ciência. 
Por que efectivamente, havia aquele segredo mágico, a que devia todo o seu poder, de 

tornar-se repentinamente, sem transição, uma quimera tão desprezível como uma recordação 
desvanecida, como o fumo de um fogo apagado? Nunca, relativamente a ele, Lorenza fora mais 
lúcida, mais vidente; todos os pensamentos que no espírito se lhe formulavam, todas as 
impressões que lhe faziam estremecer o coração, reproduzia-as Lorenza no mesmo instante. 

Faltava saber se aquela lucidez não era simpática; se fora dele e da amante, do outro lado 
do círculo traçado pelo amor de ambos e que o amor de ambos inundava de luz; faltava saber se 
os olhos da alma, que tão claro viam antes da queda dessa nova Eva, poderiam ainda penetrar a 
escuridão. 

Bálsamo não ousava fazer a experiência decisiva, esperava sempre, e a esperança formava 
uma coroa estrelada à sua felicidade. 

Algumas vezes Lorenza lhe dizia, com branda melancolia: 
- Acharat, tu pensas noutra mulher, é uma mulher do norte, de cabelos louros, de olhos 

azuis; Acharat, ai! Acharat, aquela mulher andou sempre ao meu lado no teu pensamento. 
Então Bálsamo olhava ternamente para Lorenza. 
- Vês isso em mim? - dizia ele. 
- Oh! Sim, tão claramente como o poderia ver num espelho. 
- Então, bem vês que não é por amor que penso nessa mulher - lhe respondeu Bálsamo; - 

lê, lê em meu coração, querida Lorenza. 
- Não - dizia esta abanando a cabeça - não, bem o sei; mas divides o teu pensamento por 

ambas nós, como no tempo em que Lorenza Feliciani te atormentava, aquela má Lorenza, que 
dorme e já não queres acordar. 

- Não, meu amor, não - bradou Bálsamo; - só penso em ti, com o coração, pelo menos; 
tudo tenho esquecido e descurado depois da nossa felicidade: estudos, política, trabalhos. 

- E faz estual - disse Lorenza - porque nesses trabalhos posso ajudar-te. 
- Como? 
- Sim, antigamente não passavas horas inteiras fechado no teu laboratório? 
- Certamente, mas renuncio a todas essas vãs tentativas; seriam outras tantas horas 

diminuídas da minha existência, porque durante esse tempo não te poderia ver. 
- E por que te não acompanharei eu nos teus trabalhos como no teu amor? Por que te 

não farei poderoso como te faço feliz? 
- Porque a minha Lorenza é formosa, é verdade, mas a minha Lorenza não estudou. Deus 

dá a formosura e o amor, mas a ciência só a dá o estudo. 
- A alma tudo sabe. 
- É então realmente com os olhos da alma que tu vês? 
- É. 
- E podes guiar-me, dizes tu, nesta grande obra de procurar a pedra filosofal? 
- Creio que sim. 
- Vem comigo. 



E Bálsamo, cingindo com o braço a cintura da romana, conduziu-a ao seu laboratório. 
A fornalha gigantesca, que havia quatro dias estava abandonada, tinha o fogo apagado. 
Os cadinhos estavam frios. 
Lorenza olhou sem admiração para todos aqueles instrumentos tão singulares, derradeiras 

combinações da moribunda alquimia; parecia conhecer a serventia de cada um. 
- Procuras fazer ouro? - disse ela sorrindo. 
- Procuro, sim. 
- Todos esses cadinhos contêm preparações em diferentes graus? 
- Todas paradas, todas partidas; mas não as lamento. 
- E tens razão, porque o teu ouro nunca há-de ser senão mercúrio colorido, talvez 

consigas torná-lo sólido, mas nunca o transformarás. 
- Mas pode fazer-se ouro? 
- Não. 
- Mas Daniel de Transilvânia vendeu por vinte mil ducados, a Cosme I, a receita para a 

comutação dos metais. 
- Daniel de Transilvânia enganou Cosme I. 
- Mas o saxônio Payken, condenado à morte por Carlos II, resgatou a vida mudando uma 

barra de chumbo em ouro, de que se tiraram quarenta ducados, e uma medalha, que foi cunhada 
à grande glória do hábil alquimista. 

- O hábil alquimista que era um hábil prestímano substituiu a barra de chumbo, nada 
mais. O teu modo mais certo de fazer ouro, Acharat, é fundir em barras, como costumas fazê-lo, 
as riquezas que os teus escravos vêm trazer-te das quatro partes do mundo. 

Bálsamo ficou pensativo. 
- Assim - disse ele - a transmutação dos metais é impossível? 
- Impossível. 
- Mas, por exemplo - perguntou Bálsamo - o diamante? 
- Oh! O diamante, isso é outra coisa - disse Lorenza. 
- Pode-se então fazer diamante? 
- Pode, porque fazer diamante não é operar a transmutação de um corpo noutro; fazer 

diamante, é operar a simples modificação de um elemento conhecido. 
- Mas conheces então o elemento de que se forma o diamante? 
- Decerto conheço: o diamante é a cristalização do carbono puro. 
Bálsamo ficou assombrado. Uma luz deslumbrante, inesperada, inaudita, lhe feria os 

olhos; cobriu-os com as mãos como se o cegasse aquela chama. 
- Oh! Meu Deus - disse ele - meu Deus, fazes muito por mim, ameaça-me algum perigo. 

Meu Deus! Qual é o anel precioso que eu posso lançar ao mar para conjurar a tua ira? Basta, 
basta por hoje, Lorenza, basta! 

- Não te pertenço eu? Ordena, manda! 
- Sim, és minha, vem, vem. 
E Bálsamo levou Lorenza para fora do laboratório, atravessou o quarto das peles, e sem 

prestar atenção a um leve estalar que ouviu acima da cabeça, voltou com Lorenza para o quarto 
das grades. 

- Assim - perguntou ela - estás contente com a tua Lorenza, meu querido Bálsamo? 
- Se estou! - exclamou ele. 
- O que receavas tu, diz, fala? 
Bálsamo, de mãos postas, olhou para Lorenza com uma expressão de terror, que fora 

impossível ser compreendida por qualquer outra pessoa que não lhe soubesse ler na alma. 
- Oh! - murmurou ele - e eu que estive a ponto de matar este anjo, eu que estive a ponto 

de morrer de desespero antes de resolver este problema de ser feliz e poderoso ao mesmo tempo; 
eu que olvidei que os limites do possível sempre ultrapassam o horizonte marcado pelo estado 
presente da ciência, e que a maior parte das verdades, que se têm tornado factos, começam 
sempre por ser olhadas como visões; eu, que julgava saber tudo, e que nada sabia! 



Lorenza sorriu divinamente. 
- Lorenza, Lorenza - prosseguiu Bálsamo - realizou-se portanto esse misterioso desígnio 

do Criador, que faz nascer a mulher da carne do homem, e que lhes ordena que tenham um só 
coração para ambos. Eva ressuscitou para mim; Eva, que não há-de passar sem mim, e cuja vida 
está suspensa do fio que tenho nas mãos; é demais, meu Deus, para uma só criatura, e sucumbo 
ao peso dos teus benefícios! 

E caiu de joelhos, abraçando com adoração aquela suave formosura, que lhe sorria na 
Terra. 

- Pois bem! - prosseguiu - não, tu não me largarás mais; sob o teu olhar, que vê nas trevas, 
viverei com toda a segurança: hás-de auxiliar-me nas laboriosas indagações que só tu, como 
disseste, podias completar, e que uma palavra tua tornará fáceis e fecundas; serás tu quem me 
diga, se não posso fazer ouro, visto que o ouro é uma matéria homogénea, um elemento 
primitivo, em que parcela da sua criação o ocultou Deus; serás tu quem me diga onde jazem os 
tesouros seculares que os imensos abismos do Oceano escondem. Verei com os teus olhos 
arredondar-se a pérola na sua concha de nácar, e crescer o pensamento do homem sob as 
lamacentas camadas da carne. Ouvirei, com os teus ouvidos, a abafada roedura do verme debaixo 
da terra, e o passo do inimigo que se aproximar de mim. Serei grande como Deus, e mais feliz 
que Deus, minha Lorenza, porque Deus é Todo-Poderoso, mas está só na sua majestade divina e 
não partilha com ente algum divino como ele, essa omnipotência que o faz ser Deus. 

E Lorenza sorria sempre; e sorrindo, respondia às palavras com ardentes carícias. 
- E contudo - murmurava ela como se tivesse visto no crânio do seu amante cada 

pensamento que agitava as fibras daquele cérebro irrequieto - e contudo duvidas, como já 
disseste, que eu possa sair do círculo do nosso amor, duvidas que possa ver em distância; mas 
consolas-te dizendo que se eu não vejo, ela há-de ver. 

- Ela, quem? 
- A mulher loura; queres que lhe diga o nome? 
- Diz. 
- Espera... Andréia... 
- Oh! É isso. Sim, lês no meu pensamento; sim, um último receio me perturba. Vês tu 

sempre através do espaço, ainda que esse espaço seja cortado por objectos materiais? 
- Experimenta. 
- Dá-me a mão, Lorenza. 
Lorenza pegou vivamente na mão de Bálsamo. 
- Podes seguir-me? 
- Por toda a parte. 
- Vem. 
E Bálsamo, saindo, mentalmente, da Rua de Saint-Claude, levou consigo o pensamento 

de Lorenza. 
- Onde estamos? -perguntou ele a Lorenza. 
- Estamos numa montanha - respondeu ela. 
- Sim, é isso - disse Bálsamo, estremecendo de prazer; - mas o que vês tu? 
- Em frente, da direita, ou da esquerda? 
- Em frente. 
- Vejo um imenso vale com uma floresta de um lado, uma cidade do outro, e um rio que 

os separa e vai perder-se no horizonte, passando por pé da muralha de um palácio. 
- É isso, Lorenza. Essa floresta é a de Vesinet, essa cidade é Saint-Germain, esse palácio é 

o palácio de Maisons. Entremos, entremos no pavilhão que fica por detrás de nós. 
- Entremos. 
- O que vês? 
- Ah! Primeiramente, na antecâmara vejo um pretinho exoticamente vestido e comendo 

pastilhas. 
- É Zamora. Entremos, entremos. 



- Uma sala sem gente mas esplendidamente mobiliada, com sobreporias representando 
deuses e amores. 

- A sala não tem gente? 
- Não. 
- Vamos sempre entrando. 
- Ah! Estamos num lindo gabinete forrado de cetim. 
- Também não tem gente? 
- Tem, é uma mulher que está deitada num sofá. 
- Quem é essa mulher? 
- Espera. 
- Não te parece havê-la já visto? 
- Sim, aqui; é a Srª. Condessa du Barry. 
- É isso, Lorenza, é isso; hás-de enlouquecer-me. O que faz essa mulher? 
- Pensa em ti, Bálsamo. 
- Em mim? 
- Sim. 
- Podes ler no seu pensamento? 
- Posso, porque, eu to repito, pensa em ti. 
- E a que propósito pensa em mim? 
- Fizeste-lhe uma promessa. 
- Sim, qual foi? 
- Prometeste-lhe a água da formosura, que Vénus, para se vingar de Safo, tinha dado a 

Faon. 
- É isso, é exactamente isso. E o que faz ela enquanto pensa? 
- Toma uma decisão. 
- Qual? 
- Espera; estende a mão para a campainha; toca, entra outra mulher. 
- Morena ou loura? 
- Morena. 
- Alta ou baixa? 
- Baixa. 
- É a irmã. Ouve o que ela vai dizer. 
- Manda aprontar a carruagem. 
- Para ir onde? 
- Para vir aqui. 
- Tens a certeza disso? 
- Dá essa ordem. Ah! Lá obedecem; vejo os cavalos, a carruagem; dentro de duas horas 

há-de estar aqui. 
Bálsamo ajoelhou. 
- Oh! - bradou ele - se dentro de duas horas estiver efectivamente aqui, nada mais terei 

que vos pedir, meu Deus, senão que tenhais compaixão da minha felicidade! 
- Pobre amigo - disse ela - receavas? 
- Sim, sim, receava. 
- E o que podias tu recear? O amor que completa a existência física engrandece também a 

existência moral. O amor, como todas as paixões generosas, aproxima-nos de Deus, e de Deus é 
que vem toda a luz. 

- Lorenza, Lorenza, hás-de enlouquecer-me de prazer. 
E Bálsamo deixou pender a cabeça sobre os joelhos da amante. 
Esperava uma nova prova para ser completamente feliz. 
Essa prova, era a chegada da senhora du Barry. 
As duas horas de espera correram com velocidade; a medida do tempo para Bálsamo 

tinha completamente desaparecido. 



De repente Lorenza estremeceu, tinha entre suas mãos a mão de Bálsamo. 
- Duvidas ainda - disse ela - e quererias saber onde ela está neste momento? 
- Sim - disse Bálsamo - é verdade. 
- Pois bem, segue no seu caminho para cá, com toda a velocidade dos cavalos, aproxima-

se, entra na Rua de Saint-Claude, pára diante da porta, bate. 
A câmara onde ambos estavam fechados ficava tão retirada que a bulha das argoladas na 

porta não lhes chegou aos ouvidos. 
Mas Bálsamo, erguido um pouco sobre um joelho, prestou ouvido atento. 
Duas pancadas batidas por Fritz fizeram-no levantar. O leitor deve estar lembrado que 

era o sinal de uma visita importante. 
- Oh! - disse ele - era verdade. 
- Vai certificar-te, Bálsamo, mas volta depressa. 
Bálsamo correu para o lado da chaminé. 
- Deixa-me acompanhar-te até à porta da escada – disse Lorenza. 
- Vem. 
E ambos atravessaram novamente a câmara das peles. 
- Não sairás desta câmara? - perguntou Bálsamo. 
- Não, porque te espero. Oh! Sossega, esta Lorenza que te ama não é, bem o sabes, a 

Lorenza que temes. E demais... 
- O quê? - perguntou Bálsamo. 
- Não vês tu na minha alma como eu vejo na tua? 
- Infelizmente, não! 
- Então, ordena-me que durma até que voltes; ordena-me que fique imóvel sobre aquele 

sofá, e eu dormirei, e eu ficarei imóvel. 
- Pois bem, seja, minha querida Lorenza, dorme e espera por mim. 
Lorenza, lutando já com o sono, uniu num último beijo a sua boca à de Bálsamo, e 

cambaleando foi cair sobre o sofá, murmurando: 
- Depressa, meu Bálsamo, depressa, sim? 
Bálsamo disse-lhe adeus com a mão; Lorenza já dormia. 
Mas tão bela, tão pura com os longos cabelos soltos, a boca entreaberta, as faces de um 

vermelho febril, e os olhos inundados; mas tão longe de parecer uma mulher, que Bálsamo voltou 
a ela, pegou-lhe na mão, beijou-lhe os braços e o pescoço, mas não ousou beijar-lhe os lábios. 

Ouviram-se duas novas pancadas; era a senhora du Barry que se impacientava, ou Fritz 
que julgava que o amo não ouvira as primeiras. 

Bálsamo correu para a porta. 
Quando a fechou sobre si, pareceu-lhe ouvir um rumor semelhante àquele que já ouvira 

quando atravessara aquela casa com Lorenza; tornou a abrir a porta, olhou em redor de si e nada 
viu. 

Nada, senão Lorenza deitada e arquejante sob o peso do seu amor. 
Bálsamo fechou a porta e correu à sala muito sossegado, sem receio, sem pressentimento, 

levando na alma o paraíso. 
Bálsamo enganava-se, não era só o amor que oprimia o peito de Lorenza e lhe tornava 

excessivamente penosa a respiração. 
Era uma espécie de sonho, que parecia fazer parte da letargia em que estava, letargia tão 

semelhante à morte. 
Lorenza sonhava, e no hediondo espelho dos sonhos sinistros, parecia-lhe ver no meio da 

escuridão, que começava a tornar tudo sombrio, o tecto da sala abrir-se circularmente, e alguma 
coisa semelhante a uma grande roda destacar-se e descer com um movimento igual, lento, 
compassado, acompanhado por lúgubre sibilar; parecia-lhe que a pouco e pouco lhe ia faltando o 
ar, como se estivesse próxima a ser abafada sob a pressão daquele círculo movediço. 

Parecia-lhe finalmente que sobre aquela espécie de alçapão movediço se agitava alguma 
coisa informe como o Kaliban da tempestade, um monstro de rosto humano, um velho, que só 



tinha vivos os olhos, que cravava nela com um modo aterrador, e os braços descarnados, que 
para ela estendia. 

E ela, ela, a pobre criança, torcia-se em vão sem poder fugir, sem nada adivinhar do 
perigo que a ameaçava; sem nada sentir, senão duas tenazes cujos extremos a agarravam pelo 
vestido branco, e a arrancavam do sofá, transportando-a sobre o alçapão, que tornava a subir 
lentamente para o tecto, com o ranger lúgubre do ferro roçando contra o ferro, e um riso 
hediondo, que se escapava da hedionda boca daquele monstro de rosto humano, que a levava 
para o céu, sem abalo nem dor. 
 

VII 
 

O FILTRO 
 
Como Lorenza profetizara, era a senhora du Barry quem acabava de bater à porta. 
A formosa cortesã fora introduzida na sala. Esperava por Bálsamo folheando um curioso 

livro da morte gravado em Mogúncia, e cujas estampas, desenhadas com arte maravilhosa, 
mostram a morte presidindo a todos os actos da vida do homem, esperando-o à porta do baile 
onde acaba de apertar a mão à mulher que ama, atraindo-o ao fundo da água em que se está 
banhando, ou escondendo-se no cano da espingarda que leva à caça. 

A senhora du Barry estava vendo a estampa que representa uma bonita mulher pintando-
se e mirando-se, quando Bálsamo entrou e foi cumprimentá-la, trazendo bem visível no rosto 
uma expressão de felicidade. 

- Queira perdoar, minha senhora, por a ter feito esperar; mas não tinha calculado bem a 
distância ou conhecia mal a velocidade dos seus cavalos, pensava que ainda estivesse ali pela 
Praça de Luís XV. 

- Como! - perguntou a condessa - pois sabia que eu vinha? 
- Sabia, sim, minha senhora; há-de haver pouco mais ou menos duas horas que a vi no 

seu gabinete de cetim azul, dando ordens para que lhe pusessem a carruagem. 
- E diz que eu estava no meu gabinete de cetim azul? 
- Matizado de flores. Sim, condessa, e deitada num sofá! Ocorreu-lhe então uma idéia 

feliz; disse consigo: vamos ver o conde de Fénix; e puxou pelo cordão da campainha. 
- E quem entrou? 
- Sua irmã, condessa; não é assim? Pediu-lhe que transmitisse as suas ordens, que foram 

logo executadas. 
- Realmente, conde, é um feiticeiro. Olha assim para o meu gabinete a todos os instantes 

do dia? Seria bom prevenir-me, percebe? 
- Ah! Sossegue, condessa, eu não olho senão quando as portas estão abertas. 
- E olhando pela porta aberta, viu que eu pensava no senhor? 
- Certamente, e até com boa intenção. 
- Ah! Tem razão, meu caro conde, tenho pelo senhor as melhores intenções do mundo, e 

confesso que merece mais do que intenção, o senhor que é tão bondoso, tão útil, e que na minha 
vida parece destinado a representar o papel de tutor, isto é, o mais difícil de quantos conheço. 

- Realmente, minha senhora, torna-me bem feliz; pude então ser-lhe útil? 
- Como!... É adivinho e não adivinhou?! 
- Deixe-me pelo menos o mérito da modéstia. 
- Pois sim, meu caro conde, seja assim, e vou por conseqüência falar-lhe em primeiro 

lugar do que fiz por seu respeito. 
- Não o consentirei, minha senhora: pelo contrário, peço-lhe que falemos da condessa. 
- Pois bem, meu caro conde, comece em primeiro lugar por me emprestar a pedra que 

torna a gente visível; porque durante a minha jornada, apesar de rápida como foi, pareceu-me 
reconhecer um dos cavalos do senhor de Richelieu. 

- E depois, minha senhora? 



- Vinha montado por um correio e seguia a minha carruagem. 
- O que pensa dessa circunstância e para que fim a mandaria seguir o duque? 
- Para o fim de me pregar alguma peça, como costuma. Tão modesto como é, Sr. Conde 

de Fénix, acredite que Deus lhe concedeu bastantes dotes pessoais para tornar um rei ciumento... 
Invejoso das minhas visitas à sua casa, ou das suas visitas à minha. 

- O senhor de Richelieu, minha senhora – respondeu Bálsamo - não pode ser perigoso 
para a senhora condessa em recontro nenhum. 

- Mas era-o, caro conde, era-o contudo antes do acontecimento. 
Bálsamo compreendeu que havia ali um segredo, que Lorenza lhe não revelara ainda. Não 

se aventurou, por conseqüência, no terreno desconhecido, e contentou-se em responder com um 
sorriso. 

- Era-o - repetiu a condessa - e estive a ponto de ser vítima da intriga mais bem 
combinada, em que o conde tinha também um papel. 

- Eu! Numa intriga contra a condessa? Isso nunca, minha senhora! 
- Não foi o senhor que deu o filtro ao duque de Richelieu? 
- Que filtro? 
- Um filtro que faz amar loucamente? 
- Não, minha senhora; esses filtros compõe-os o senhor de Richelieu mesmo, porque há 

muito tempo que lhes conhece a receita; eu apenas lhe dei um simples narcótico. 
- Ah! Realmente? 
- Palavra de honra. 
- E o senhor duque, espere, o senhor duque veio pedir-lhe esse narcótico? Em que dia? 

Veja bem o senhor se se lembra da data; é da maior importância. 
- Minha senhora, foi sábado passado. Na véspera do dia em que tive a honra de lhe 

mandar por Fritz aquele bilhetinho, em que lhe pedia o favor de vir ter comigo a casa do senhor 
de Sartines. 

- Na véspera daquele dia em que el-rei foi visto dirigindo-se ao quarto da menina de 
Taverney. Oh! Agora percebo tudo. 

- Então, se percebe tudo, deve conhecer que a única parte que tenho nisso é o narcótico. 
- Sim, foi o narcótico que nos salvou. 
Bálsamo esperou desta vez; ignorava tudo. 
- Sou feliz, minha senhora - respondeu ele - por lhe ser útil para alguma coisa, mesmo 

sem intenção. 
- Oh! É sempre excelente para mim. Mas pode ainda fazer mais do que tem feito até 

agora. Oh! Doutor, estive muito doente, poeticamente falando, e ainda me custa a crer na minha 
convalescença. 

- Minha senhora - disse Bálsamo - o médico pergunta sempre as circunstâncias da doença 
que vai tratar. Dê-me portanto as informações mais exactas sobre o que tem sentido, e sendo 
possível não esqueça sintoma algum. 

- Nada mais simples, caro doutor, ou feiticeiro, como quiser. Na véspera do dia em que o 
tal narcótico foi empregado, tinha Sua Majestade recusado acompanhar-me a Luciennes. Tinha 
ficado, sob pretexto de cansaço, no Trianon, e isso para cear, soube-o depois, com o duque de 
Richelieu e o barão de Taverney. 

- Ah! Ah! 
- Compreende agora? Foi durante essa ceia, que deram a el-rei o filtro do amor. Já ele 

tinha inclinação pela tal Taverney; sabiam que no dia seguinte não devia estar comigo. Portanto 
era a favor daquela pequena que devia operar. 

- E depois? 
- E depois operou, nada mais. 
- O que sucedeu então? 
- Isso é que é difícil saber positivamente. Pessoas bem informadas viram Sua Majestade 

dirigir-se para o edifício em que são os quartos da Taverney. 



- Bem sei onde são; e depois? 
- Ah! Depois; diacho! Como é apressado, conde. Bem sabe que é perigoso seguir um rei 

que se oculta. 
- Mas enfim? 
- Enfim, tudo quanto posso dizer-lhe é que Sua Majestade, numa horrível noite de 

tempestade, voltou para o Trianon, pálido, trémulo, e com uma febre que participava do delírio. 
- E julga - perguntou Bálsamo sorrindo - que não foi só da tempestade que el-rei teve 

medo? 
- Não, porque o criado ouviu-o exclamar umas poucas de vezes: “Morta! Morta! Morta!” 
- Oh! - bradou Bálsamo. 
- Era o narcótico - prosseguiu a senhora du Barry; - nada assusta mais el-rei do que os 

mortos, e depois dos mortos a imagem da morte. Achou a Taverney adormecida com um sono 
estranho, naturalmente julgou-a morta. 

- Sim, sim, estava morta com efeito - disse Bálsamo, que se lembrava de ter fugido sem 
acordar Andréia; - morta ou pelo menos apresentando todas as aparências da morte. É isso! É 
isso! E depois, minha senhora, depois? 

- Ninguém soube o que se passou naquela noite. Só consta que, quando voltou para casa, 
el-rei foi acometido por um acesso de febre violenta, e de estremecimentos nervosos, que só lhe 
passaram no dia seguinte, quando a senhora delfina teve a idéia de mandar abrir as janelas do 
quarto de el-rei e mostrar a Sua Majestade um belo sol, que alumiava rostos alegres. Então todas 
aquelas visões desconhecidas desapareceram com a noite que as tinha criado. Ao meio-dia, el-rei 
achava-se melhor, tomava um caldo e comia uma asa de perdiz, e à noite... 

- À noite?... - repetiu Bálsamo. 
- À noite - prosseguiu a senhora du Barry – Sua Majestade, que certamente não queria 

ficar no Trianon depois do seu terror da véspera, foi ter comigo a Luciennes, onde, caro conde, 
tive ocasião de conhecer que o senhor de Richelieu era um feiticeiro quase tão poderoso como o 
conde. 

O rosto triunfante da condessa, e o gesto, cheio de graça e de malícia completaram-lhe o 
pensamento e sossegaram completamente Bálsamo a respeito do poder que a favorita exercia 
ainda sobre el-rei. 

- Então - disse ele - está contente, minha senhora? 
- Entusiasmada, conde, porque, falando-me das impossibilidades que criou, disse-me a 

verdade exacta. 
E como prova de agradecimento estendeu para ele aquela mão tão branca, tão delicada, 

tão perfumada, que não era fresca como a de Lorenza, mas cujo calor tinha também a sua 
eloqüência. 

- Agora, conde, vamos ao que lhe diz respeito – disse ela. 
Bálsamo inclinou-se como homem pronto para ouvir. 
- Se me livrou de um grande perigo - prosseguiu a senhora du Barry - parece-me que pela 

minha parte também o salvei de um perigo, que não era pequeno. 
- Eu - disse Bálsamo, ocultando a comoção - não preciso de tanto para lhe ser 

reconhecido; contudo, digne-se dizer-me... 
- É ainda a questão do cofre. 
- Pois ainda, minha senhora? 
- Continha muitas cifras, que o senhor de Sartines mandou traduzir pelos seus 

empregados; cada um deles assinou a tradução feita em particular, e todas as traduções deram o 
mesmo resultado. De modo que o senhor de Sartines chegou esta manhã a Versalhes, enquanto 
eu lá estava, trazendo todas as traduções e o dicionário das cifras diplomáticas. 

- Ah! Ah! E o que disse el-rei? 
- El-rei de princípio pareceu admirado, depois assustou-se. Sua Majestade dá facilmente 

ouvidos ao que se diz quando se lhe fala em perigos. Desde a canivetada de Damiens, há uma 
palavra que Luís XV está pronto a ouvir de todos; é: cautela! 



- Então o senhor de Sartines acusou-me de conspiração? 
- Primeiro o senhor de Sartines quis ver se me fazia sair do quarto, mas recusei, 

declarando que, como ninguém tinha mais amizade a el-rei do que eu, ninguém tinha direito de 
me fazer sair quando se tratava de perigo. O senhor de Sartines insistiu, mas eu resisti, e el-rei 
disse, sorrindo e olhando para mim de um modo que eu só entendo: “Deixe-a, Sartines, nada lhe 
posso recusar hoje”. Então compreende, conde, que, estando eu presente, o senhor de Sartines, 
que se lembrava da nossa despedida tão claramente formulada, receou desagradar-me acusando-
o. Falou portando da má vontade do rei da Prússia para com a França, das disposições dos 
espíritos se valerem do sobrenatural para facilitar o andamento da sua rebelião. Numa palavra, 
acusou muita gente, provando, sempre com as cifras à vista, que essa gente era culpada. 

- Culpada de quê? 
- De quê?... Conde, devo eu dizer um segredo de Estado? 
- Que é nosso segredo, minha senhora. Oh! Em nada periga! Parece-me que tenho 

interesse em não falar. 
- É verdade, conde, bem sei, e até grande interesse; o senhor de Sartines quis provar que 

uma seita numerosa, poderosíssima, formada de adeptos cheios de ânimo, hábeis, resolutos, 
minava silenciosamente o respeito devido a Sua Majestade Real, espalhando certos boatos a 
respeito de el-rei. 

- Que boatos? 
- Dizendo, por exemplo, que Sua Majestade era acusado de matar o seu povo à fome. 
- Ao que el-rei respondeu? 
- Como el-rei responde sempre, com uma zombaria. 
Bálsamo respirou. 
- E desta vez qual foi a zombaria? 
“- Como nos acusam de matar à fome o nosso povo - disse el-rei - não temos senão uma 

resposta que dar a essa acusação: é sustentá-lo. 
- Como assim, senhor? - perguntou o senhor de Sartines cheio de assombro. 
- Tomo à minha conta sustentar e dar de comer a todos aqueles que espalham esse boato, 

e ofereço-lhes ainda em cima casas pagas no meu palácio da Bastilha.” 
Bálsamo sentiu um leve estremecimento correr-lhe nas veias, mas permaneceu risonho. 
- E depois? - perguntou. 
- Depois el-rei pareceu consultar-me com um sorriso. “Senhor, disse-lhe então, nunca me 

farão acreditar que todas essas cifras negras, que o senhor de Sartines aí apresenta a Vossa 
Majestade, queiram dizer que Vossa Majestade seja mau rei. 

Então o chefe da polícia renovou as suas queixas. 
- Nem, acrescentei eu, voltando-me para Sartines, me provarão nunca que os seus 

empregados sabem ler.” 
- E o que disse el-rei, condessa? - perguntou Bálsamo. 
- Que eu podia ter razão, mas que o senhor de Sartines também a tinha. 
- E então? 
- Então expediram-se muitas ordens de prisão, entre as quais vi claramente que o senhor 

de Sartines procurava fazer assinar uma para o conde. Mas eu afrouxei-o e suspendi-o com uma 
única palavra. 

“- Senhor, lhe disse eu em voz alta, e diante de el-rei, prenda toda a população de Paris, 
se é do seu gosto, é o seu ofício; mas que se não atrevam a tocar num único dos meus amigos, 
tome conta, senão... 

- Oh! Oh, disse el-rei - ela enfada-se; cautela consigo, Sartines. 
- Mas, senhor, o interesse da nação... 
- Oh! O senhor não é um Sully, lhe disse eu, vermelha de cólera, nem eu sou uma 

Gabriela. 
- Minha senhora, querem assassinar el-rei, como assassinaram Henrique IV! 
Desta vez el-rei tornou-se pálido, estremeceu, e passou a mão pela testa. 



Julguei-me vencida. 
- Senhor, prossegui eu, é preciso deixar o senhor de Sartines continuar, porque os seus 

escreventes leram decerto também naquelas cifras que eu conspirava contra Vossa Majestade. 
E saí. 
Mas isto passava-se no dia que seguiu ao do filtro, meu caro conde. El-rei preferiu a 

minha presença à do senhor de Sartines, e correu atrás de mim. 
- Por piedade, condessa, não se enfade - disse ele. 
- Então mande embora esse homem, senhor, que cheira muito à cadeia. 
- Vamos, retire-se, lhe disse el-rei encolhendo os ombros. 
- E proíbo-o para o futuro, não só de pôr o pé em minha casa, acrescentei eu, senão 

também de me cumprimentar. 
Desta vez o nosso magistrado perdeu a cabeça, correu direito a mim e beijou-me 

humildemente a mão. 
- Pois bem, seja como quer, disse ele, não falemos mais em tal; se bem que o Estado 

perca. O seu protegido, uma vez que assim deseja, há-de ser respeitado pelos meus agentes.” 
Bálsamo pareceu entregue a profunda meditação. 
- Agora - disse a condessa - não me agradece por o ter livrado de travar conhecimento 

com a Bastilha, o que teria sido talvez injusto, mas nem por isso deixaria de ser desagradável? 
Bálsamo não deu resposta, mas tirou da algibeira um frasco que continha um licor 

vermelho como sangue. 
- Olhe, minha senhora - disse ele - por essa liberdade que me dá, dou-lhe eu mais vinte 

anos de mocidade. 
A condessa guardou o frasco no seio e saiu alegre e triunfante. 
Bálsamo ficou pensativo. 
- Estavam salvos talvez - disse ele consigo - se não fosse a vaidade de uma mulher. O 

pezinho desta cortesã precipita-os no mais profundo do abismo. Decididamente, Deus está 
connosco! 
 

VIII 
 

O SANGUE 
 
Ainda a condessa não sentira a porta da casa fechar-se-lhe nas costas e já Bálsamo subira 

a escada particular e entrara no quarto das peles. 
A conversação com a condessa fora demorada, e a pressa de Bálsamo tinha duas causas. 
Era a primeira o desejo de ver Lorenza; a segunda, o receio de que ela estivesse cansada; 

porque na vida nova que acabava de lhe traçar, não havia lugar para tédio; cansada, sim, podia 
estar, como algumas vezes lhe sucedia, ao passar do sono magnético ao êxtase. 

Ora, ao êxtase sucediam quase sempre crises nervosas, que a despedaçavam, se a 
intervenção do fluido reparador não estabelecia um equilíbrio satisfatório às diversas funções do 
organismo. 

Bálsamo fechou a porta e olhou para o canapé onde deixara Lorenza. 
Não estava lá. 
Só a fina manta de lã bordada de flores de ouro, com que ela se cobria, ficara sobre as 

almofadas, como prova de que permanecera naquela sala, descansando no sofá. 
Bálsamo ficou imóvel com os olhos cravados no sofá. Talvez que Lorenza se tivesse 

sentido incomodada com o cheiro singular que parecia ter-se espalhado no quarto depois da sua 
saída; talvez que por um movimento maquinal, tivesse usurpado o uso da vida real, e mudasse de 
lugar instintivamente. 

A primeira idéia de Bálsamo foi que Lorenza voltara ao laboratório, onde um instante 
antes estivera com ele. 



Entrou portanto no laboratório. Ao primeiro aspecto, parecia não estar lá ninguém; mas à 
sombra da fornalha gigantesca, por detrás da tapeçaria oriental, podia facilmente esconder-se uma 
mulher. 

Levantou portanto a tapeçaria, andou em redor da fornalha, e não encontrou em parte 
alguma vestígios de Lorenza. 

Faltava ver no quarto, para onde decerto teria ido. 
Para ela aquele quarto era prisão no estado de vigília. 
Correu ao quarto e achou a porta fechada. 
Não provava isso que Lorenza não tivesse voltado para o seu quarto. Nada se opunha, 

com efeito, a que Lorenza, no seu sono tão lúcido, se tivesse lembrado daquele maquinismo, e, 
lembrando-se dele, tivesse obedecido às alucinações de um sonho mal varrido do seu espírito. 

Bálsamo carregou na mola. 
O quarto estava tão vazio como o laboratório: nem sequer havia vestígios de que Lorenza 

tivesse por lá passado. 
Então um pensamento doloroso, um pensamento, que, como o leitor decerto se 

lembrará, tinha já assaltado o espírito de Bálsamo, repeliu todas as suposições, todas as 
esperanças do amante feliz. 

Lorenza teria representado um papel; teria fingido que dormia, e teria assim desvanecido 
todas as desconfianças todo o desassossego, toda a vigilância no espírito do marido, e na primeira 
ocasião de liberdade que se lhe oferecia, teria fugido novamente, mais certa dos passos que devia 
dar, instruída como estava por uma primeira, ou antes por uma segunda experiência. 

Bálsamo ficou sobressaltado com aquela idéia e chamou logo Fritz. 
Depois, como na sua impaciência já Fritz lhe tardava, foi ao encontro dele, e achou-o já 

na escada particular. 
- A senhora? - disse ele. 
- O que aconteceu, mestre? - perguntou Fritz, conhecendo pela agitação de Bálsamo que 

se passava alguma coisa extraordinária. 
- Viste-la? 
- Não, mestre. 
- Não saiu? 
- De onde? 
- De casa. 
- Ninguém saiu senão a senhora condessa, sobre a qual acabo de fechar a porta. 
Bálsamo tornou a subir como doido. Figurou-se-lhe então que a louca senhora, tão 

diferente no seu sono do que era na sua vigília, quisera divertir-se com ele um momento; que 
oculta em algum canto, lia-lhe no coração o grande susto por que ele estava passando e que se 
divertia em assustá-lo, para depois lhe aparecer. 

Então começou uma busca minuciosa. 
Nem um canto deixou de ser examinado, nem um armário esquecido, nem uma cadeira 

ficou no seu lugar. Havia naquela busca de Bálsamo alguma coisa do homem embriagado que 
cambaleia. Já não tinha força senão para abrir os braços e bradar: Lorenza! Lorenza! Esperando 
que essa adorada criatura viria de repente precipitar-se neles com um grito de alegria. 

Mas só o silêncio, o triste e obstinado silêncio, respondia ao seu pensamento 
extravagante, ao seu chamar insensato. 

Correr, arredar os móveis dos seus lugares, falar às paredes, chamar Lorenza, olhar sem 
ver, escutar sem ouvir, palpitar sem viver, estremecer sem pensar, era este o estado em que 
Bálsamo passou três minutos, isto é, três séculos de agonia. 

Saiu meio louco daquele estado de alucinação, meteu a mão direita em água fria e molhou 
com ela as fontes; depois, comprimindo uma das mãos com a outra, como para se forçar à 
imobilidade, afrouxou, pelo poder da vontade, o importuno rumor do bater do sangue no crânio 
rumor fatal, incessante, monótono, que, quando é movimento silencioso, indica a vida, mas que, 
quando se torna tumultuoso, significa morte ou loucura. 



- Vamos, raciocinemos - disse ele; - Lorenza já aqui não está, é porque saiu. Sim, é isso, 
não há que duvidar, saiu, saiu. 

E olhou mais uma vez ainda em volta de si, e mais uma vez a chamou. 
- Saiu! - continuou ele. - Em vão Fritz me diz que não a viu. Ela saiu, saiu! 
“Dois casos se oferecem: 
Ou ele nada viu efectivamente, o que verdadeiramente é possível, porque o homem está 

sujeito a errar; ou viu, e foi corrompido por Lorenza. 
Corrompido! Fritz! 
Por que não? Em vão a sua fidelidade passada advogava contra semelhante suposição. Se 

Lorenza, se o amor, se a ciência puderam até semelhante ponto enganar e mentir, por que não 
enganaria também por sua vez a natureza tão frágil, tão falível de uma criatura humana? 

Oh! Eu saberei tudo, eu saberei tudo! Não me resta ainda a de Taverney? 
Sim, por meio de Andréia, saberei a traição de Fritz; por meio de Andréia, saberei a 

traição de Lorenza; e desta vez... Oh! Desta vez, como o amor terá sido mentiroso, como a 
ciência terá sido um erro, como a fidelidade terá sido um laço... Oh! Desta vez, Bálsamo castigará 
sem piedade, sem reserva, como um homem poderoso que se vinga, pondo de parte a 
misericórdia e conservando o orgulho. 

Vejamos, não se trata agora senão de sair quanto antes, de nada deixar perceber a Fritz e 
de correr ao Trianon.” 

E Bálsamo, pegando no chapéu que lhe caíra no chão, correu para a porta. 
Mas de repente parou. 
- Oh! - disse ele - primeiro que tudo... Meu Deus! Pobre velho, esqueci-o! Primeiro que 

tudo devo ir ver, Althotas. Durante o meu acesso de delírio, durante o meu espasmo de amor 
monstruoso, abandonei o pobre velho. Fui bem desumano. 

E Bálsamo, com a febre que naquela hora lhe animava todos os movimentos, Bálsamo 
aproximou-se da mola que fazia descer o alçapão do tecto. 

A tábua desceu logo com rapidez. 
Bálsamo colocou-se sobre ela, e com auxílio dos contrapesos, começou a subir, mas todo 

entregue ainda à perturbação do seu coração e espírito, e pensando unicamente em Lorenza. 
Apenas chegou ao nível do quarto de Althotas veio a voz do ancião ferir-lhe o ouvido e 

arrancá-lo à dolorosa meditação. 
Mas com grande admiração de Bálsamo, aquelas palavras não foram de censura, como ele 

esperava: foi com uma alegria natural e simples que ele o recebeu. 
O discípulo olhou admirado para o mestre. 
O velho estava recostado na cadeira de molas; respirava sofregamente e com delícia um 

frasco, como se de cada vez sorvesse um dia de vida; os olhos, cheios de um fogo sombrio, mas 
cuja expressão lhe alegrava o sorriso desabrochado nos lábios, fitava-os importunamente no 
visitante. 

Bálsamo juntou todas as forças, reuniu todas as idéias para nada deixar perceber da sua 
perturbação ao mestre, tão-pouco indulgente para com as fraquezas da humanidade. 

Durante aquele instante de sossego, sentiu Bálsamo uma singular opressão pesar-lhe no 
peito. O ar estava decerto excessivamente viciado; um cheiro pesado, enjoativo, tépido, 
nauseabundo, o mesmo cheiro que já sentira no pavimento inferior, mas menos activo, 
impregnava o espaço, e semelhante aos vapores que as lagoas e os pântanos exalam no Outono, 
ao nascer e ao pôr do Sol, engrossara e embaciara os vidros. 

Naquela atmosfera acre e densa, o coração de Bálsamo fraquejou, a cabeça perturbou-se-
lhe, uma vertigem se apoderou dele, e sentiu que iam faltar-lhe ao mesmo tempo a respiração e as 
forças. 

- Mestre - disse ele, buscando um ponto sólido para segurar-se e procurando dilatar o 
peito - mestre, não pode viver aqui; falta a respiração. 

- Parece-te isso? 
- Decerto. 



- Entretanto eu respiro perfeitamente! – respondeu Althotas alegremente - e vivo como 
vês. 

- Mestre, mestre - disse Bálsamo cada vez mais atordoado - repare bem, deixe-me abrir 
uma janela, parece que sobe do chão um vapor de sangue. 

- De sangue! Ah! Julgas isso? - bradou Althotas soltando uma gargalhada. 
- Oh! Sim, sim, sinto os miasmas que se exalam de um corpo recentemente morto; 

poderia pesá-los, tão fortes os sinto no meu cérebro e no meu coração. 
- É isso - disse o ancião com o seu sorriso irónico - é isso, já me tinha parecido; tens um 

coração muito brando e um cérebro muito frágil, Acharat. 
- Mestre - disse Bálsamo, estendendo um dedo para o ancião - mestre, tem sangue nas 

mãos, há sangue sobre aquela mesa, há sangue por todos os lados, mesmo nos seus olhos, que 
luzem como duas chamas; o cheiro que aqui se respira, que me causa vertigens, que me sufoca, é 
cheiro de sangue. 

- Muito bem, e depois? - disse Althotas sossegadamente – é porventura a primeira vez 
que sentes aqui o cheiro de sangue? 

- Não. 
- Nunca me viste fazer as minhas experiências? Não as tens tu mesmo feito? 
- Mas, sangue humano! - disse Bálsamo passando a mão pela fronte coberta de suor. 
- Ah! Tens o olfacto subtil - disse Althotas. – Pois olha, nunca eu teria julgado que se 

pudesse distinguir pelo cheiro o sangue de homem do sangue de qualquer outro animal. 
- O sangue de homem! - murmurou Bálsamo. 
E quando, cambaleando, procurava uma cadeira para se suster, viu com horror uma 

grande bacia de cobre, cujas paredes brilhantes reflectiam a cor vermelha de sangue ainda fresco. 
O enorme vaso estava até meio. 
Bálsamo recuou espavorido. 
- Oh! Sangue! - bradou ele - De onde veio esse sangue? 
Althotas não respondia, mas não perdia com o olhar nenhum dos tormentos, dos 

desesperos e dos terrores de Bálsamo. Subitamente este soltou um rugido terrível. 
Depois, baixando-se como se caísse sobre uma presa, correu para um canto da casa e 

apanhou do chão uma fita de seda tecida com prata, que ligava uma comprida trança de cabelos 
pretos. 

Depois daquele grito agudo, doloroso, supremo, um silêncio mortal reinou um instante 
no quarto do ancião. 

Bálsamo, levantando aquela fita, examinava com estremecimentos os cabelos que estavam 
presos por uma extremidade com um alfinete de ouro à fita de seda, ao passo que, cortados do 
outro lado com igualdade, pareciam uma franja que tivesse sido salpicada por uma onda de 
sangue, porque alguns pingos vermelhos a orvalhavam. 

À medida que Bálsamo levantava a mão, tornava-se-lhe esta mais trémula. À proporção 
que cravava mais o olhar sobre a fita enxovalhada, as faces tornavam-se-lhe mais lívidas. 

- Oh! De onde veio isto? - murmurou ele, mas em tom bastante alto para que as suas 
palavras fossem ouvidas. 

-Isso? - disse Althotas. 
- Sim, isto. 
- Não vês o que é? Uma fita de seda atando uns cabelos. 
- Mas estes cabelos, estes cabelos, em que se molharam? 
- Bem o vês, em sangue. 
- Em que sangue? 
- Com os diabos, no sangue que eu precisava para o meu elixir, no sangue que me 

recusavas e que, por causa da tua recusa, tive que ir eu mesmo procurar. 
- Mas estes cabelos, esta trança, esta fita onde os foi buscar? Este cabelo não é de uma 

criança! 
- E quem te diz que foi uma criança que eu matei? - perguntou Althotas sossegadamente. 



- Não precisava do sangue de uma criança para o seu elixir? - bradou Bálsamo. - Vamos, 
não me disse isso? 

- Ou de uma virgem, Acharat, ou de uma virgem. 
E Althotas estendeu a mão descarnada sobre o braço da poltrona, e pegou num frasco 

cujo conteúdo saboreou com delícia. 
E depois, no tom mais natural, e com a expressão mais afectuosa, disse: 
- Procedeste muito bem, Acharat, foste prudente e delicado em colocar ali aquela mulher 

debaixo do tecto do meu gabinete quase ao alcance da minha mão; a humanidade não tem de que 
se queixar, a lei nada tem que ver nisto. Ah! Ah! Não foste tu que me entregaste a virgem, sem a 
qual eu ia morrer; não, fui eu que a furtei. Ah! Ah! Eu to agradeço, meu Acharat. 

E aproximou de novo o frasco dos lábios. 
Bálsamo deixou cair a trança de cabelos que segurava; uma luz horrível acabava de o 

deslumbrar. 
Em frente dele, a mesa do ancião, aquela enorme mesa de mármore, sempre cheia de 

plantas, de livros, de frascos, estava coberta com um grande pano de damasco branco com flores 
escuras, sobre a qual a lâmpada de Althotas reflectia a cor vermelha e desenhava formas sinistras, 
que ainda Bálsamo não notara. 

Bálsamo pegou num dos cantos do pano, e puxou-o violentamente para si. 
Então eriçaram-se-lhe os cabelos, e a boca aberta não pôde deixar explodir o horrível 

grito sufocado na garganta. 
Debaixo daquela mortalha, estendida sobre aquela mesa, acabava de ver o cadáver de 

Lorenza, conservando nos lábios uma expressão de sorriso, com o rosto lívido e a cabeça 
pendida para trás como levada pelo peso dos compridos cabelos. 

Uma grande ferida aberta próximo da clavícula, não deixava sair já uma só gota de 
sangue. 

As mãos estavam inteiriçadas e os olhos fechados. 
- Sim, sangue de virgem, era o que eu precisava – disse o ancião pegando pela terceira vez 

no seu frasco. 
- Miserável! - bradou Bálsamo, cujo grito de desespero se exalou por cada um dos seus 

poros - morre, então, porque havia quatro dias que era a minha amante, o meu amor, a minha 
mulher! Assassinaste-la inutilmente... Não era virgem!... 

Os olhos de Althotas estremeceram ao ouvir aquelas palavras, como se um choque 
eléctrico os tivessem feito saltar nas órbitas; as pálpebras dilataram-se-lhe horrivelmente; 
rangeram-lhe os dentes; o frasco escapou-lhe das mãos e fez-se em mil pedaços, ao passo que ele, 
estupefacto, aterrado, ferido ao mesmo tempo no coração e no cérebro, se recostava 
pesadamente na poltrona. 

Quanto a Bálsamo, inclinou-se soluçando sobre o corpo de Lorenza, e perdeu os sentidos 
beijando-lhe os cabelos ensangüentados. 
 

IX 
 

O HOMEM E DEUS 
 
As horas, as singulares irmãs que vivem de mãos dadas e passam num vôo tão vagaroso 

para o desgraçado e tão rápido para o homem feliz, desceram silenciosamente, dobrando as suas 
asas pesadas, sobre aquela casa, cheia de suspiros e de soluços. 

De um lado, a morte; do outro, a agonia. 
No meio, o desespero, doloroso como a agonia, profundo como a morte. 
Bálsamo não proferira uma só palavra mais. 
Depois daquela fulminante revelação, que abatera a alegria de Althotas, Bálsamo não 

fizera sequer um movimento. 



Quanto ao hediondo ancião, violentamente precipitado na vida comum, como Deus a fez 
para os homens, parecia-lhe tão estranho aquele novo elemento como o é para a avezinha que, 
ferida com um grão de chumbo, cai das nuvens dentro de um lago, em cuja superfície se debate, 
sem conseguir tornar e encher as asas de vento. 

A estupefacção daquele rosto lívido e transtornado revelava a incomensurável extensão 
do seu desengano. 

Efectivamente, Althotas nem já se dava ao trabalho de pensar, desde que vira 
desvanecerem-se-lhe como fumo os pensamentos, que se dirigiam a um fim que julgava sólido 
como uma rocha. 

O desespero triste e silencioso em que ficara submerso tinha alguma coisa de 
embrutecimento. Para um espírito pouco acostumado a medir o seu, aquele silêncio teria sido 
talvez um indício de indagação; para Bálsamo, que aliás nem para ele olhava, era a agonia do 
poder, da razão, da vida. 

Althotas não desfitava os olhos daquele frasco quebrado, imagem das suas esperanças 
perdidas; dir-se-ia que estava contando aqueles mil pedaços que, espalhando-se, lhe tinham 
diminuído igual número de dias na sua vida; dir-se-ia que queria sorver com o olhar aquele licor 
precioso espalhado pelo chão, e que por alguns instantes julgara ser a imortalidade. 

Por vezes também, quando era muito viva a dor daquela desilusão, o ancião dirigia para 
Bálsamo o olhar moribundo; depois, olhava para o cadáver de Lorenza. 

Parecia-se com os animais, que o caçador acha pela manhã, caídos no laço, detidos pela 
perna, e a quem atormentam algum tempo com o pé a fim de os atordoar, mas que, se os 
despedaçam com a faca de mato, ou com a baioneta da espingarda, erguem obliquamente os 
olhos ensangüentados, cheios de ódio, de vingança e de espanto. 

- É possível - exprimia aquele olhar, tão animado ainda na sua atonia; - é crível que tantas 
desgraças, que tantos revezes venham sobre mim, da parte de um ente tão ínfimo como este 
homem, que vejo ali ajoelhado a quatro passos de distância, aos pés de um objecto tão vulgar 
como aquela mulher morta? Não é uma revolução da natureza, um transtorno da ciência, um 
cataclismo da razão, que tão grosseiro discípulo zombasse assim de tão sublime mestre? Não é 
monstruoso, enfim, que o grão de areia tenha travado a roda do carro quebrando-lhe o impulso, 
soberbo, rápido, omnipotente e imortal? 

Quanto a Bálsamo, quebrado, aniquilado, sem voz, sem movimento, quase sem vida, 
nenhum pensamento humano lhe pudera ainda penetrar pelos ensangüentados vapores do 
cérebro. 

Lorenza, a sua Lorenza! Lorenza, a sua mulher, o seu ídolo, aquela criatura duas vezes 
preciosa a título de anjo e de amante, Lorenza, isto é, o prazer e a glória, o presente e o porvir, a 
força e a fé; Lorenza, isto é, tudo quanto ele amava, tudo quanto ele desejava, tudo quanto no 
mundo ambicionava, Lorenza estava para sempre perdida para ele! 

Bálsamo não chorava, não gritava, nem sequer suspirava. 
Mal tinha tempo para admirar que tão espantosa desgraça tivesse caído sobre ele. Parecia-

se com aqueles desgraçados a quem a inundação surpreende enquanto estão deitados, no meio 
das trevas, que sonham que a água os alcançou, que despertam, abrem os olhos e que, vendo 
acima da cabeça a onda espumante, nem sequer têm tempo de soltar um grito antes de passarem 
da vida para a morte. 

Bálsamo, durante três horas, julgou-se abismado no mais profundo túmulo; através da sua 
dor imensa, tomava o que via por um desses sonhos sinistros que visitam os finados da noite 
eterna e silenciosa do sepulcro. 

Para ele, não havia já Althotas, isto é, não havia mais ódio nem vingança. 
Para ele, não havia já Lorenza, isto é, não havia mais vida nem amor. 
O sono, a noite, o nada. 
Eis aí como se passou o tempo, lúgubre, silencioso, infinito, naquela câmara onde o 

sangue resfriava depois de ter mandado a sua parte de fecundidade aos átomos que a reclamam. 
De repente, no meio do silêncio e da noite, soou três vezes uma campainha. 



Fritz sabia sem dúvida que o amo estava no gabinete de Althotas, porque foi nesse 
mesmo gabinete que soou a campainha. 

Mas debalde retiniu três vezes com ruído insistente; o som morria no espaço. 
Bálsamo nem sequer ergueu a cabeça. 
Passados alguns minutos, repetiu-se o mesmo toque sonoro, mas com o mesmo resultado 

que da primeira vez. 
Depois, com determinado intervalo, mas menor do que o que seguira ao primeiro toque, 

a campainha soou pela terceira vez no gabinete irritada, com um ruído múltiplo de sons agudos e 
impacientes. 

Bálsamo, sem estremecer, ergueu lentamente a fronte e interrogou o espaço com a fria 
solenidade de um morto que saísse do túmulo. 

Assim deve ter olhado Lázaro quando a voz de Cristo o chamou três vezes. 
O som da campainha continuou a ouvir-se. 
A insistência, sempre crescente, despertou por fim a inteligência no amante de Lorenza. 
Largou a mão do cadáver, que segurava entre as suas. 
Todo o calor lhe fugira do corpo, sem que tivesse passado ao de Lorenza. 
- Grande novidade ou grande perigo - disse consigo. - Seja antes um grande perigo!... 
E levantou-se. 
- Mas por que hei-de eu acudir a essa chamada? – prosseguiu ele sem aperceber-se do 

lúgubre efeito das suas palavras debaixo daquela abóbada sombria, naquele quarto fúnebre; - 
pode de ora em diante alguma coisa interessar-me ou assustar-me neste mundo? 

A campainha então, como para lhe responder, bateu tão brutalmente com o badalo de 
ferro nos seus flancos de bronze, que o badalo soltou-se e caiu sobre uma retorta de vidro, que se 
despedaçou espalhando-se-lhe os fragmentos pelo chão. 

Bálsamo não resistiu mais tempo, mesmo porque era da maior importância que ninguém, 
nem sequer Fritz, o viesse buscar onde ele estava. 

Caminhou portanto com passo firme para o alçapão, soltou a mola e desceu assim 
lentamente para o quarto das peles. 

Ao passar por pé do sofá roçou pela manta que caíra dos ombros de Lorenza, quando o 
desapiedado ancião, impassível como a morte, a levara nos braços. 

Aquele contacto, mais animado que a própria Lorenza, imprimiu em Bálsamo doloroso 
estremecimento. 

Pegou na manta e beijou-a, abafando com ela os soluços. 
Depois foi abrir a porta da escada. 
Nos degraus mais altos, Fritz pálido, arquejante, segurando uma luz com uma das mãos, e 

com a outra o cordão da campainha, que no seu terror e impaciência, continuava a puxar 
convulsivamente, Fritz, dizemos, esperava pelo amo. 

Vendo-o soltar um grito de satisfação, logo em seguida porém soltou um segundo grito 
de admiração e terror. 

Mas Bálsamo, como ignorava a causa daquele duplo grito, só respondeu por uma 
interrogação muda. 

Fritz não disse palavra, mas aventurou-se, ele geralmente tão respeitoso, a pegar na mão 
do amo e a levá-lo ao grande espelho de Veneza, que guarnecia a parte superior da chaminé por 
onde se passava para o quarto de Lorenza. 

-Oh! Olhe, excelência - lhe disse ele, indicando-lhe no espelho o próprio reflexo. 
Bálsamo estremeceu. 
Depois um sorriso, um desses sorrisos que são filhos de uma dor infinita e incurável, um 

sorriso mortal lhe assomou passageiramente aos lábios. 
Efectivamente ele tinha percebido logo a causa do espanto de Fritz. 
Numa hora envelhecera Bálsamo vinte anos; tinha-lhe desaparecido o brilho dos olhos, 

tinha secado o sangue nas veias, via-se uma expressão de entorpecimento e de ininteligência 



espalhada em todas as suas feições, uma espuma sangrenta franjara-lhe os lábios, e uma grande 
nódoa de sangue manchava a cambraia finíssima da camisa.  

Bálsamo olhou para si um instante sem poder reconhecer-se, depois mergulhou 
resolutamente os olhos nos da singular personagem que o espelho reflectia. 

- Sim, Fritz, sim - disse ele - tens razão. 
Depois, notando o modo assaz inquieto do seu fiel servidor, perguntou-lhe: 
- Mas por que me chamas tu? 
- Oh! Mestre, por causa deles. 
- Eles? 
- Sim. 
- Eles! Quem? 
- Excelência - murmurou Fritz chegando a boca ao ouvido de Bálsamo - eles, os cinco 

mestres. 
Bálsamo estremeceu. 
- Todos? - perguntou ele. 
- Sim, todos. 
- E estão cá? 
- Estão. 
- Sós? 
- Não, cada um traz consigo um criado bem armado, que ficou no pátio. 
- Vieram juntos? 
- Juntos, sim, mestre; e estão impacientes; é o motivo porque toquei tão forte e tão 

repetidas vezes. 
Bálsamo, sem cuidar sequer de esconder sob uma prega dos bofes de renda a nódoa de 

sangue, sem procurar compor a desordem do vestuário, começou a descer a escada, depois de ter 
perguntado a Fritz se os seus hóspedes estavam instalados na sala ou no grande gabinete. 

- Na sala, senhor - respondeu Fritz, seguindo o amo. 
Depois, no fim da escada, decidindo-se a dirigir a palavra a Bálsamo, perguntou: 
- V. Exª. tem algumas ordens a dar-me? 
- Nenhumas, Fritz. 
- Senhor... - continuou Fritz balbuciando. 
- O que é? - perguntou Bálsamo com infinita doçura. 
- V. Exª. vai para lá sem armas? 
- Vou, sim. 
- Nem leva a sua espada? - insistiu Fritz. 
- E por que queres que eu leve a espada, Fritz? 
- Não sei - disse o fiel servidor - é porque eu julgava, pensava, tinha medo... 
- Está bom, retire-se, Fritz. 
Fritz deu alguns passos para obedecer e voltou. 
- Não ouviu? - perguntou Bálsamo. 
- Senhor, eu desejava dizer a V. Exª. que as pistolas de dois canos estão no cofre de 

ébano, em cima da mesa dourada. 
- Digo-lhe que se retire, Fritz - respondeu Bálsamo. 
E entrou na sala. 
 

X 
 

O JULGAMENTO 
 
Fritz tinha razão, os hóspedes de Bálsamo não tinham entrado na Rua de Saint-Claude 

com aparências pacíficas nem exterior benévolo. 



Cinco homens a cavalo escoltavam a carruagem em que os amos tinham vindo; cinco 
homens, de aspecto altivo e sombrio, armados de ponto em branco, tinham fechado a porta da 
rua, e guardavam-na parecendo esperar pelos amos. 

Um cocheiro e dois lacaios no assento da carruagem traziam debaixo das capas facas de 
mato e clavinas. Era mais para uma expedição do que para uma visita, que toda aquela gente 
tinha vindo à Rua de Saint-Claude. 

Por isso aquela invasão nocturna da gente terrível que Fritz reconhecera, aquela tomada 
de assalto do palácio havia logo de princípio imposto ao alemão indizível terror. Tinha tentado 
negar a todos a entrada, quando pelo postigo vira a escolta e adivinhara as armas que traziam; 
mas os sinais poderosos, irresistível testemunho do direito dos que chegavam, não lhe deixaram 
prosseguir na recusa. Apenas senhores da praça, os estranhos, como hábeis capitães, tinham 
tomado posições em todas as saídas do edifício, sem se darem ao incómodo de disfarçar as 
malévolas intenções. 

Os supostos criados no pátio e nos corredores, os supostos amos na sala, nada 
pressagiavam de bom a Fritz: eis o motivo porque ele tinha tocado desesperadamente a ponto de 
quebrar a campainha. 

Bálsamo, sem se admirar, sem preparar-se, entrou na sala, que Fritz alumiara como 
convinha para receber qualquer visita. 

Viu os cinco visitantes sentados em cadeiras, nenhum dos quais se levantou quando ele 
apareceu. 

Ele, o dono da casa, tendo-os visto a todos, fez uma cortesia. 
Foi só então que se levantaram e lhe corresponderam com gravidade. 
Sentou-se noutra cadeira em frente deles sem notar ou sem parecer notar a estranha 

disposição em que estavam colocados. Com efeito, as cinco poltronas formavam um hemiciclo 
semelhante aos dos tribunais, com um presidente dominando dois assessores, e a poltrona em 
que Bálsamo estava sentado, em frente do presidente, ocupava o lugar que nos concílios e 
pretórios dão ao réu. 

Bálsamo não foi o primeiro a tomar a palavra, como teria feito em qualquer outra 
circunstância; olhava sem ver bem, por causa da dolorosa sonolência que lhe ficara depois do 
choque. 

- Compreendeste-nos, ao que parece, irmão - disse o presidente, ou antes o que ocupava a 
poltrona do centro. Entretanto tardaste muito em vir, e estávamos já deliberando sobre se te 
devíamos mandar procurar. 

- Não compreendo o que dizeis - respondeu Bálsamo simplesmente. 
- Não é o que eu tinha julgado, vendo que tomavas diante de nós o lugar e atitude de réu. 
- De réu? - balbuciou Bálsamo vagamente. 
E encolhendo os ombros, disse: 
- Não percebo. 
- Vamos fazer-te perceber, e não será difícil, se devo dar crédito à tua fronte pálida, aos 

olhos amortecidos, à voz trémula... Parece que não ouves. 
- Ouço, sim - respondeu Bálsamo sacudindo a cabeça como para afastar as idéias que o 

preocupavam. 
- Estás lembrado, irmão - prosseguiu o presidente - que, nas suas últimas comunicações, 

o conselho superior te avisou de uma traição que se meditava por parte de um dos grandes 
apoios da ordem? 

- Talvez... Sim... Não o nego. 
- Estás respondendo de um modo próprio de uma consciência tumultuosa e perturbada; 

mas... Mas torna a ti... Não te deixes abater; responde com clareza e precisão, que uma posição 
terrível to ordena; responde-me com essa certeza com que nos podes convencer, porque nem 
ódios, nem prevenções trazemos; somos a lei, a qual só fala depois do juiz ouvir. 

Bálsamo não deu resposta. 



- Eu to repito, Bálsamo, e o meu aviso, uma vez dado, será como o aviso que se dão os 
combatentes antes de se atacarem um ao outro: vou atacar-te com armas leais, mas poderosas; 
defende-te! 

Os assistentes, vendo a fleuma e imobilidade de Bálsamo, olharam uns para os outros, 
não sem admiração; depois olharam para o presidente. 

- Ouviste-me, não é verdade, Bálsamo? - repetiu este último. 
Bálsamo fez um sinal afirmativo com a cabeça. 
- Portanto, como um irmão cheio de lealdade, de benevolência, adverti o teu espírito, e 

fiz-te conhecer o fim do meu interrogatório. Estás prevenido; põe-te em guarda, eu começo. 
Depois daquela advertência – prosseguiu o presidente - a associação delegou para Paris cinco dos 
seus membros para velarem no proceder daquele que nos denunciavam como traidor. 

“Ora, as nossas revelações não estão sujeitas a erro; sabes bem que as recebemos 
geralmente de agentes fiéis, entre os homens, ou de indícios certos, entre as coisas, ou de 
sintomas e sinais infalíveis entre as misteriosas combinações que a natureza só a nós por 
enquanto tem revelado. Ora, um de nós teve uma visão a teu respeito, e sabendo que nunca se 
tem enganado, pusemo-nos em guarda e vigiámos-te.” 

Bálsamo ouviu tudo sem dar as mais leves manifestações de impaciência, e nem sequer de 
inteligência. 

O presidente prosseguiu: 
- Não era fácil vigiar um homem da sua natureza; entras em toda a parte, a tua missão é 

de te estabeleceres onde os nossos inimigos tenham uma casa ou um poder qualquer. Tens à tua 
disposição todos os teus recursos naturais, que são imensos, e os que te fornece a associação para 
fazer triunfar a sua causa. Muito tempo vacilamos na dúvida, ao ver que eras visitado por 
inimigos tais como Richelieu, du Barry, Rohan. Na última sessão da Rua Platrière houve um 
discurso cheio de hábeis paradoxos, que nos deixaram crer que lisonjeavas e mantinhas relações 
com essa raça incorrigível de que é mister purgar a terra. Respeitámos algum tempo os mistérios 
do teu proceder, esperando feliz resultado; afinal chegou a desilusão. 

Bálsamo conservou tanto a mesma imobilidade, a mesma impassibilidade, que o 
presidente se deixou vencer pela impaciência. 

- Há três dias - disse - foram expedidas cinco ordens de prisão. Tinham sido pedidas ao 
rei pelo senhor de Sartines; mal se acharam assinadas, foram cheias e apresentadas no mesmo dia 
a cinco dos nossos principais agentes, irmãos fidelíssimos, cheios de lealdade, que residem em 
Paris. Todos cinco foram presos e levados, dois para a Bastilha, onde estão fechados nas mais 
horríveis masmorras; dois para Vincennes, onde se conservam no segredo, e um para Bicêtre. 
Conheces esta particularidade? 

- Não - disse Bálsamo. 
- É singularíssimo, vistas as relações que sabemos teres com os poderosos do reino. Mas 

o que é ainda mais singular, é o seguinte. 
Bálsamo escutou. 
- O senhor de Sartines, para fazer prender aqueles cinco amigos fiéis, devia ter lido a 

única nota que legivelmente contém os cinco nomes das vítimas. Essa nota foi-te dirigida pelo 
conselho supremo em 1769, e tu mesmo deves ter recebido os novos membros, para lhes dar 
imediatamente a posição que o conselho supremo lhes designava. 

Bálsamo mostrou por um sinal, que de nada se lembrava. 
- Vou ajudar a tua memória. As cinco pessoas de que se trata eram designadas por cinco 

caracteres árabes, e os caracteres correspondiam, na nota a ti comunicada, aos nomes e cifras dos 
novos irmãos. 

- Seja - disse Bálsamo. 
- Reconheces a verdade disto? 
- Como quiserem. 
O presidente olhou para os seus assessores para que tomassem nota desta resposta. 



- Muito bem - continuou ele - nessa mesma nota, a única, ouves bem, que poderia 
comprometer os irmãos, estava outro nome, recordas-te? 

Bálsamo não respondeu. 
- O nome de que te falo era este: Conde de Fénix. 
- Estou de acordo - disse Bálsamo. 
- Então, por que motivo, se os cinco nomes dos irmãos figuravam nas cinco ordens de 

prisão, foi o teu respeitado, poupado, e é ouvido com agrado na corte ou nas antecâmaras dos 
ministros? Se os nossos irmãos mereciam a prisão, também tu a merecias: que tens para 
responder? 

- Nada. 
- Ah! Adivinho a tua negativa; podes dizer que a polícia, por meios que lhe são próprios, 

soube os nomes dos irmãos mais obscuros, mas que teve de respeitar o teu, nome de embaixador, 
nome de homem poderoso; dirás que nem sequer suspeitou esse nome. 

- Não digo coisa nenhuma. 
- O teu orgulho sobrevive à tua honra: esses nomes, não podia a polícia sabê-los senão 

lendo a nota confidencial que pelo conselho supremo te foi dirigida, e vou dizer-te como a polícia 
a leu... Tinha-la fechada num cofre. É isto verdade? 

- É verdade. 
- Um dia saiu de tua casa uma mulher levando debaixo do braço esse cofre. Foi vista 

pelos nossos agentes de vigilância, que a seguiram até ao palácio do chefe da polícia, no Bairro de 
Saint-Germain. Podíamos evitar o mal na sua origem, porque, tirando o cofre e agarrando a 
mulher tudo se tornava tranqüilo e seguro para nós. Mas obedecemos aos artigos da constituição, 
que mandam respeitar os meios ocultos pelos quais certos associados entendem servir a causa, 
ainda que esses meios tenham aparência de traição ou de imprudência. 

Bálsamo pareceu aprovar esta asserção, mas por um gesto tão pouco pronunciado, que, 
se não fosse a imobilidade que conservava, o gesto teria parecido insensível. 

- Aquela mulher chegou até ao chefe da polícia – disse o presidente; - aquela mulher 
entregou o cofre, e tudo se descobriu. Não é verdade? 

- Perfeitamente verdade. 
O presidente ergueu-se. 
- Quem era aquela mulher? - bradou ele; - formosa, apaixonada, tua no corpo e na alma, 

ternamente amada por ti; tão espirituosa, tão desembaraçada, tão ágil como um dos anjos das 
trevas que ajudam o homem a vencer o mal; Lorenza Feliciani é o seu nome, Bálsamo! 

Bálsamo soltou um rugido de desespero. 
- Estás convencido? - disse o presidente. 
- Conclui! - disse Bálsamo. 
- Ainda não acabei. Um quarto de hora depois da sua entrada em casa do chefe da polícia, 

entraste tu também. Ela tinha semeado a traição, tu ias colher a recompensa. Ela tomara sobre si, 
como obediente criada, a perpetração do crime; tu vinhas elegantemente dar uma última demão à 
tua obra infame. Lorenza saiu só. Tu renegaste-la sem dúvida, e não quiseste comprometer-te 
acompanhando-a; tu saíste triunfante, com a senhora du Barry, ali chamada para ouvir da tua 
boca os indícios que querias fazer-lhe pagar... Entraste para a carruagem daquela prostituta, como 
o barqueiro para o batel com a pecadora Maria Egipcíaca, deixaste em casa do senhor de Sartines 
as notas que nos comprometiam, mas tiveste todo o cuidado de trazer o cofre que te podia 
comprometer para connosco. Felizmente que vimos tudo! A luz de Deus não nos falta nas boas 
ocasiões... 

Bálsamo inclinou-se sem dizer palavra. 
- Agora, posso concluir - acrescentou o presidente. - Dois réus foram denunciados à 

ordem: uma mulher, tua cúmplice, que, talvez inocentemente, mas de facto, prejudicou a causa 
revelando um dos nossos segredos; depois, tu, tu o Mestre, tu o Grão-Copta, tu, o raio luminoso, 
que tiveste a cobardia de te abrigares à sombra daquela mulher, para que menos claramente se 
pudesse ver a tua traição. 



Bálsamo ergueu lentamente a cabeça, e cravou nos comissários um olhar que cintilava 
com todo o fogo que no peito se lhe ateara desde o começo do interrogatório. 

- Por que acusais essa mulher? - disse ele. 
- Ah! Bem sabemos que tentarás defendê-la; bem sabemos que a amas com idolatria, que 

a preferes a tudo. Sabemos que ela é o teu tesouro de ciência, de felicidade e de fortuna; sabemos 
que ela é para ti um instrumento mais precioso que todos. 

- Sabeis isso? - disse Bálsamo. 
- Sim, sabemo-lo, e será muito mais por ela que te castigaremos do que por ti. 
- Acabai... 
O presidente levantou-se. 
- Aqui está a sentença: “José Bálsamo é um traidor; faltou aos seus juramentos; mas a sua 

ciência é imensa, e é útil à ordem. Bálsamo deve viver pela causa que atraiçoou; pertence aos seus 
irmãos, apesar de os ter renegado.” 

- Ah! Ah! - disse Bálsamo sombrio e feroz. 
- Uma prisão perpétua protegerá a associação contra as suas novas perfídias, ao mesmo 

tempo que permitirá aos irmãos colherem de Bálsamo a utilidade que a associação tem direito a 
esperar de cada um dos seus membros. Quanto a Lorenza Feliciani, um castigo horrível... 

- Esperai - disse Bálsamo com o maior sossego na voz - esqueceis que ainda me não 
defendi; o acusado deve ser ouvido na sua justificação... Uma palavra me bastará, um só 
documento; esperai-me um minuto, vou buscar a prova que prometo. 

Os comissários consultaram-se entre si. 
- Oh! Receais que me mate? - disse Bálsamo com amargo sorriso. - Se eu quisesse já o 

tinha feito. Bastava-me abrir este anel para vos matar de repente a todos cinco; receais que eu 
fuja, mandai-me acompanhar, se for da vossa vontade. 

- Vai - disse o presidente. 
Bálsamo desapareceu por espaço de um minuto; depois ouviram-no descer pesadamente 

a escada e viram-no entrar. 
Trazia às costas o cadáver inteiriçado, frio e lívido de Lorenza, da qual as mãos pendiam 

para o chão. 
- Esta mulher que eu adorava, esta mulher que era o meu tesouro, o meu bem único, a 

minha vida, esta mulher que nos atraiçoou, como dizeis - bradou ele - ei-la aqui, levai-a! Deus não 
esperou por vós para a punir, meus senhores - acrescentou ele. 

E, por um movimento rápido como um raio, fez escorregar sobre os braços o cadáver, 
que rolou sobre o tapete até aos pés dos juízes, a quem os frios cabelos e as mãos inertes da 
morta foram tocar no seu profundo horror, enquanto à claridade das lâmpadas se via uma ferida 
de um vermelho sinistro e profundo abrir-se-lhe no seio alvo como o de um cisne. 

- Pronunciai agora a sentença - articulou Bálsamo. 
Os juízes, espavoridos, soltaram um terrível grito, e assaltados por vertiginoso terror, 

saíram em inexplicável confusão. Pouco depois, ouviu-se relincharem os cavalos no pátio e 
moverem-se; a porta rangeu nos gonzos, e depois o silêncio solene, voltou a reinar junto da 
morte e do desespero. 
 

XI 
 

O HOMEM E DEUS 
 
Enquanto a terrível cena que acabámos de contar se passava entre Bálsamo e os cinco 

mestres, nada aparentemente mudara em todos os mais pontos da casa; o ancião vira Bálsamo 
entrar no seu laboratório e levar o cadáver de Lorenza, e aquela nova demonstração chamara-o 
ao sentimento de quanto em redor dele se passava. 

Vendo Bálsamo carregar com o corpo às costas e descer aos pavimentos inferiores, julgou 
ser aquele o último, o eterno adeus do homem, cujo coração despedaçara, e receou um abandono 



que, a ele, a ele sobretudo, que fizera quanto podia para não morrer, lhe aumentava os horrores 
da morte. 

Ignorando o fim com que Bálsamo se afastara, não sabendo onde fora, começou a 
chamar com todas as suas forças: 

- Acharat! Acharat! 
Como era o nome de infância, esperava que fosse esse o que maior influência tivesse 

sobre aquele homem. 
Entretanto Bálsamo descia sempre; logo que chegou a baixo nem pensou em fazer subir 

novamente o alçapão e desapareceu pelos corredores. 
- Ah! - bradou Althotas; - aí está o que é o homem, animal cego e ingrato; volta, Acharat, 

volta; ah! Preferes o ridículo objecto chamado mulher à perfeição da humanidade que eu 
represento; preferes o fragmento da vida à imortalidade! 

“Mas não - bradou ele depois de um instante - não, o celerado enganou o seu mestre, 
zombou da minha confiança como um vil salteador; receava ver-me viver, eu que tanto o excedo 
em ciência; quis herdar a obra laboriosa que tenho quase levado a cabo, e armou-me um laço, a 
mim, que sou seu mestre, o seu benfeitor. Oh! Acharat!...” 

E a pouco e pouco a cólera do ancião crescia, as faces adquiriam uma cor febril; nos 
olhos apenas abertos, reanimava-se o sombrio raiar daquelas luzes fosforescentes que as crianças 
sacrílegas põem nas órbitas de uma caveira. 

Então bradou: 
- Volta, Acharat, volta; mas cautela: não ignoras que sei conjurações que evocam o fogo, 

que suscitam os espíritos sobrenaturais; evoquei Satanás, aquele a quem os magos nomeavam 
Fegor, nas montanhas de Gad, e Satanás apareceu-me; conversei com os sete anjos, ministros da 
ira do Senhor, sobre aquela mesma montanha onde Moisés recebeu as tábuas da lei; pelo simples 
acto de minha vontade, acendi a grande trípode de sete chamas que Trajano arrebatou aos judeus: 
toma cuidado, Acharat, toma cuidado! 

Mas ninguém lhe respondia. 
E perturbando-se-lhe cada vez mais o espírito, prosseguiu com voz sufocada: 
- Não vês tu, desgraçado, que a morte me vai roubar como se eu fosse uma criatura 

vulgar? Ouve, podes voltar, Acharat; não te farei mal, volta; renuncio ao fogo, nada tens que 
recear dos espíritos malignos, nada tens que recear dos sete anjos vingadores; renuncio à 
vingança, e contudo poderia assombrar-te com tal terror, que te tornaria idiota e frio como o 
mármore, porque sei fazer parar a circulação do sangue, Acharat; volta pois, que não te farei mal 
nenhum; pelo contrário, posso-te fazer tanto bem... Acharat, em vez de me abandonar, vela sobre 
a minha vida, e todos os meus tesouros, todos os meus segredos serão teus; faz-me viver, 
Acharat, faz-me viver para ensinar-te tudo quanto sei; vê!... Vê!... 

E com os olhos e a mão trémula apontava para os milhões de objectos, de papéis e rolos 
espalhados naquele casarão. 

Depois calava-se, para consultar as forças, que iam decrescendo cada vez mais. 
- Ah! Tu não voltas - continuou ele; - ah! Julgas que hei-de morrer assim? Julgas que tudo 

te pertencerá por semelhante assassínio?... Porque és tu, só tu, quem me mata! Insensato, ainda 
que soubesses ler os manuscritos que só os meus olhos puderam decifrar, ainda que por uma 
vida, duas ou três vezes centenária, o espírito te desse a minha ciência, o uso enfim de todos estes 
materiais por mim reunidos, nem assim, não, cem vezes não, tu não herdarias de mim, Acharat! 
Acharat, volta, volta um instante, quando não seja mais que para assistires à ruína de toda esta 
casa, quando não fosse mais que para contemplar o belo e grandioso espectáculo que te preparo! 
Acharat! Acharat! Acharat! 

Ninguém lhe respondia, porque, durante aquele tempo, Bálsamo respondia à acusação 
dos mestres mostrando-lhes o corpo de Lorenza assassinada; e os gritos do ancião abandonado 
tornavam-se cada vez mais agudos, e o desespero dobrava-lhe as forças, e os gritos roucos 
abismando-se pelos corredores, iam levar ao longe o terror, como os rugidos do tigre que rompe 
a corrente ou quebra as grades da jaula, e se vê livre. 



- Ah! Tu não voltas! - bradava Althotas; - ah! Tu desprezas-me! Ah! Contas com a minha 
fraqueza! Pois bem, vais ver: fogo! Fogo! Fogo! 

Articulou estes gritos com raiva tal, que Bálsamo vendo-se livre dos visitantes aterrados, 
ouviu-os no fundo da sua dor, levantou novamente nos braços o corpo de Lorenza, subiu a 
escada, pôs o cadáver sobre o sofá, onde duas horas antes descansara no sono, e colocando-se na 
tábua movediça, apareceu de repente aos olhos de Althotas. 

- Ah afinal! - bradou o ancião louco de alegria – tens medo! Viste que eu podia vingar-me, 
vieste e fizeste bem em vir, porque um momento mais que passasse, punha fogo a esta casa. 

Bálsamo olhou para ele encolhendo os ombros, mas sem se dignar responder uma única 
palavra. 

- Tenho sede - bradou Althotas; - tenho sede, dá-me de beber, Acharat. 
Bálsamo não respondeu, nem deu um passo sequer; olhava para o moribundo como se 

nada quisesse perder da sua agonia. 
- Ouves-me? - bradou Althotas - ouves-me? 
O mesmo silêncio, a mesma imobilidade continuou da parte do triste espectador. 
- Ouves-me, Acharat? - vociferou o ancião rasgando a garganta para dar passagem à 

última irrupção da sua cólera; - a minha água, dá-me a minha água! 
O rosto de Althotas decompunha-se rapidamente. 
Não tinha já brilho nos olhos, em que apenas raiavam por espaços alguns clarões sinistros 

e infernais; não havia já sangue sob a pele, acção no corpo, hálito na boca; os braços compridos e 
musculosos, em que arrebatara Lorenza como uma criança, aqueles longos braços erguiam-se, 
mas inertes e flutuantes como as membranas do pólipo; a raiva gastara as poucas forças que o 
desespero despertara um instante nele. 

- Ah! – disse - ah! Achas que não morro tão depressa! Ah! Queres matar-me à sede! Ah! 
Estás cobiçando com os olhos os meus manuscritos, os meus tesouros! Ah! Julgas já possuí-los! 
Pois bem, Acharat, espera aí! Espera! 

E Althotas, fazendo um esforço supremo, tirou debaixo das almofadas da sua poltrona 
um frasco que destapou. Ao contacto do ar, uma chama líquida saiu do recipiente de vidro, e 
Althotas, semelhante a uma criatura mágica, sacudiu essa chama em volta de si. 

No mesmo instante, os manuscritos empilhados em torno da poltrona do ancião, os 
livros espalhados pela casa, os rolos de papel com tanto trabalho arrancados das pirâmides de 
Keops e das ruínas Herculanum incendiaram-se com a rapidez da pólvora; uma chama imensa se 
estendeu pelo chão de mármore, e ofereceu aos olhos de Bálsamo alguma coisa de semelhante a 
um desses círculos chamejantes do Inferno, de que fala Dante. 

Althotas esperava certamente que Bálsamo fosse precipitar-se no meio do fogo para 
salvar aquela primeira herança, que o ancião destruía consigo; mas enganava-se; Bálsamo 
permaneceu imóvel, isolando-se sobre o alçapão móvel, de modo que o fogo não lhe pudesse 
chegar. 

As chamas cercavam Althotas, mas em vez de o aterrarem, dir-se-ia que o ancião se 
achava no seu elemento, e que o fogo, semelhante ao que se vê na Salamandra esculpida nos 
nossos antigos castelos, acariciava-o em vez de o queimar. 

Bálsamo continuava a olhar para ele; a chama ia chegando ao madeiramento, envolvia 
completamente o ancião, rastejava ao pé da poltrona em que ele estava sentado, e caso estranho, 
já lhe começava a devorar o corpo, e ele parecia não o sentir. 

Pelo contrário, com o contacto desse fogo, que parecia purificador, os músculos do 
moribundo distenderam-se gradualmente, e uma serenidade desconhecida lhe invadiu, como se 
fosse uma máscara, todas as feições do rosto. Isolado do corpo nessa hora derradeira, o espírito 
olvidava a matéria, e certo que nada tinha a esperar, dirigiu-se energicamente às esferas superiores 
para onde o fogo parecia arrebatá-lo. 

Desde esse momento os olhos de Althotas, que pareciam achar de novo a vida com o 
primeiro reflexo da chama, tomaram um ponto de vista fixo, perdido, que não era o Céu nem a 
Terra, mas que parecia querer penetrar o horizonte, resignado e sossegado, analisando toda a 



sensação, escutando toda a dor; como uma última voz da Terra, o velho mago pronunciou 
surdamente as suas despedidas ao poder, à vida, à esperança. 

- Vamos, vamos - disse ele - morro sem saudades; possuí tudo sobre a Terra; conheci 
tudo; tudo pude praticar; ia quase alcançando a imortalidade. 

Bálsamo deixou ouvir uma gargalhada, cujo som sinistro atraiu a atenção do velho. 
Então Althotas, lançando-lhe por entre as chamas, que lhe formavam como um véu, um 

olhar cheio de feroz majestade, disse: 
- Sim, tens razão, uma coisa há que eu tinha esquecido... É Deus. 
E, como se esta palavra tão poderosa lhe tivesse desarreigado a alma, Althotas deixou-se 

cair encostado na poltrona; acabava de dar a Deus o último suspiro que esperara roubar-lhe. 
Bálsamo suspirou; e sem tentar subtrair coisa alguma da preciosa fogueira sobre a qual 

este novo Zoroastro se deitara para morrer, desceu novamente para junto do cadáver de Lorenza 
e soltou a mola do alçapão que foi adaptar-se ao tecto, escondendo a seus olhos a fornalha 
imensa que fervia semelhante à cratera de um vulcão. 

Durante a noite toda, o fogo ardeu acima da cabeça de Bálsamo, com um rumor 
semelhante ao da procela, sem que Bálsamo fizesse coisa alguma para apagá-lo ou fugir-lhe, 
insensível como estava a todo o perigo junto do corpo insensível de Lorenza; mas, contra o que 
ele esperava, depois de haver devorado tudo, depois de ter descoberto a abóbada de tijolo cujos 
preciosos ornamentos aniquilara, o fogo apagou-se por si, e Bálsamo ouviu-lhe os últimos 
rugidos, que semelhantes aos de Althotas, degeneravam em queixas e morriam em suspiros. 
 

XII 
 

VOLTAMOS À TERRA 
 
O Sr. Duque de Richelieu estava no seu quarto do palácio que habitava em Versalhes, 

tomando o seu chocolate de baunilha em companhia do Sr. Rafté, que lhe tomava contas. 
O duque, muito ocupado com o próprio rosto, que via num espelho fronteiro, prestava 

pouquíssima atenção aos cálculos mais ou menos exactos do seu secretário. 
De repente certo ranger de sapatos na antecâmara, anunciou uma visita, e o duque bebeu 

rapidamente o resto do chocolate, olhando desassossegado para o lado da porta. 
Havia horas em que o senhor de Richelieu, semelhante às velhas casquilhas, não gostava 

de receber toda a qualidade de gente. 
O criado anunciou o senhor de Taverney. 
O duque ia decerto negar-se ou transferir para outro dia ou diversa hora, pelo menos, a 

visita do amigo; mas logo que a porta se abriu, o petulante ancião entrou no quarto, estendeu, de 
passagem, a ponta dos dedos ao marechal, e foi apressadamente atirar consigo para uma vasta 
poltrona, que gemeu, com o choque, que não com o peso. 

Richelieu viu passar o seu amigo, semelhante a um desses homens fantásticos, em cuja 
existência Hoffmann nos fez crer depois. Ouviu o estalar da poltrona, ouviu um enorme suspiro, 
e voltando-se para o seu visitante, disse: 

- Ó barão, o que há de novo? Pareces-me triste como a morte. 
- Triste - disse Taverney - triste? 
- Com os diabos! Parece-me que não é um suspiro de satisfação que acabas de soltar. 
O barão olhou para o marechal com um modo que queria dizer que enquanto Rafté 

estivesse ali, não daria a explicação do suspiro. 
Rafté compreendeu, sem sequer se dar ao trabalho de voltar-se, por que também ele, 

seguindo nisso o exemplo do amo, via às vezes nos espelhos. 
Tendo percebido, retirou-se discretamente. 
O barão seguiu-o com a vista, e assim que a porta se fechou sobre ele, disse: 
- Não digas triste, duque, diz antes inquieto, mortalmente inquieto. 
- Isso é certo? 



- Se te parece, finge-te admirado! Vai para um mês que me embalas com palavras vagas 
como estas: não vi el-rei; ou então: el-rei não me viu; ou: el-rei mostra-me mau modo. Com os 
diabos! Duque, não é assim que se responde a um amigo velho. Olha que um mês é a eternidade! 

Richelieu encolheu os ombros, e redargüiu: 
- Que diabo queres tu que te diga, barão? 
- A verdade. 
- Alma do diabo! Tenho-te dito a verdade, a verdade pura, e repetir-ta-ei gritando aos teus 

ouvidos eternamente; com a diferença que, não lhe dás crédito, nada mais. 
- Como! Tu, um duque e par, um marechal de França, um gentil-homem da câmara, 

queres fazer-me acreditar que não tens ocasião de estar com el-rei, tu que todas as manhãs lhe 
assistes ao levantar; ora adeus! 

- Já to disse e repito-o, não é crível, mas é verdade; há três semanas que tenho ido 
constantemente ao levantar de el-rei, eu duque e par, eu marechal de França, eu gentil-homem da 
câmara! 

- E el-rei não te fala - interrompeu Taverney - e tu não falas a el-rei; e queres fazer-me 
engolir semelhante patranha? 

- Ora, meu caro barão, tu estás-te tornando muito maçador, querido amigo; estás-me 
desmentindo, como se cada um de nós tivesse quarenta anos de menos e a estocada firme. 

- Se isso é de fazer desesperar, duque! 
- Ah! Isso agora é outro caso; desesperas-te, meu caro? Pois a mim sucede-me o mesmo. 
- Também estás desesperado? 
- E não me falta de quê. Desde aquele dia, que el-rei não tornou a olhar para mim; Sua 

Majestade tem-me constantemente voltado as costas; cada vez que me pareceu dever sorrir-lhe 
agradavelmente, el-rei correspondeu-me com uma visagem horrenda; enfim, estou farto de ir dar-
me em risota a Versalhes. Vamos, o que pretendes tu que eu faça neste caso? 

Taverney roía cruelmente as unhas durante a réplica do marechal. 
- Não percebo nada - soltou afinal. 
- Nem eu, barão. 
- Realmente, parece que el-rei se diverte com a tua inquietação, porque enfim... 
- Sim, é o que eu digo comigo mesmo, barão. Enfim... 
- Vejamos, duque, trata-se de sairmos deste embaraço; trata-se de tentar alguma hábil 

manobra, pela qual tudo se esclareça. 
- Barão, barão - atalhou Richelieu - é perigoso provocar as explicações dos reis. 
- Parece-te isso? 
- Parece, sim. Queres que te diga?... 
- Fala. 
- Pois bem! Desconfio de alguma coisa. 
- E de quê? - perguntou orgulhosamente o barão. 
- Ah! Agora enfadas-te tu. 
- Se te parece que não haja de quê!... 
- Então, não falemos mais nisso. 
- Pelo contrário, falemos, mas explica-te. 
- És um endemoninhado com as tuas explicações; isso é monomania, homem! Toma 

cuidado contigo. 
- Tens graça, duque! Vês todos os nossos planos gorados, vês uma inexplicável 

estagnação na marcha dos meus negócios, e dás-me de conselho que espere! 
- Que estagnação, vamos a saber? 
- Primeiro vê isto. 
- Uma carta? 
- Sim, de meu filho. 
- Ah! O coronel. 
- Belo coronel, não há dúvida! 



- Então o que aconteceu? 
- Aconteceu que há perto de um mês também, que Filipe espera em Reims pela 

nomeação que el-rei lhe prometeu, que a nomeação não chega, e o regimento vai partir dentro de 
dois dias. 

- Com os diabos! O regimento parte? 
- Parte, sim, vai para Estrasburgo. 
- De modo que, se dentro de dois dias Filipe não tiver recebido a nomeação... 
- O que sucede? 
- Dentro de poucos dias está aqui. 
- Sim, compreendo, o pobre rapaz foi esquecido! Isso acontece sempre nas repartições 

públicas, quando se encontram organizadas como as do novo ministério. Ah! Se eu tivesse sido 
ministro, não teria a patente deixado de ser expedida. 

- Hum! Hum! - tossiu Taverney. 
- Que dizes?... 
- Digo, meu caro duque, que não creio uma palavra do que acabas de dizer. 
- Como? 
- Se tivesses sido nomeado, mandavas o Filipe a todos os diabos. 
- Oh! 
- E o pai também. 
- Oh! Oh! 
- E a irmã ainda para mais longe. 
- Realmente é agradabilíssimo conversar contigo, Taverney! Tens muito espírito; mas 

acabemos com isto. 
- É esse o meu desejo; mas o meu filho não pode continuar assim; está numa posição 

falsa. Duque, é absolutamente preciso ver el-rei. 
- Isso faço eu todos os dias. 
- Falas-lhe? 
- Ai, meu caro, não se fala assim a el-rei, sem que ele nos dirija a palavra. 
- Obriga-o. 
- Essa é melhor! Eu não sou o papa. 
- Então - disse Taverney - vou decidir-me a falar a minha filha, porque isto não está claro, 

duque. 
Estas palavras produziram um efeito mágico. 
Richelieu tinha sondado Taverney; sabia que era esperto como o Sr. Lafare ou o senhor 

de Nocé, seus amigos da infância, cuja bela reputação se tinha conservado intacta. Temia a 
aliança do pai e da filha; receava enfim alguma coisa desconhecida, que lhe trouxesse o desagrado 
real. 

- Pois bem - disse ele - não te enfades; vou ainda tentar. Mas é preciso um pretexto. 
- Pretexto já tu tens. 
- Eu? 
- Certamente. 
- Qual é? 
- El-rei fez uma promessa. 
- A quem? 
- A meu filho. 
- E essa promessa... 
- Diz. 
- Pode ser-lhe lembrada. 
- Com efeito, é possível. Tens a carta? 
- Tenho, sim. 
- Dá-ma. 



Taverney tirou-a do bolso e deu-a ao duque, recomendando-lhe ao mesmo tempo a 
maior ousadia e circunspecção. 

- O fogo e a água - disse o duque; - ora, bem se vê que estamos dizendo disparates. Não 
importa! A luva está lançada, é preciso levantá-la. 

Tocou a campainha. 
- Vistam-me, e ponham a carruagem - disse o duque. 
Depois, voltando-se para Taverney: 
- Queres ver-me vestir, barão? - perguntou ele com modo pouco satisfeito. 
Taverney conheceu que desagradaria muito ao amigo se aceitasse, e respondeu: 
- Não, meu caro, é impossível; tenho umas voltas a dar pela cidade; ajustemos um ponto 

de reunião qualquer. 
- No paço. 
- Pois sim, no paço. 
- É necessário que tu também apareças a Sua Majestade. 
- Julgas isso? -disse Taverney encantado. 
- Exijo-o; quero que te certifiques com os teus próprios olhos da exactidão da minha 

palavra. 
- Eu não duvido; mas enfim, como assim o queres... 
- Não deixa de te agradar, não é verdade? 
- Para te responder francamente, assim é. 
- Pois bem, aparece na galeria dos espelhos, às onze horas. 
- Está dito, adeus. 
- Adeus, caro barão - disse Richelieu, que até ao último momento tinha a peito não criar 

um inimigo, cuja força era ainda desconhecida. 
Taverney tornou a meter-se na carruagem e partiu para ir só e pensativo dar um passeio 

no jardim, enquanto Richelieu, entregue ao cuidado dos seus criados, remoçava-se a seu gosto e 
vontade, importante ocupação que não levou menos de duas horas ao ilustre vencedor de 
Mahon. 

Era, entretanto, muito menos tempo do que no seu espírito lhe concedia Taverney, e o 
barão à espreita viu às onze horas em ponto a carruagem do marechal parar defronte da porta do 
palácio, onde os oficiais de serviço cumprimentaram Richelieu, enquanto os porteiros o 
introduziam. 

O coração de Taverney palpitava com violência. Abandonou o seu passeio, e lentamente, 
mais lentamente que o permitia o seu ardente espírito, dirigiu-se para a galeria dos espelhos, onde 
grande número de cortesãos pouco favorecidos, de oficiais portadores de requerimentos, e de 
ambiciosos se achavam como estátuas no escorregadio sobrado, muito bem apropriado àquele 
género de namorados da fortuna. 

Taverney, suspirando, sumiu-se por entre a chusma, com a precaução, contudo, de se 
colocar num lugar onde ficasse perto do marechal quando saísse do quarto de Sua Majestade. 

- Oh! - murmurou ele - ver-me aqui confundido com esta gentinha, eu que ainda não há 
um mês ceava familiarmente com Sua Majestade. 

E da testa enrugada saía-lhe mais de uma desconfiança infame, que teria feito corar de 
pejo a pobre Andréia. 
 

XIII 
 

A MEMÓRIA DOS REIS 
 
Conforme prometera, Richelieu tinha ido afoitamente colocar-se em frente de Sua 

Majestade no momento em que o senhor de Conde lhe dava a camisa. 
El-rei, assim que viu o marechal, fez um movimento tão áspero para se desviar, que a 

camisa esteve quase para cair-lhe no chão, e o príncipe, muito admirado, recuou. 



- Perdão, meu primo - disse Luís XV, a fim de provar ao príncipe que nada havia de 
pessoal contra ele naquele movimento desabrido. 

Richelieu conheceu perfeitamente que a ira era para ele. 
Mas como ali fora decidido a provocar toda aquela ira, se necessário fosse, a fim de ter 

uma explicação muito séria, mudou de posição, como em Fontenoy, e foi colocar-se no lugar por 
onde el-rei devia passar para entrar no seu gabinete. 

El-rei, deixando de ver o marechal, começou a falar livre e alegremente; vestiu-se, 
projectou uma caçada em Marly, e consultou minuciosamente o primo, porque os senhores de 
Condé tiveram sempre reputação de bons caçadores. 

Mas no momento de entrar no gabinete, quando toda a gente se retirava já, viu Richelieu 
preparando-se com toda a amabilidade para fazer a cortesia mais encantadora que se tenha feito 
desde Lauzun, que, como todos sabem, era modelo de cortesãos. 

Luís XV parou quase perturbado. 
- Ainda aqui, senhor de Richelieu!? - disse ele. 
- Sim, meu senhor, para receber as ordens de Vossa Majestade. 
- Mas nunca deixa Versalhes! 
- Há quarenta anos, meu senhor, que é bem raro ter-me eu afastado para coisa diversa do 

serviço de Vossa Majestade. 
El-rei parou em frente do marechal. 
- Vamos - disse ele - quer alguma coisa de mim, não é assim? 
- Eu, meu senhor? - disse Richelieu sorrindo; - o que havia de querer? 
- Mas, com os diabos! Persegue-me por toda a parte, duque, bem o percebo. 
- Sim, meu senhor, com o meu amor e o meu respeito; agradecido, meu senhor. 
- Oh! Finge não me compreender, mas compreende-me perfeitamente. Pois bem! Eu, 

senhor marechal, nada tenho que dizer-lhe. 
- Nada, meu senhor? 
- Nada absolutamente. 
Richelieu afectou profunda indiferença. 
- Meu senhor - disse ele - tive sempre a felicidade de dizer comigo, em alma e 

consciência, que a minha assiduidade junto de el-rei era desinteressada; e também, meu senhor, 
nos quarenta anos de que falei a Vossa Majestade, nunca os invejosos poderão dizer que el-rei me 
concedeu coisa alguma. Nesse ponto, felizmente, a minha reputação está feita. 

- Duque! Peça para si, se de alguma coisa precisa, mas peça depressa. 
- Meu senhor, de nada absolutamente preciso, e por agora limito-me a suplicar a Vossa 

Majestade... 
- O quê? 
- Que se digne receber para agradecer-lhe... 
- Quem? 
- Alguém, meu senhor, que deve grandes obrigações a Vossa Majestade. Alguém, meu 

senhor, a quem Vossa Majestade fez a honra insigne... Ah! É porque, quando se recebe a honra 
de sentar-se à mesa de el-rei, quando se tem gozado dessa conversação tão delicada, dessa alegria 
tão encantadora, que faz de Vossa Majestade o mais divino conviva, então, meu senhor, nunca 
mais a gente esquece, e adquire-se depressa e facilmente o doce costume de querer ver a Vossa 
Majestade. 

- É um lisonjeiro, senhor de Richelieu. 
- Oh! Meu senhor! 
- Enfim, de quem quer falar-me? 
- Do meu amigo Taverney. 
- Do seu amigo! - bradou el-rei. 
- Perdão, meu senhor. 
- Taverney! - continuou el-rei com uma espécie de horror, que muita admiração causou 

no duque. 



- Meu senhor, é um antigo camarada. 
Deteve-se um instante. 
- Um homem que serviu comigo sob o comando de Villars. 
Tornou a deter-se. 
- Bem o sabe, meu senhor, neste mundo dá-se o nome de amigo a todas as pessoas que se 

conhecem, a todos os que não são inimigos; é uma palavra de civilidade, que muitas vezes não 
tem grande significação. 

- É uma palavra de comprometimento, duque - atalhou el-rei com azedume; - uma 
palavra que se deve usar com muita precaução. 

- Os conselhos de Vossa Majestade são preceitos de sabedoria. Então o senhor de 
Taverney... 

- O senhor de Taverney é um homem imoral. 
- Pois bem, meu senhor, à fé de gentil-homem, que já tinha desconfiado disso. 
- Um homem sem delicadeza, senhor marechal. 
- Quanto à sua delicadeza, não falarei dela diante de Vossa Majestade; só posso garantir 

aquilo que conheço. 
- Como! Não quer garantir a delicadeza de um amigo, de um antigo camarada, de um 

homem que serviu consigo sob o comando de Villars, de um homem, enfim, que me apresentou? 
Entretanto, conhece-o? 

- A ele, certamente, senhor, mas à sua delicadeza, não. Sully dizia ao real avô de Vossa 
Majestade, el-rei Henrique IV, que tinha visto a sua febre sair com um vestido verde; eu 
humildemente o confesso, meu senhor, nunca soube como se vestia a delicadeza de Taverney. 

- Finalmente, marechal, sou eu quem lho digo, é um homem hediondo, e que representou 
um papel feiíssimo. 

- Oh! Se é Vossa Majestade que o afirma... 
- Sim, senhor, sou eu! 
- Pois bem! - respondeu Richelieu - Vossa Majestade, falando-me assim, põe-me 

plenamente à vontade. Não, eu confesso-o, Taverney não é uma flor de delicadeza, já o percebi; 
mas enfim, meu senhor, enquanto Vossa Majestade não se dignou fazer-me conhecer a sua 
opinião... 

- É esta, senhor; detesto-o. 
- Ah! A sentença está proferida, meu senhor; felizmente que aquele desgraçado - 

prosseguiu Richelieu tem quem poderosamente interceda por ele junto de Vossa Majestade. 
- O que quer dizer? 
- Se o pai teve a infelicidade de desagradar a el-rei... 
- E muito. 
- Não digo o contrário, meu senhor. 
- Então o que diz? 
- Digo que certo anjo de olhos azuis e cabelos louros... 
- Não o percebo, duque. 
- Isso é natural, meu senhor. 
- Contudo desejaria perceber... 
- Um profano como eu, meu senhor, treme com a idéia de levantar uma ponta do véu 

sob o qual se abrigam tantos mistérios de encanto e amor; mas, repito-o, quantos agradecimentos 
não deve Taverney àquela que abranda em seu favor a indignação real! Oh! Sim, sim, a menina de 
Taverney deve ser um anjo. 

- A menina de Taverney é um monstrozinho no físico, como o pai o é no moral - bradou 
el-rei. 

- Oh! - exclamou Richelieu no cúmulo da admiração - estávamos todos enganados, e 
aquela bela aparência... 

- Não me fale em semelhante rapariga, duque; só de pensar nela estremeço. 
Richelieu pôs as mãos com hipocrisia. 



- Oh! Meu Deus! - disse ele - os contornos... Se Vossa Majestade, que é a infalibilidade 
personalizada, não me assegurasse isso, não lhe daria crédito!... Como, meu senhor, pois é 
contrafeita a esse ponto? 

- Mais do que isso, senhor, padece uma enfermidade... Horrível... Foi um laço em que eu 
caí, duque. Mas, por Deus, não falemos mais nela, far-me-ia morrer. 

- Oh! Céus! - bradou Richelieu - nem mais abrirei a boca a semelhante respeito, meu 
senhor. Fazer morrer Vossa Majestade! Oh! Que tristeza! Que família! Bem infeliz deve ser 
aquele pobre rapaz! 

- Mas de quem me está falando? 
- Oh! Desta vez, é de um fiel, sincero e leal servidor de Vossa Majestade. Oh! Esse, meu 

senhor, é um verdadeiro modelo, e Vossa Majestade julgou-se bem. Desta vez, respondo por 
isso, foram bem empregadas as mercês que se lhe fizeram. 

- Mas de quem se trata, duque? Acabe, porque estou com pressa. 
- Quero falar - redargüiu Richelieu brandamente – do filho de um irmão da outra, meu 

senhor. Quero falar de Filipe de Taverney, daquele belo moço a quem Vossa Majestade deu o 
comando de um regimento. 

- Eu! Pois eu dei a alguém o comando de um regimento? 
- Sim, meu senhor, um regimento que Filipe de Taverney espera ainda, é verdade, mas 

enfim que está dado. 
- Por mim? 
- Decerto, meu senhor. 
- Está doido! 
- Eu! 
- Não dei coisa alguma, marechal. 
- Realmente? 
- Mas que diabo de histórias são essas? 
- Mas, meu senhor... 
- Jurou então queimar-me a fogo lento, com esse feixe de espinhos? 
- O que hei-de eu fazer, meu senhor? Parecia-me, agora porém vejo que estava enganado, 

parecia-me que Vossa Majestade tinha prometido... 
- Eu não me meto nesses negócios, duque. Tenho um ministro da guerra. Não dou 

comandos, eu... O comando de um regimento! Que bela história lhe contaram! Ah! É o advogado 
dessa gentalha? Bem dizia eu que fazia mal em me falar, já não estou em mim. 

- Oh! Meu senhor! 
- Não, não estou em mim. O diabo leve o advogado! Aí fico todo o dia com os Taverneys 

atravessados na garganta! 
E dizendo isto, el-rei voltou as costas ao duque e refugiou-se furioso no seu gabinete, 

deixando Richelieu o mais desorientado possível. 
- Ah! Agora - murmurou o marechal - já sei o que devo fazer. 
E sacudindo de si o pó com um lenço, porque no calor da discussão havia-lhe caído o pó 

da cabeleira sobre o fato, dirigiu-se para a galeria, onde o esperava o seu amigo com devoradora 
impaciência. 

Apenas apareceu o marechal, semelhante à aranha que cai sobre a presa, correu o barão 
para saber novidades frescas. 

Com os olhos vivos, a boca risonha e os braços abertos correu ao duque perguntando: 
- Então o que há de novo? 
- Há de novo, senhor - respondeu Richelieu endireitando-se com ar altivo - há de novo o 

rogar-lhe que não me torne a dirigir a palavra. 
Taverney olhou para o duque com os olhos espantados. 
- Sim, desagradaste muito a el-rei - continuou Richelieu – e quem desagrada a el-rei, 

ofende-me. 
Taverney, como se tivesse os pés pegados ao mármore, ficou imóvel de admiração. 



Entretanto, Richelieu continuou o seu caminho. 
Chegado à porta da galeria dos espelhos, onde o criado o esperava, ordenou: 
- Para Luciennes! 
E desapareceu. 

 
XIV 

 
OS DESMAIOS DE ANDREIA 

 
Logo que Taverney tornou a si, e meditou no que ele chamava a sua desgraça, conheceu 

que estava chegado o momento de ter uma séria explicação com a causa primária de tamanha 
sarrafusca. 

Portanto, ardendo em cólera e indignação, dirigiu-se ao quarto de Andréia. 
Acabava esta de se vestir, e erguendo os braços roliços, segurava atrás da orelha duas 

tranças de cabelos rebeldes. 
Andréia ouviu na antecâmara os passos do pai, no momento em que, sobraçando um 

livro, ia sair do quarto. 
- Ah! bons -dias, Andréia - disse o senhor de Taverney - vais sair? 
- Vou, sim, meu pai. 
- Só? 
- Como vê. 
- Então ainda estás só? 
- Desde que a Nicola fugiu, não tomei outra criada para o meu quarto. 
- Mas não te podes vestir, Andréia, isso não te está bem; uma mulher mal vestida não 

produz efeito nenhum na corte; era coisa bem diferente o que eu tinha recomendado, Andréia. 
- Perdão, meu pai, mas a senhora delfina espera-me. 
- Asseguro-te, Andréia - redargüiu Taverney esquentando-se à medida que falava - 

asseguro-te, minha filha, que, à força de simplicidade, acabas por todos te meterem a ridículo. 
- Meu pai... 
- Olha que o ridículo mata em toda a parte, e na corte faz mais alguma coisa. 
- Eu darei ordem a isso, meu pai; mas, neste momento, a senhora delfina agradecer-me-á 

por eu me vestir com menos elegância para a não fazer esperar por mim. 
- Então vai, e volta assim que estiveres livre, porque preciso falar-te de um negócio muito 

sério. 
- Sim, meu pai - disse Andréia, procurando sair. 
O barão, seguindo-a com os olhos, bradou: 
- Espera, espera, não podes sair assim; esqueceste o teu carmim, menina; estás 

horrivelmente pálida. 
- Eu, meu pai! - disse Andréia parando. 
- Mas, na realidade, quando te vês ao espelho, em que pensas? Tens as faces brancas 

como cera, os olhos pisados. Não se sai assim para a rua, menina, sob pena de fazer fugir de 
medo as pessoas que te encontram. 

- Já não tenho tempo de tratar de coisa nenhuma, meu pai. 
- Isso é odioso - bradou Taverney encolhendo os ombros - não há no mundo senão uma 

mulher assim, e logo essa mulher havia de ser minha filha. Que infelicidade! Andréia! Andréia! 
Mas Andréia estava já no fim da escada. 
Voltou-se. 
- Pelo menos - bradou Taverney - diz que estás doente, faz-te interessante, com os 

diabos! Já que te não queres fazer formosa. 
- Oh! Quanto a isso, meu pai, há-de ser coisa fácil, e não será necessário mentir para dizer 

que estou doente, porque me sinto realmente incomodada neste momento. 
- Bem - murmurou o barão; - o que faltava agora é que estivesses doente. 



Depois, entre dentes, acrescentou: 
- O diabo leve as delambidas! 
E entrou no quarto da filha, onde minuciosamente se ocupou em procurar quanto 

pudesse auxiliar as suas conjecturas e levá-lo a formar uma opinião. 
Durante aquele tempo Andréia atravessava os jardins. Erguia por vezes a cabeça como 

para procurar no ar mais vigorosas aspirações, porque o perfume das flores novas subia-lhe com 
demasiada violência ao cérebro e incomodava-a. 

Assim atacada, cambaleando sob os raios de sol, procurando em torno de si um ponto de 
apoio e combatendo um mal-estar desconhecido, chegou às antecâmaras do Trianon, onde a 
senhora de Noailles, de pé no limiar do gabinete da delfina, fez logo saber a Andréia que eram 
horas e a estavam esperando. 

Com efeito, o abade ***, leitor titular da princesa, almoçava com Sua Alteza Real, que 
muitas vezes concedia essa honra às pessoas da sua intimidade. 

O abade gabava a excelência desses pãezinhos com manteiga, que as alemãs sabem dispor 
com tanta arte em torno de uma chávena de café com leite. 

O abade falava em vez de ler, e contava à delfina todas as notícias de Viena, que ele 
colhera em casa dos gazeteiros e diplomatas, porque naquela época a política era feita ao ar livre, 
e palavra que era tão boa, como a que se faz nas mais ocultas cavernas das chancelarias, e não era 
raridade, que no ministério apenas soubessem as novidades espalhadas ou forjadas pelos senhores 
do Palácio Real ou dos jardins de Versalhes. 

O abade falava principalmente dos últimos rumores de uma revolta clandestina por causa 
da carestia dos cereais, revolta, dizia ele, que o senhor de Sartines tinha prontamente feito gorar, 
mandando para a Bastilha cinco dos maiores monopolistas. 

Andréia entrou. A delfina também tinha seus dias de fantasia, e de enxaqueca; o abade 
interessara-a: o livro de Andréia, vindo depois da conversa, enfadou-a. 

Por conseqüência, disse à sua leitora que tratasse de não faltar à hora, acrescentando que 
todas as coisas, para terem merecimento, deviam ser feitas a tempo e horas próprias. 

Andréia, confusa com o lembrete, e penetrada principalmente da injustiça, nada 
respondeu, bem que pudesse ter dito que o pai a tinha demorado e que não podia andar depressa 
por estar incomodada. 

Não; perturbada, opressa, curvou a cabeça, e como se estivesse para morrer, fechou os 
olhos e perdeu o equilíbrio. 

A não ser a senhora de Noailles, teria caído. 
- Que pouca firmeza tem, menina, - murmurou D. Etiqueta. 
Andréia não deu resposta. 
- Mas, duquesa, ela perde os sentidos! - bradou a delfina levantando-se para acudir a 

Andréia. 
- Mas, não - redargüiu vivamente Andréia com os olhos arrasados de lágrimas; - não, 

minha senhora, estou boa, ou antes, estou melhor. 
- Mas está branca como o seu lenço, duquesa, olhe! A culpa foi minha, que ralhei com ela; 

pobre criança, sente-se! 
- Minha senhora... 
- Vamos, ordeno eu!... Dê-lhe o seu banco, abade. 
Andréia sentou-se, e a pouco e pouco, sob a doce influência de tanta bondade, serenou o 

espírito e as cores assomaram-lhe de novo às faces. 
- Então, menina, pode ler agora? - perguntou a delfina. 
- Oh! Sim, certamente; assim o espero, pelo menos. 
E Andréia abriu o livro no lugar em que tinha deixado na véspera a leitura, e com voz 

pausada, para ser inteligível e agradável, começou. 
Mas apenas os olhos teriam percorrido cerca de duas ou três páginas, que os pequenos 

átomos negros adejando entre eles começaram a andar num turbilhão, a tremer e tornaram-se 
indecifráveis. 



Andréia empalideceu novamente; um suor frio lhe subiu do peito à cabeça e o círculo 
negro que Taverney vira nos olhos da filha, e que tão amargamente censurara, cresceu por tal 
forma que a delfina, a quem a hesitação de Andréia fizera erguer a cabeça, bradou: 

- Outra vez!... Olhe, duquesa, na verdade, esta criança está doente, perde os sentidos. 
E desta vez, a delfina recorreu a um frasco de sais, que fez respirar à sua leitora. Assim 

reanimada, quis Andréia tentar levantar de novo o livro, mas foi debalde porque as mãos tinham 
conservado um tremor nervoso, que nada pôde sossegar durante alguns minutos. 

- Decididamente, duquesa - disse a delfina – esta menina está muito doente e não quero 
que agrave o mal ficando aqui. 

- Então é preciso que volte imediatamente para os seus quartos - disse a duquesa. 
- E por quê, minha senhora? - perguntou a delfina. 
- Porque - redargüiu a dama de honor fazendo profunda mesura - porque, segundo 

dizem, assim é que começam as bexigas. 
- As bexigas? 
- Sim, desmaios, síncopes, estremecimentos. 
O abade julgou-se essencialmente comprometido no perigo que a senhora de Noailles 

designava, porque se levantou, e graças à liberdade que lhe dava a indisposição de uma senhora, 
saiu no bico dos pés, e com tanto cuidado, que ninguém notou o seu desaparecimento. 

Quando Andréia se viu, por assim dizer, entre os braços da delfina, o acanhamento de ter 
a tal ponto incomodado tão poderosa princesa, restituiu-lhe as forças, ou melhor diremos, o 
ânimo e aproximou-se da janela para poder respirar. 

- Não é assim que se deve tomar o ar, minha querida menina - disse a senhora delfina; - 
volte para casa, onde a mandarei acompanhar. 

- Oh! Minha senhora - disse Andréia - asseguro-lhe que estou completamente 
restabelecida; posso facilmente voltar para casa só, pois que Vossa Alteza se digna dar-me licença 
para me retirar. 

- Dou, sim, e fique descansada - redargüiu a delfina - não se tornará a ralhar consigo, já 
que é tão susceptível... Minha sensitiva! 

Andréia, sensibilizada com tanta bondade, que mais parecia amizade de irmã, beijou a 
mão da sua protectora, e saiu do quarto, ao passo que a delfina a seguia desassossegadamente 
com os olhos. 

Quando chegou ao fim dos degraus, a delfina bradou-lhe da janela: 
- Não entre já em casa, menina, passeie um pouco no jardim, que o sol há-de fazer-lhe 

bem. 
- Oh! Meu Deus! Minha senhora, tanta bondade! – murmurou Andréia. 
- E depois, faça o favor de mandar cá o abade, que está acolá estudando botânica num 

tabuleiro de tulipas da Holanda. 
Andréia, para chegar onde estava o abade, viu-se obrigada a desviar-se do caminho e 

atravessou o jardim. 
Ia com a cabeça baixa, e ainda não aliviada do peso das tonturas singulares que desde pela 

manhã a faziam padecer, não dava atenção nenhuma às avezinhas que espavoridas esvoaçavam 
pelos arbustos e pelos maciços de flores, nem às abelhas que zumbiam por entre elas. 

Nem sequer reparava em dois homens, que distante dela uns vinte passos conversavam 
juntos, e um dos quais a seguia com olhar perturbado e inquieto. 

Era Gilberto e o senhor de Jussieu. 
O primeiro, apoiando-se na sua enxada, escutava o sábio professor, que lhe explicava a 

maneira de regar as plantas delicadas, de modo que a água apenas passasse por elas sem se 
demorar. 

Gilberto parecia escutar a demonstração com avidez, e o senhor de Jussieu achava 
naturalíssimo aquele ardor pela ciência, porque a demonstração era daquelas que provocavam os 
aplausos nos bancos das aulas num curso público; ora não seria grande favor para um pobre 
aprendiz de jardineiro, a lição de tão distinto mestre na presença da natureza? 



- Meu filho, olha, tens aqui quatro qualidades de terreno - dizia o senhor de Jussieu - e se 
eu quisesse descobria mais dez misturadas com estas quatro principais. Mas, para um aprendiz de 
jardineiro a distinção seria demasiado subtil. Entretanto o florista deve sempre provar a terra, 
como o fazendeiro deve provar as frutas. Estás ouvindo, não é verdade, Gilberto? 

- Estou, sim, senhor - redargüiu Gilberto, com o olhar fixo e a boca entreaberta, porque 
tinha visto Andréia, e na posição em que estava colocado podia continuar a olhar para ela sem 
deixar suspeitar ao professor que a sua demonstração não era religiosamente ouvida e 
compreendida. 

- Para provares a terra - disse o senhor de Jussieu sempre enganado pelo modo atento de 
Gilberto - mete um punhado dela num cesto, vaza-lhe algumas gotas de água brandamente por 
cima, e prova essa água quando sair filtrada pela terra no fundo do cesto. Os sabores salinos, 
acres, desenxabidos, ou perfumados de certas essências naturais, apropriam-se maravilhosamente 
com os sucos das plantas que queres fazer produzir, porque, na natureza, diz o senhor de 
Rousseau, teu antigo mestre, tudo é analogia, assimilação, tendência para homogeneidade. 

- Oh! Meu Deus! - bradou Gilberto estendendo os braços diante de si. 
- O que aconteceu? 
- Ela perde os sentidos, senhor, ela perde os sentidos! 
- Quem? Estás doido? 
- Ela, ela! 
- Ela? 
- Sim - respondeu Gilberto vivamente - uma senhora. 
E o susto e a palidez tê-lo-iam traído, bem como a palavra ela, se o senhor de Jussieu não 

tivesse desviado dele a vista para lhe seguir a direcção da mão. 
Seguindo essa direcção, viu efectivamente Andréia, que se arrastara até junto de um 

caniçado, e que, chegando ali, tinha caído sobre um banco, permanecendo imóvel e prestes a 
perder o último sopro de sentimento que ainda lhe restava. 

Era a hora a que el-rei costumava fazer a sua visita à delfina, e Sua Majestade 
desembocava de uma das ruas que conduziam do grande ao pequeno Trianon. 

Portanto, apareceu de repente. 
Trazia na mão um belo pêssego, milagre de fruta temporã, e como verdadeiro egoísta, 

perguntava a si mesmo se não era muito melhor, para a felicidade da França, que aquele pêssego 
fosse saboreado por ele do que pela senhora delfina. 

A pressa do senhor de Jussieu em correr a Andréia, que el-rei com a sua vista fraca a 
custo distinguia e não conhecera; os gritos sufocados de Gilberto, que indicavam o mais 
profundo terror, aceleraram o passo de Sua Majestade. 

- O que aconteceu, o que aconteceu? – perguntou Luís XV, aproximando-se do caniçado, 
de que apenas estava separado pela largura de uma rua. 

- El-rei! - bradou o senhor de Jussieu segurando Andréia nos braços. 
- El-rei! - murmurou Andréia, perdendo inteiramente os sentidos. 
- Mas o que é isso? - repetiu Luís XV - uma mulher! O que aconteceu a essa mulher? 
- Senhor, é um desmaio. 
- Ah! Vejamos - disse Luís XV. 
- Perdeu os sentidos, senhor - acrescentou o senhor de Jussieu apontando para Andréia 

estendida, inteiriçada, e imóvel no banco em que ele a deitara. 
El-rei aproximou-se, e reconhecendo Andréia, bradou estremecendo: 
- Outra vez!... Oh! Mas isto é espantoso! Quando se têm semelhantes moléstias fica a 

gente em casa; não é decente andar assim a morrer a cada instante diante das pessoas. 
E Luís XV voltou as costas para seguir o caminho do pequeno Trianon, murmurando mil 

coisas desagradáveis para a pobre Andréia. 
O senhor de Jussieu, que ignorava os antecedentes, permaneceu um instante estupefacto, 

depois, voltando-se e vendo Gilberto a dez passos de distância, em atitude de receio e ansiedade, 
gritou-lhe: 



- Vem cá, Gilberto, tu que tens força; vai levar a senhora de Taverney a casa. 
- Eu! - bradou Gilberto estremecendo - eu levá-la, tocar nela. Não, não, nunca mo 

perdoaria; não, nunca! 
E fugiu com a cabeça perdida e clamando por socorro. 

 
XV 

 
O DOUTOR LUÍS 

 
A alguns passos de distância do lugar onde Andréia perdera os sentidos, trabalhavam dois 

ajudantes de jardineiro, que acudiram aos gritos de Gilberto, e tendo-se posto às ordens do 
senhor de Jussieu, transportaram Andréia para o seu quarto, enquanto Gilberto seguia de longe, e 
com a cabeça baixa, aquele corpo inerte, moribundo, como o assassino que caminha atrás do 
corpo da sua vítima. 

O senhor de Jussieu, chegando ao princípio da escada dos quartos de Andréia, aliviou os 
jardineiros do seu fardo; ela acabava de abrir os olhos. 

O rumor de vozes e o ardor significativo, que sempre sucede a qualquer acontecimento, 
atraíram o senhor de Taverney, que encontrou a filha, pouco firme ainda e tentando subir os 
degraus amparada pelo senhor de Jussieu. 

Acudiu, perguntando como el-rei: 
- O que aconteceu? 
- Nada, meu pai - redargüiu Andréia debilmente – é apenas um ligeiro incómodo, uma 

dor de cabeça. 
- Esta menina é sua filha, senhor? - perguntou Jussieu cortejando o barão. 
- É sim, senhor. 
- Não posso então deixá-la em melhores mãos; mas, por quem é, consulte um médico. 
- Oh! Não é nada - disse Andréia. 
E Taverney repetiu: 
- Decerto, isto não é nada. 
- Assim o desejo - disse o senhor de Jussieu; - mas, realmente, a menina estava muito 

pálida. 
E tendo dado a mão a Andréia até ao cimo da escada, o senhor de Jussieu despediu-se 

deles. 
O pai e a filha ficaram sós. 
Taverney,que durante a ausência de Andréia tinha certamente aproveitado o tempo para 

fazer boas reflexões, tomou a mão de Andréia, que ficara de pé, conduziu-a para um sofá, fê-la 
sentar, e sentou-se ao lado dela. 

- Perdão, meu pai - disse Andréia - mas tenha a bondade de abrir a janela, porque me falta 
o ar. 

- Mas eu desejava falar seriamente contigo, Andréia, e nesta gaiola, que te deram por 
habitação, um sopro ouve-se de todos os lados; não importa, falarei em voz baixa. 

E abriu a janela. 
Depois, voltando a sentar-se junto da filha, abanando a cabeça, disse: 
- É preciso confessar que el-rei, que a princípio tanto interesse por nós mostrou, não dá 

provas de delicadeza deixando-te habitar em semelhante toca. 
- Meu pai - respondeu Andréia - não há alojamentos bastantes no Trianon; é esse um dos 

grandes defeitos desta residência. 
- Que não haja alojamentos para outros - disse Taverney com um sorriso insinuante - isso 

conceberia eu rigorosamente, minha filha; mas para ti, realmente não o concebo. 
- Agradeço os seus bons desejos pela minha comodidade e a boa opinião que de mim 

forma – redargüiu Andréia sorrindo; - infelizmente, porém, nem todos pensam assim. 
- Pelo contrário, minha filha, todos os que te conhecem são da minha opinião. 



Andréia inclinou-se, como o faria para agradecer a qualquer estranho, porque esses 
cumprimentos, da parte de seu pai, começavam a dar-lhe bastante cuidado. 

- E - continuou Taverney com o seu tom adocicado - e... el-rei conhece-te, suponho eu? 
E ao mesmo tempo que falava, fitava na filha um olhar, para ela insuportável. 
- Mas el-rei mal me conhece - redargüiu Andréia com o modo mais natural possível - e 

sou bem pouca coisa para ele, presumo eu. 
Estas palavras fizeram que o barão desse um pulo na cadeira. 
- Pouca coisa!--exclamou ele; - não percebo as tuas palavras, menina; pouca coisa! Ora 

essa! Belo baixo preço dás à tua pessoa. 
Andréia olhou admirada para seu pai. 
- Sim, sim - continuou o barão - digo-o e repito-o: és de uma tal modéstia que chegas a 

esquecer a dignidade pessoal. 
- Oh! Senhor! Exagera tudo; é verdade que el-rei se interessou pelas desgraças da nossa 

família; el-rei dignou-se fazer-nos algumas mercês; mas há tanto desgraçado em volta do trono de 
Sua Majestade, é tão esmoler a sua mão real, que necessariamente devia vir o esquecimento 
depois da mercê. 

O barão de Taverney olhou fixamente para a filha, com profunda admiração pela sua 
impenetrável discrição. 

- Vamos - lhe disse ele aproximando-se - vamos, querida Andréia, teu pai é o primeiro 
pretendente que se dirige a ti, e assim, espero que não o repelirás. 

Andréia olhou para o pai como quem pede uma explicação. 
- Vamos - prosseguiu ele; - todos nós to rogamos, intercede por nós, alcança alguma coisa 

para a tua família... 
- Mas a que propósito me diz isso? Mas o que quer que eu faça? - bradou Andréia 

estupefacta pelo tom e pelo sentido daquelas palavras. 
- Estás ou não estás disposta a pedir alguma coisa para mim e para teu irmão? Vamos, 

fala! 
- Senhor - respondeu Andréia - farei tudo quanto me ordenar; mas, realmente, não receia 

que pareçamos demasiadamente ávidos? Já que el-rei me deu de presente um adereço que, 
segundo diz, vale mais de cem mil francos. Além disso, Sua Majestade prometeu o comando de 
um regimento a meu irmão; absorvemos assim uma parte considerável dos favores do paço. 

Taverney não pôde reprimir uma gargalhada estrídula e desdenhosa. 
- Então - disse ele - achas que a paga é suficiente, menina? 
- Bem sei, senhor, que os seus serviços valem muito - respondeu Andréia. 
- Ora! - bradou Taverney impaciente - quem diabo te fala dos meus serviços? 
- Mas de que fala então? 
- Realmente, estás jogando comigo um jogo de dissimulação! 
- O que tenho eu que dissimular, meu Deus? – perguntou Andréia. 
- Mas eu sei tudo, minha filha! 
- Sabe?... 
- Tudo, digo-to eu. 
- Tudo, o quê, senhor? 
E o rosto de Andréia corou instintivamente de pejo nascido daquele grosseiro ataque à 

mais pudica das consciências. 
O respeito do pai para com a criança suspendeu Taverney no rápido declive das suas 

interrogações. 
- Ora bem! Seja - disse ele - já que assim o desejas; queres fazer-te misteriosa, reservada! 

Pois sim. Deixas arrastar teu pai e teu irmão na obscuridade do esquecimento; mas lembra-te 
bem destas palavras: quando se não adquire império no princípio fica-se exposto a nunca o 
alcançar. 

E Taverney girou nos calcanhares. 
- Não o percebo, senhor - disse Andréia. 



- Muito bem, mas percebo eu - respondeu Taverney. 
- Isso não basta, quando são dois que falam. 
- Pois bem, serei mais explícito; emprega toda a diplomacia de que naturalmente dispões, 

e que é virtude de família, para promover, enquanto se proporciona ocasião, a fortuna da tua 
família e a tua, e a primeira vez que vires el-rei, diz-lhe que teu irmão espera pela patente, e que te 
tornas amarela num quarto sem ar nem vista; numa palavra, não sejas bastante ridícula para ter 
demasiado amor ou demasiado desinteresse. 

- Mas, senhor... 
- Diz isto ao rei, esta noite mesmo. 
- Mas onde quer que veja el-rei? 
- E acrescenta que não é mesmo conveniente para Sua Majestade vir... 
No momento em que Taverney ia, sem dúvida, por palavras mais explícitas, desafiar a 

tempestade que surdamente se formava no peito de Andréia e provocar a explicação que teria 
esclarecido o mistério, ouviram-se passos no corredor. 

O barão interrompeu-se logo e correu à porta, para ver quem vinha visitar a filha. 
Andréia viu com admiração o pai afastar-se respeitosamente. 
Quase no mesmo momento, a delfina, seguida por um homem vestido de preto, que se 

apoiava em comprida bengala, entrou no quarto. 
- Vossa Alteza! - bradou Andréia, reunindo todas as suas forças para ir ao encontro da 

delfina. 
- Sim, minha doentinha - respondeu a princesa - trago-lhe a consolação e o médico. 

Venha, doutor. Ah! Senhor de Taverney - prosseguiu a princesa conhecendo o barão - sua filha 
está doente, e parece-me que o senhor não tem grande cuidado nesta criança. 

- Minha senhora... - murmurou Taverney. 
- Venha, doutor - disse a delfina com a bondade encantadora que lhe era peculiar; - 

venha, tome-lhe o pulso, interrogue-lhe os olhos pisados, e diga-me qual é a doença da minha 
protegida. 

- Oh! Minha senhora, minha senhora, tanta bondade!... - murmurou Andréia. - Como me 
atrevi eu a receber Vossa Alteza Real... 

- Nesta casinhola, quer dizer, querida filha; a culpa é minha, só minha, que tão mau 
alojamento lhe dou; eu verei se dou remédio a isso. Agora, minha filha, vamos, dê a sua mão ao 
Dr. Luís, meu médico, e tome cuidado! É um filósofo que adivinha, ao mesmo tempo que é um 
sábio que vê. 

Andréia, sorrindo, estendeu a mão ao doutor. 
Este homem, ainda moço e cuja fisionomia inteligente confirmava tudo quanto a delfina 

dissera a seu respeito, não cessara, desde a sua entrada no quarto, de considerar em primeiro 
lugar a enferma, depois o local, e em seguida o singular rosto do pai, onde se pintava a 
perturbação e não cuidado. 

O sábio ia ver, o filósofo tinha talvez já adivinhado. 
O Dr. Luís consultou por muito tempo o pulso da senhora, e interrogou-a sobre o que 

sentia. 
- Um profundo enjôo por qualquer alimento - respondeu Andréia - estremecimentos 

súbitos, afrontamentos, espasmos, palpitações, vómitos e desmaios. 
À medida que Andréia falava, o semblante do doutor tornava-se cada vez mais carregado. 
Acabou por abandonar a mão de Andréia e desviar dela os olhos. 
- Então, doutor - disse a princesa ao médico - quid? como os senhores dizem nas 

consultas. Esta menina está em perigo? Condena-a à morte? 
O doutor dirigiu novamente os olhos para Andréia, e tornou a examiná-la em silêncio. 
- Minha senhora - disse ele - a doença desta menina é das mais naturais. 
- É perigosa? 
- Geralmente não - respondeu o médico sorrindo. 
- Ah! Ainda bem - disse a princesa respirando mais livremente - não a atormente muito. 



- Oh! Não a atormentarei em coisa nenhuma, minha senhora. 
- Como? Não lhe receita nada? 
- Não há remédio nenhum contra a doença desta menina. 
- Realmente? 
- Nenhum. 
- Nada? 
- Nada. 
E o médico, como para evitar mais extensa explicação, despediu-se da princesa, sob 

pretexto de que os seus doentes reclamavam a sua presença. 
- Doutor, doutor - disse a delfina - se o que diz não é só para me tranqüilizar, então estou 

eu muito mais doente do que a menina de Taverney; traga-me portanto sem falta, quando vier 
fazer-me a visita da tarde, as pastilhas que me prometeu para me fazerem dormir. 

- Minha senhora, eu as prepararei pessoalmente quando chegar a casa. 
E partiu. 
A delfina ficou ao pé da sua leitora. 
- Sossegue, portanto, minha querida Andréia – disse ela com um sorriso benévolo - a sua 

doença nada oferece de cuidado, porque o Dr. Luís retirou-se sem lhe receitar coisa alguma. 
- Ainda bem, minha senhora - redargüiu Andréia – porque então nada interromperá o 

meu serviço junto de Vossa Alteza Real, e essa interrupção era o que eu sobretudo receava; 
contudo, tenha o senhor doutor paciência, mas afirmo a Vossa Alteza, minha senhora, que me 
sinto muito incomodada. 

- Contudo nunca pode ser de grande conseqüência a doença, visto que o médico se ri 
dela. Sossegue, minha filha; vou mandar-lhe alguém para a servir, porque noto que está só. Tem a 
bondade de me acompanhar, senhor de Taverney? 

A princesa estendeu a mão a Andréia, e partiu depois de a ter consolado, conforme 
prometera. 
 

XVI 
 

TROCADILHOS DO SENHOR DE RICHELIEU 
 
Como tivemos ocasião de ver, o Sr. Duque de Richelieu dirigira-se para Luciennes com a 

rapidez de decisão e a segurança de inteligência, que caracterizavam o embaixador em Viena e o 
vencedor de Mahon. 

Chegou com modo alegre e desenvolto, subiu a escada ligeiro como um rapaz, puxou 
pelas orelhas a Zamora, como nos belos dias de favor, e forçou por assim dizer a porta do 
formoso gabinete de cetim azul, onde a infeliz Lorenza viu a senhora du Barry preparando-se 
para ir à Rua de Saint-Claude. 

A condessa, reclinada no sofá, dava ao senhor de Aiguillon as suas ordens da manhã. 
Ambos se voltaram ao ouvir o rumor da porta e ficaram estupefactos ao ver o marechal. 
- Ah! O senhor duque! - bradou a condessa. 
- Ah! Meu tio! - exclamou o senhor de Aiguillon. 
- Sim, minha senhora; sim, meu sobrinho. 
- Como, pois é o senhor? 
- Sou eu mesmo em pessoa. 
- Mais vale tarde que nunca - redargüiu a condessa. 
- Minha senhora - disse o marechal - a gente quando envelhece vai estando sujeito a 

caprichos. 
- O que quer dizer que torna a sentir-se namorado de Luciennes... 
- Com um violento amor, que só por capricho me havia abandonado. É exactamente isso, 

e a condessa concluiu admiravelmente o meu pensamento. 
- De modo que volta... 



- De modo que volto; é isso - disse Richelieu instalando-se na melhor poltrona, que 
distinguira logo à primeira vista. 

- Oh! Oh! - disse a condessa - há-de naturalmente haver mais algum motivo, que não quer 
dizer; o capricho... Não é coisa que influa num homem como o senhor. 

- Condessa, não faria bem em me acusar, valho mais do que a reputação que tenho; e se 
volto, quer saber, é... 

- É? - perguntou a condessa. 
- De todo o coração. 
O senhor de Aiguillon e a condessa soltaram uma gargalhada. 
- Somos bem felizes em ter alguma inteligência - disse a condessa - a fim de bem 

compreendermos todo o talento que o duque tem. 
- Como? 
- Sim, juro-lhe que os imbecis não o perceberiam, ficariam de boca aberta, e procurariam 

qualquer outro motivo ao seu regresso; realmente, à fé de du Barry, não conheço outro como o 
senhor, caro duque, para fazer entradas e saídas; Mole, o próprio Mole, é um actor sem 
merecimento a par do duque. 

- Então, não acredita que é o coração que aqui me traz? - bradou Richelieu. - Condessa, 
condessa, cautela! Não ria, meu sobrinho, senão chamo-lhe Pedra, e nada edifico sobre você. 

- Nem sequer um ministeriozinho? - perguntou a condessa. 
E pela segunda vez, a condessa soltou uma gargalhada com franqueza que não tentou 

dissimular. 
- Bom, bata, bata! - disse Richelieu, fingindo-se conformado - que não me vingarei. Ai! 

Estou muito velho, já me não posso defender; abuse, condessa, é prazer que não oferece perigo. 
- Tome cuidado, pelo contrário, condessa - disse de Aiguillon; - se meu tio lhe fala mais 

outra vez da sua fraqueza, estamos perdidos. Não, senhor duque, não nos bateremos, porque 
fraco como é, ou finge ser, havia de pagar-nos os golpes com usura; não, a verdade toda é esta: é 
com prazer que é visto de novo aqui. 

- Sim - disse loucamente a condessa - e em louvor deste regresso, dão-se salvas e há 
foguetes; e bem sabe, duque... 

- Eu não sei coisa nenhuma, minha senhora – disse o marechal com uma simplicidade de 
criança. 

- É que, nos fogos de vista, há sempre alguma cabeleira queimada pelas faíscas, ou algum 
chapéu atravessado pelas canas. 

O duque levou a mão à cabeleira e olhou para o chapéu. 
- É isso, é isso - disse a condessa. - Mas o senhor volta, ainda bem; quanto a mim, estou, 

como dizia o senhor de Aiguillon, louca de alegria; sabe por quê? 
- Condessa, quer dizer-me mais alguma maldade? 
- Quero, mas há-de ser a última. 
- Pois então, diga. 
- Estou alegre, marechal, porque o seu regresso anuncia o bom tempo. 
Richelieu inclinou-se. 
- Sim - continuou a condessa - é como as aves poéticas que presidem à bonança; como se 

chamam as tais aves, senhor de Aiguillon? O senhor, que faz versos, deve sabê-lo. 
- Maçaricos, minha senhora. 
- Exactamente! Ah! Marechal, não se enfadará, por certo, comparando-o com uma ave 

que tem um nome tão bonito!? 
- Enfadar-me-ei tanto menos, minha senhora – disse Richelieu fazendo a sua visagem, 

que anunciava satisfação, e a satisfação de Richelieu pressagiava sempre alguma idéia má - 
enfadar-me-ei tanto menos quanto a comparação é exacta. 

- Não dizia eu? 
- Sim, trago boas, excelentes novas. 
- Ah! - disse a condessa. 



- Quais são? - perguntou de Aiguillon. 
- Com os diabos! Caro duque, tem muita pressa - disse a condessa; - dê tempo ao 

marechal para as fabricar. 
- Não, os diabos me levem! Posso dizê-las imediatamente; estão já fabricadas, e mesmo 

são já antigas. 
- Marechal, se nos traz coisas velhas e sabidas... 
- Ah! - disse o marechal - não é obrigação ouvi-las, condessa. 
- Pois bem! Venham. 
- Parece, condessa, que el-rei caiu no laço. 
- No laço? 
- Sim, completamente. 
- Em que laço? 
- No que lhe armou. 
- Eu! - disse a condessa; - pois eu armei algum laço a el-rei? 
- Com os diabos! Sabe-o perfeitamente. 
- Não, palavra de honra que não sei. 
- Ah! Condessa, não é amável da sua parte o querer mistificar-me desse modo. 
- Realmente, marechal, não percebo; peço-lhe que se explique. 
- Sim, meu tio, explique-se - disse de Aiguillon, que adivinhava algum feio sentido no 

sorriso ambíguo do marechal; - a senhora condessa espera e parece não estar muito sossegada. 
O velho duque voltou-se para o sobrinho. 
- Com a fortuna! - disse ele - tinha graça, meu caro de Aiguillon, se a senhora condessa o 

não tivesse feito participar da sua confidência; oh! Então o caso seria muito mais profundo ainda 
do que eu pensava. 

- Eu, meu tio? 
- Ele? 
- Certamente, tu; certamente, ele; Vamos, condessa, franqueza: não associou nas suas 

pequenas conspirações contra Sua Majestade... A este pobre duque, que tão grande papel 
desempenhou? 

A senhora du Barry corou. Era tão cedo, que ainda não tinha posto cor, nem sinais; por 
isso era-lhe possível corar. 

Mas corar era perigosíssimo. 
- Olham ambos para mim com os seus belos e grandes olhos admirados - disse Richelieu; 

- preciso portanto instruí-los dos seus próprios negócios. 
- Instrua, instrua - disseram o duque e a condessa ao mesmo tempo. 
- Pois bem, el-rei deve ter percebido tudo, graças à sua maravilhosa sagacidade, e há-de 

ter-se assustado. 
- O que terá ele percebido, vejamos? -perguntou a condessa; - porque, realmente, 

marechal, faz-me morrer de impaciência. 
- A sua fingida inteligência com meu sobrinho... 
De Aiguillon tornou-se pálido e pareceu dizer com os olhos à condessa: 
- Vê! Eu já esperava uma maldade. 
Em tais casos as mulheres são valentes, muito mais valentes que os homens. A condessa 

saiu logo a campo. 
- Duque - disse ela - eu tenho medo dos enigmas, quando o senhor desempenha o papel 

de esfinge; porque então parece-me que, um pouco antes ou um pouco depois, infalivelmente 
hei-de ser devorada: tire-me de cuidados, e se é uma graça permita que eu a ache muito 
desengraçada. 

- Desengraçada, condessa! Pelo contrário, é excelente - bradou Richelieu; - não a minha, a 
sua, já se sabe. 

- Não percebo nada, marechal - disse a senhora du Barry, mordendo os beiços com 
impaciência, que o lindo pezinho irrequieto denunciava ainda mais visivelmente. 



- Vamos, vamos, nada de amor-próprio, condessa – prosseguiu Richelieu. - Receou que 
el-rei se agradasse da menina de Taverney. Oh! Não o queira contestar, é um facto, que para mim 
está provado até à evidência. 

- É verdade, não o nego. 
- Pois bem! Tendo receado isso, quis da sua parte, quanto possível, tirar desforra de Sua 

Majestade. 
- Não digo o contrário. Depois? 
- Vamos chegando ao ponto, condessa. Mas para chegar ao vivo a Sua Majestade, cuja 

epiderme é dura, precisava um aguilhão bem fino... Ah! Ah! Aí está, por vida minha, um feio 
trocadilho que me escapou. Mas compreende? 

E o marechal começou a rir ou a fingir que ria às gargalhadas, para melhor observar, nas 
convulsões dessa hilaridade, a fisionomia ansiosa das suas vítimas. 

- Que trocadilho vê nisso, meu tio? - perguntou de Aiguillon, afectando perfeita lhaneza. 
- Não percebeste - disse o marechal; - ah! Ainda bem, porque era horrível. Olha! Eu 

queria dizer que a senhora condessa tinha querido inspirar ciúme a el-rei, e que tinha escolhido 
para esse fim um fidalgo bem parecido, cheio de graça e de talento, enfim uma maravilha da 
natureza. 

- Quem diz isso? - bradou a condessa furiosa, como todos aqueles que são poderosos e 
culpados. 

- Quem o diz?... Toda a gente, minha senhora. 
- Toda a gente, não é ninguém; bem o sabe, duque. 
- Pelo contrário, minha senhora; toda a gente são cem mil almas em Versalhes; seiscentas 

mil em Paris; vinte e cinco milhões na França; e note bem que não conto a Haia, Hamburgo, 
Roterdão, Londres, Berlim, onde há tantas gazetas como em Paris há de palestras. 

- E dizem em Versalhes, em Paris, em França, na Haia, em Hamburgo, em Roterdão, em 
Londres e em Berlim?... 

- Dizem que a senhora é a mulher mais encantadora da Europa; dizem que graças a esse 
engenhoso estratagema de fingir que tomou um amante... 

- Um amante! E em que fundam uma acusação tão estúpida? Queira dizer-me. 
- Acusação! Que está dizendo, condessa? Admiração? Sabe-se que no fundo não é 

verdade, mas admira-se o estratagema. Em que fundam essa admiração, esse entusiasmo? 
Fundam-no no seu procedimento radiante de espírito, na sua táctica tão sábia; fundam-no em 
que fingiu, com arte maravilhosa, ter ficado só, estará lembrada, na noite em que el-rei, o senhor 
de Aiguillon e eu estivemos em sua casa, na noite em que eu fui o primeiro a sair, el-rei o 
segundo, e o senhor de Aiguillon o terceiro... 

- Pois bem, conclua. 
- Fundam-no em que fingiu ficar só com de Aiguillon, como se ele fosse seu amante, 

fazendo-o sair misteriosamente de Luciennes, pela manhã, e isto de modo que dois ou três 
patetas, dois ou três papa-moscas, como eu, por exemplo, o víssemos, para o irem apregoar por 
toda a parte, de modo que el-rei terá sabido, ter-se-á assustado, e logo, logo, para a não perder, 
terá deixado a menina de Taverney. 

A senhora du Barry e o duque de Aiguillon não podiam já conter-se. 
Richelieu todavia não os incomodava nem com o olhar, nem com os gestos; a caixa do 

rapé e os bofes da camisa pareciam absorver-lhe toda a atenção. 
- Porque, enfim - continuou o marechal sacudindo o rapé, que lhe caíra nos bofes - 

parece certo que el-rei abandonou a pequena. 
- Duque - atalhou a senhora du Barry - declaro-lhe que não percebo nem palavra de todas 

as suas imaginações; e estou certa de uma coisa, é que el-rei, se lho dissessem, não perceberia 
mais do que eu. 

- Deveras? -disse o duque. 



- Sim, deveras, e atribui-me, bem como todos me atribuem, muito mais imaginação do 
que realmente tenho; nunca pretendi despertar o ciúme de Sua Majestade pelos meios que 
indicou. 

- Condessa! 
- Juro-lho. 
- Condessa, a perfeita diplomacia, e não há diplomatas melhores do que as mulheres, a 

perfeita diplomacia não confessa nunca que empregou em vão a astúcia; porque há um axioma 
em política, eu sei-o, já fui embaixador, um axioma que diz: “Não ensines a ninguém o meio que 
uma vez te aproveitou, porque pode aproveitar-te duas vezes”. 

- Mas, duque... 
- O meio aproveitou, nada mais. E el-rei está a ferro e a fogo com todos os Taverneys. 
- Mas, realmente, duque - bradou a condessa du Barry - tem um meio de supor as coisas, 

que lhe é inteiramente particular. 
- Ah! Não acredita que el-rei esteja mal com os Taverneys? - disse Richelieu iludindo a 

questão. 
Richelieu tentou pegar na mão da condessa. 
- É uma pomba - disse ele. 
- E o senhor uma serpente. 
- Ah! Está bem! Espere que eu me apresse outra vez em lhe trazer boas novas, para 

semelhante recompensa. 
- Meu tio, desengane-se - disse vivamente de Aiguillon, que sentira onde se dirigia a 

manobra de Richelieu - ninguém o aprecia tanto como a senhora condessa, e ainda há pouco mo 
dizia no momento em que anunciaram a sua chegada. 

- O facto é - disse o marechal - que sou muito amigo dos meus amigos; eu quis ser o 
primeiro em trazer-lhe a certeza do seu triunfo, condessa. Sabe que Taverney pai queria vender a 
filha a el-rei? 

- Mas parece-me que efectivamente a vendeu – disse a senhora du Barry. 
- Oh! Querida condessa, como aquele homem é hábil! É uma serpente; olhe que até eu 

me deixei adormecer com os seus cantos de amizade, de antiga fraternidade de armas. Levam-me 
sempre pelo coração! E daí, realmente, como se podia julgar que aquela Aristide de província 
viria expressamente a Paris para tentar minar o chão debaixo dos pés de João du Barry, isto é, do 
homem mais espirituoso? Foi realmente precisa toda a minha dedicação aos seus interesses para 
ter um pouco de bom senso e de penetração; palavra de honra que estava cego... 

- E está tudo acabado ao menos? - perguntou a senhora du Barry. 
- Oh! Inteiramente acabado, respondo por isso. Repreendi tão amargamente aquele digno 

fornecedor, que deve a estas horas ter desaparecido e estamos senhores do campo. 
- Mas el-rei? 
- El-rei? 
- Sim. 
- Sobre três pontos consegui eu ouvi-lo. 
- O primeiro? 
- O pai. 
- O segundo? 
- A filha. 
- E o terceiro? 
- O filho. Ora Sua Majestade dignou-se chamar ao pai um... condescendente; à filha uma 

delambida e, quanto ao filho, Sua Majestade não lhe chamou coisa nenhuma, porque nem sequer 
dele se lembrou. 

- Muito bem; estamos então livres da raça toda? 
- Creio que sim. 
- Valerá a pena mandar aquilo tudo lá para a sua toca da província? 
- Parece-me que não. 



- E diz que aquele filho a quem el-rei prometera o comando de um regimento... 
- Ah! Tem mais memória que el-rei, condessa. É verdade que Filipe é um guapo moço, 

que lhe dirigia repetidas olhadelas, e das mais terríveis. Ah! Já não é coronel, nem capitão, nem 
irmão da favorita; mas fica-lhe o ter sido distinguido pela condessa. 

Dizendo isto, o velho duque tentava ferir o coração do sobrinho com as unhas do ciúme. 
Mas o senhor de Aiguillon não pensava em ciúmes naquele momento. 

Procurava adivinhar o procedimento do velho marechal e distinguir o verdadeiro motivo 
da sua volta. 

Depois de algumas reflexões, esperou que a brisa do agrado real fosse o único motivo que 
impelisse Richelieu para Luciennes. 

Fez um sinal a senhora du Barry, o qual o duque percebeu num espelho fronteiro, 
enquanto compunha a cabeleira, e logo em seguida a condessa convidou Richelieu para tomar 
chocolate com ela. 

De Aiguillon despediu-se fazendo muitas blandícias ao tio, que lhe correspondeu 
graciosamente. 

Este último ficou só com a condessa diante da mesa que Zamora acabava de servir. 
O velho marechal olhava para todo aquele manejo da favorita, murmurando em voz 

baixa: 
- Há vinte anos, teria eu olhado para aquele relógio dizendo: “Dentro de uma hora, devo 

ser ministro”, e havia de sê-lo. Que feia coisa é a vida - prosseguiu ele falando sempre consigo: - 
durante a primeira parte põe-se o corpo ao serviço do espírito; durante a segunda, o espírito, que 
tem sobrevivido unicamente, torna-se criado do corpo: é absurdo. 

- Meu caro marechal - disse a condessa interrompendo os monólogos interiores da sua 
visita - agora que estamos sós, diga-me que empenho tinha em meter à cara do rei aquela 
delambida? 

- Realmente, condessa - respondeu Richelieu chegando à boca a sua chávena de chocolate 
- essa pergunta estava eu agora fazendo a mim mesmo, e declaro-lhe que não sei. 
 

XVII 
 

REGRESSO 
 
O senhor de Richelieu sabia o que devia pensar de Filipe, e podia com conhecimento de 

causa anunciar-lhe o regresso, porque, quando pela manhã saíra de Versalhes para Luciennes, 
encontrara-o na estrada, dirigindo-se para o Trianon, e passara perto bastante dele para lhe notar 
no rosto todos os sintomas de tristeza e inquietação. 

Efectivamente, esquecido em Reims, depois de ter passado por todos os graus do agrado, 
indiferença e esquecimento; aborrecido de princípio pelos sinais de amizade, e pelas atenções dos 
próprios superiores, Filipe, à proporção que o desagrado lhe embaciara com o hálito a brilhante 
fortuna, tinha-se desgostado de ver as amizades mudadas em frieza, e as atenções em desprezo; e 
a dor naquela alma delicada, tomara todos os caracteres da saudade. 

Portanto, Filipe tinha muitas saudades do tempo em que era tenente em Estrasburgo, por 
ocasião da entrada da delfina em França; tinha saudades dos seus amigos, dos seus iguais, dos 
seus camaradas; tinha sobretudo saudades do interior sossegado e puro da casa paterna, junto do 
lar em que La Brie era mordomo. Todas as penas achavam a consolação no silêncio e no 
esquecimento, esse sono dos espíritos activos; e daí a solidão de Taverney, que atestava tanto a 
decadência de todas as coisas como a ruína das pessoas, tinha um não sei quê de filosófico, que 
falava com voz poderosa ao coração do mancebo. 

Mas do que Filipe sobretudo tinha saudades, era do braço da irmã, era do seu conselho 
quase sempre tão justo, conselho nascido antes da altivez que da experiência. Porque as almas 
nobres têm isso de notável e de eminente, livram-se involuntariamente e pela sua própria 
natureza acima do vulgar, e muitas vezes também, pela sua própria elevação, escapam aos 



choques, às feridas e aos laços, o que nem sempre a habilidade dos insectos humanos de ordem 
inferior, por mais habituados que estejam a revolver-se no lodo, consegue evitar. 

Assim que Filipe sentiu apoderar-se dele o tédio, veio-lhe a desanimação, e achou-se tão 
infeliz no seu isolamento, que não quis acreditar em Andréia, aquela metade dele mesmo, pudesse 
ser feliz em Versalhes, quando ele padecia tão cruelmente em Paris. 

Escreveu pois ao barão a carta de que já falamos, e na qual lhe anunciava o próximo 
regresso. Esta carta não causou admiração a ninguém, e principalmente ao barão; o que pelo 
contrário o admirava era que Filipe tivesse tido a paciência de esperar assim, quando ele vivia em 
brasas, e havia quinze dias que suplicava a Richelieu, cada vez que o via, que precipitasse o 
desenlace. 

Como Filipe não recebesse a patente no prazo que fixara, despediu-se dos oficiais sem 
parecer dar atenção aos seus desdéns e sarcasmos, só disfarçados pela civilidade, que era ainda 
naquela época uma virtude francesa, e pelo respeito natural que sempre inspira um homem 
desembaraçado. 

Por conseguinte na hora em que consigo resolvera partir, hora até à qual esperara pela 
patente com mais receio do que desejo de a ver chegar, montou a cavalo e meteu à estrada de 
Paris. 

Os três dias de jornada pareceram-lhe de uma extensão mortal, e quanto mais se 
aproximava do termo, mais o silêncio do pai a seu respeito, e principalmente o da irmã, que tanto 
lhe prometera escrever, pelo menos duas vezes cada semana, tomava proporções assustadoras. 

Filipe chegava portanto a Versalhes pelo meio-dia, no mesmo momento em que o senhor 
de Richelieu saía. Caminhara durante uma parte da noite, tendo apenas descansado algumas horas 
em Melun; tão preocupado estava, que não viu o senhor de Richelieu na sua carruagem e nem 
sequer conheceu a libré. 

Dirigiu-se em direitura às grades da quinta, onde se despedira de Andréia no dia da sua 
partida, quando ela, sem razão alguma para afligir-se, visto que a prosperidade da família estava 
no seu auge, sentia contudo subir-lhe ao cérebro os proféticos vapores de uma incompreensível 
tristeza. 

Também naquele dia pressentira Filipe, por supersticiosa credulidade, os padecimentos da 
irmã; mas a pouco e pouco, o espírito, que se lhe tornava senhor de si, sacudira o jugo e por um 
estranho acaso, era ele, Filipe, que, sem razão alguma, voltava ao mesmo lugar, e com o mesmo 
susto, e sem achar infelizmente no seu pensamento uma consolação provável àquela invencível 
tristeza, que parecia um pressentimento, visto que não tinha causa. 

No momento em que o cavalo, ao trotar pelas pedras da calçada, lhes arrancava lume, 
alguém, sem dúvida atraído pela bulha, saiu de entre os arbustos e caniçados. 

Era Gilberto, que trazia uma foice na mão. 
O jardineiro conheceu logo o seu antigo amo. 
Filipe também conheceu Gilberto. 
Havia um mês que Gilberto vagueava assim; havia um mês que, semelhante a uma alma 

de condenado, não sabia o que fazia, nem onde devia parar. 
Naquele dia, hábil como era em seguir a execução do pensamento, estava ocupado em 

escolher pontos de vista nas ruas da quinta de onde descobrisse as janelas de Andréia, e de onde 
pudesse constantemente ver a casa, sem que olhar algum notasse a sua preocupação, os seus 
estremecimentos e os seus suspiros. 

Com o podão nas mãos, percorria os canteiros e latadas, cortando de um lado os ramos 
carregados de flores, sob pretexto de limpeza; arrancando de outro a casca ainda sã de árvores 
novas, sob pretexto de lhes tirar a goma e a resina; com o ouvido sempre à escuta, mirando, 
ansiando e deplorando. 

Tornara-se muito pálido durante aquele mês. Já se lhe não conhecia a mocidade no 
semblante, mais que pelo fogo estranho dos olhos e pela alvura lívida do rosto; mas a boca, 
franzida pela dissimulação, o olhar oblíquo, a mobilidade fremente dos músculos do rosto, 
pertenciam já aos anos mais sombrios da idade madura. 



Como dissemos, Gilberto conhecera Filipe, e fizera um movimento rápido para se ocultar 
entre os arbustos. 

Mas Filipe, dirigindo para ele o cavalo, bradou: 
- Gilberto! Ó Gilberto! 
O primeiro movimento de Gilberto fora de prosseguir na fuga, e a vertigem, o terror, esse 

delírio sem explicação possível, que os antigos, que procuravam uma causa a tudo, atribuíam ao 
Deus Pã, ia apoderar-se dele e arrastá-lo como um doido pelas ruas, pelos bosques e até pelos 
lagos. 

Uma palavra cheia de doçura, que Filipe pronunciou, foi felizmente ouvida pelo selvático 
mancebo. 

- Não me conheces, Gilberto? 
Gilberto compreendeu a sua loucura e parou. 
Depois voltou, mas lentamente e com desconfiança. 
- Não, senhor - disse Gilberto todo trémulo; - não, eu não o conhecia; e como me tinha 

parecido que era algum dos guardas, e eu não estava trabalhando, receei que me vissem e que 
fosse castigado. 

Filipe contentou-se com essa explicação, apeou-se, enfiou no braço a rédea do cavalo, e 
apoiando a outra mão no ombro de Gilberto, que estremecia visivelmente, perguntou: 

- Que tens tu, rapaz? 
- Nada, senhor - respondeu este. 
Filipe sorriu tristemente. 
- Tu não nos tens amizade, Gilberto - disse ele. 
O mancebo estremeceu segunda vez. 
- Sim, compreendo - prosseguiu Filipe - meu pai tratou-te com injustiça e dureza; mas eu, 

Gilberto? 
-Oh! O senhor... - murmurou o mancebo. 
- Eu, sempre fui teu amigo e sempre te defendi. 
- É verdade. 
- Assim, esquece o mal pelo bem; minha irmã também tem sempre sido boa para ti. 
- Oh não! Quanto a isso, não - respondeu vivamente o mancebo com uma expressão que 

ninguém poderia compreender, porque encerrava uma acusação contra Andréia e uma desculpa 
para ele, porque explodia como o orgulho, ao mesmo tempo que gemia como o remorso. 

- Sim, sim - disse Filipe - percebo: minha irmã é um pouco soberba, é verdade; mas no 
fundo é boa, tem bom coração. 

Em seguida, depois de leve pausa, porque a conversa só tinha por fim atrasar uma 
entrevista, que um pressentimento lhe dizia ser de recear, Filipe perguntou: 

- Sabes onde está neste momento a minha boa Andréia? 
Este nome feriu dolorosamente o coração de Gilberto, que respondeu com voz sufocada: 
- Presumo que esteja nos seus quartos, senhor. Como quer que eu possa saber... 
- Sempre só e aborrecendo-se; pobre irmã! – interrompeu Filipe. 
- Só, neste momento, sim, senhor, segundo toda a probabilidade, porque desde a fuga da 

Nicola... 
- Como, a Nicola fugiu? 
- Fugiu, sim, senhor, fugiu com o amante. 
- Com o amante? 
- É o que presumo - disse Gilberto, que conheceu ter-se adiantado demasiado; - pelo 

menos os criados diziam-no a boca cheia. 
- Mal, realmente, Gilberto - disse Filipe cada vez mais inquieto - já não percebo nada. É 

preciso arrancar-te as palavras. Vê se te podes mostrar mais amável. Tens inteligência, possuis 
uma certa distinção natural; vamos, não estragues essas boas qualidades por uma afectada e 
fingida estranheza, que não cabe na tua condição, nem na de ninguém. 



- Mas é que não sei tudo o que me pergunta, senhor, e que, se reflectir, conhecerá que o 
não posso saber. Trabalho todo o dia nos jardins, e o que se faz no palácio, por minha alma que 
não o sei. 

- Gilberto, Gilberto, eu pensava que tinhas olhos. 
- Eu? 
- Sim, e que te interessavas pelos que têm o meu nome, porque enfim, por má que tenha 

sido a hospitalidade de Taverney, tiveste-la. 
- Por isso, Sr. Filipe, interesso-me muito pelo senhor - disse Gilberto com um som de voz 

rouco e estridente, porque a. suavidade de Filipe e outro sentimento que este não podia adivinhar 
tinham abrandado aquele coração bravio; - sim, sou seu amigo, e aí está o motivo porque lhe digo 
que a senhora sua irmã está muito doente. 

- Muito doente! Minha irmã muito doente! – bradou Filipe com explosão; - minha irmã 
está muito doente, e tu não me disseste isso logo! 

E estugando o passo, perguntou: 
- O que tem ela, meu Deus? 
- Ah! Isso é o que eu não sei. 
- Mas o que sabes? 
- O que sei é que perdeu hoje os sentidos três vezes, aqui no jardim, e que o médico da 

senhora delfina já a foi visitar, e o senhor barão também. 
Filipe nada mais quis ouvir; os seus pressentimentos tinham-se realizado, e na presença 

do perigo real recobrara todo o ânimo. 
Deixou o cavalo entregue nas mãos de Gilberto, e correu quanto pôde para o lado da 

habitação de Andréia. 
Quanto a Gilberto, ficando só, conduziu precipitadamente o cavalo às cavalariças, e fugiu 

como as aves bravias ou daninhas, que nunca se querem demorar ao alcance do homem. 
 

XVIII 
 

O IRMÃO E A IRMÃ 
 
Filipe encontrou a irmã deitada no pequeno sofá de que já tivemos ocasião de falar. 
Entrando na antecâmara, o mancebo notou que Andréia tinha cuidadosamente afastado 

de si todas as flores, ela que tanto as prezava, porque, desde que se sentia doente, o aroma delas 
causava-lhe dores insuportáveis, e àquela irritação das fibras cerebrais atribuía a pobre menina 
todos os padecimentos que desde quinze dias a torturavam. 

No momento em que Filipe entrou, estava Andréia meditando, a bela fronte carregada 
pendia-lhe pesadamente, e os olhos vacilavam-lhe nas órbitas doloridas. Tinha as mãos 
pendentes, e bem que naquela situação o sangue devesse circular, estavam brancas como as de 
uma estátua de cera. 

A imobilidade de Andréia era tal que, aparentemente, parecia não viver, e para bem se 
ficar convencido de que não estava morta, era preciso ouvi-la respirar. 

Filipe seguira sempre com passo rápido, desde o momento em que Gilberto lhe tinha dito 
que a irmã estava doente, de modo que chegara todo arquejante ao princípio da escada; mas ali 
parara, voltara-lhe a razão, e subiu os degraus com passo mais tranqüilo, de modo que ao entrar 
no quarto caminhava já sem fazer bulha alguma, como se fosse um silfo. 

Queria conhecer e ver, com a solicitude particular que dá a amizade, os sintomas da 
doença; sabia que Andréia era tão terna e boa, que logo depois de o ter visto e ouvido comporia 
o gesto e o porte para não o assustar. 

Entrou portanto, abrindo tão brandamente a porta de vidraça, que a irmã não o ouviu, de 
sorte que estava já no meio do quarto antes que ela se apercebesse da sua presença. 

Filipe teve pois tempo de contemplá-la, de ver aquela palidez, aquela imobilidade, aquela 
atonia. Surpreendeu a singular expressão daqueles olhos, que se perdiam no vácuo, e mais 



assustado do que imaginara, nasceu-lhe repentinamente a idéia de que as afecções morais tinham 
grande parte nos padecimentos da irmã. 

Àquele aspecto, que lhe fazia estremecer o coração, Filipe não pôde reprimir um 
movimento de terror. 

Andréia ergueu os olhos, e soltando um grito, levantou-se como um defunto que 
ressuscita; e por sua vez também arquejante correu para os braços do irmão. 

- Tu, tu, Filipe! - disse ela; e a força abandonou-a antes que pudesse dizer mais. 
E como podia ela dizer outra coisa, quando só pensava aquilo? 
- Sim, sim, eu - respondeu Filipe abraçando-a e segurando-a, porque a sentia escorregar-

lhe dos braços; - sou eu que volto e venho encontrar-te doente. Ai, minha pobre irmã, o que tens 
tu? 

Andréia riu-se com um riso nervoso, que fez mal a Filipe, longe de o sossegar, como a 
doente desejava. 

- O que tenho, perguntas tu? Por quê? Eu tenho aparência de doente, Filipe? 
- Tens sim, Andréia; estás muito pálida e toda trémula. 
- Mas em que vês tu isso, meu irmão? Não sinto o mais leve incómodo; quem te deu tão 

falsas notícias, meu Deus? Quem teve a loucura de ir assustar-te? Mas, realmente, não sei o que 
queres dizer; eu estou perfeitamente, salvo alguns leves e pequenos deslumbramentos, que se 
hão-de ir como vieram. 

- Oh! Mas estás pálida, Andréia... 
- E costumo eu ser muito corada? 
- Não; mas vivias, ao passo que hoje... 
- Isto não vale nada. 
- Olha, olha, as tuas mãos, que ainda agora ardiam como fogo, estão frias como gelo. 
- Isso é muito simples e natural, Filipe; quando te vi entrar... 
- Então! 
- Experimentei uma viva sensação de alegria e o sangue afluiu-me ao coração, nada mais. 
- Mas tu não te tens nas pernas, Andréia; segura-te a mim. 
- Não, estou-te abraçando, nada mais; não queres que te abrace, Filipe? 
- Ai, querida Andréia! 
E apertou a irmã contra o peito. 
No mesmo instante sentiu-se Andréia novamente abandonada pelas forças; debalde 

tentou segurar-se ao pescoço do irmão, a mão escorregou-lhe hirta e quase morta, e tornou a cair 
no sofá, mais branca do que as almofadas de cassa onde o encantador perfil lhe descansava. 

- Vês, vês, que me enganavas? - bradou Filipe. - Ai! Querida irmã, tu estás mal, perdes os 
sentidos... 

- O frasco! - murmurou Andréia, constrangendo a expressão do rosto num sorriso, que 
até na morte a acompanhava. 

E com os olhos moribundos, e a mão elevada a custo, indicava a Filipe um frasco 
colocado em cima da cómoda, que estava próximo da janela. 

Filipe correu para o lugar indicado, mas sem desviar a vista do lado onde estava a irmã. 
Depois abriu a janela, e fez respirar o frasco a Andréia, que se conservava sem sentidos. 
- Ah! - disse ela ao fim de algum tempo respirando com força o ar e a vida - estou já 

ressuscitada; vamos, julgas que realmente esteja muito doente, diz? 
Mas Filipe nem pensava em responder; contemplava a irmã. 
Andréia, tornando a pouco e pouco a si, sentou-se sobre o sofá, tomou entre as suas 

mãos lentas a mão trémula de Filipe, e animando-se-lhe o olhar, subindo-lhe o sangue ao rosto, 
apareceu mais formosa do que nunca. 

- Ai, meu Deus! - disse - bem vês, Filipe, que já estou boa, e aposto que a não ser a 
surpresa que me fizeste, na melhor das intenções, não me teriam voltado os espasmos e estaria já 
inteiramente restabelecida; mas chegar assim diante de mim, bem deves compreender, Filipe, 



diante de mim, que tanto te amo... Tu, tu! Que és a minha vida, o meu único amigo, é querer 
matar-me, mesmo quando eu estivesse de boa saúde. 

- Sim, sim, tudo isso é muito bom, minha Andréia; entretanto tem a bondade de dizer-me 
a que atribuis esse incómodo, que tanto te tem desfigurado? 

- Eu sei, meu amigo? Talvez à Primavera, à estação das flores; bem sabes como sou 
nervosa; já ontem me senti sufocada com o cheiro do lilás da Pérsia; bem sabes quanto é activo o 
cheiro que exalam aqueles magníficos cachos de flores, que balanceiam com as primeiras brisas 
do ano; pois bem! Ontem... Oh! Meu Deus! Olha, Filipe, nem quero pensar em tal, tenho medo 
que só a idéia me perturbe. 

- Sim, tens razão, talvez seja isso; é realmente perigosíssimo ter flores no quarto.   
Recorda-te, de quando, ainda criança, me lembrei em Taverney de enfeitar o leito com umas 
grinaldas de lilás; o efeito era lindíssimo, mas no dia seguinte não acordei; todos me julgavam 
morto, excepto tu, que nunca pudeste compreender que eu deixasse assim o mundo, sem dizer-te 
adeus, e foste tu só, minha pobre Andréia, tendo apenas seis anos naquela época, que me 
chamaste à vida, a poder de lágrimas e de carícias... 

- E de ar, Filipe, porque é de ar que em tais casos se precisa; ah! E é o que parece faltar-
me sempre. 

- Ah! Minha irmã, minha irmã, ter-te-á esquecido isso, e terás mandado vir flores para o 
teu quarto? 

- Não, Filipe, não; realmente, há mais de quinze dias que não me entra no quarto a mais 
insignificante bonina. Caso estranho! Eu que tanto gostava de flores, agora nem vê-las posso.   
Mas deixemos as flores. Tive uma enxaqueca; Andréia de Taverney teve uma enxaqueca, querido 
Filipe, e Andréia de Taverney é uma pessoa felicíssima, porque uma simples dor de cabeça, que 
produziu um desmaio, fez interessar a corte em seu favor. 

- Como? 
- Tal qual; a senhora delfina teve a bondade de vir visitar-me. Oh! Filipe! Que 

encantadora protectora, que dedicada amiga que é a senhora delfina! Visitou-me, acariciou-me 
muito, trouxe-me o seu primeiro médico, e depois do sisudo doutor, cujos decretos são infalíveis, 
me tomar o pulso, e consultar os olhos e a língua, sabes ainda a última felicidade que me 
esperava? 

- Não. 
- Decidiu pura e simplesmente que eu não estava doente; o Dr. Luís não achou o mais 

insignificante remédio para receitar-me, ele, que todos os dias faz centenares de curas, com a 
maior felicidade, segundo dizem; portanto, Filipe, bem vês que estou de perfeita saúde. Agora, 
diz-me, quem te foi assustar? 

- Foi aquele velhaco do Gilberto. 
- O Gilberto? - disse Andréia com impaciência. 
- Sim, disse-me que estavas doentíssima. 
- E deste crédito a semelhante pateta, a semelhante mandrião, que só presta para fazer ou 

dizer mal? 
- Andréia! Andréia! 
- Que é? 
- Estás empalidecendo outra vez. 
- Não é nada; mas realmente o tal Gilberto contende-me com os nervos; não me basta 

encontrá-lo no caminho, tenho ainda que ouvir falar dele! 
- Andréia! Vais outra vez perder os sentidos! 
- Oh! Sim, sim, meu Deus!... Mas também... 
E os lábios de Andréia tornaram-se lívidos, e cessou de falar. 
- Isto é singular! - murmurou Filipe. 
Andréia fez um esforço. 



- Não, isto não é nada - disse ela; - não faças caso de todos estes deslumbramentos; já 
estou boa, aqui me tens de pé, Filipe; olha, se for da tua vontade, iremos juntos dar um passeio, e 
dentro de dez minutos estarei pronta e curada. 

- Parece-me que te enganas com as tuas próprias forças, Andréia? 
- Não, o teu regresso seria para mim a saúde, o vigor, se eu estivesse moribunda; queres 

dar uma volta comigo, Filipe? 
- Logo, cara Andréia - disse Filipe detendo docemente a irmã; - ainda não estou 

perfeitamente sossegado sobre o teu estado, descansa mais um instante. 
- Pois sim. 
Andréia deixou-se novamente cair no sofá, levando consigo Filipe, a quem segurava pela 

mão. 
- E por que motivo - prosseguiu ela - voltaste assim de repente, sem prevenção? 
- Mas, responde-me, querida Andréia, por que deixaste tu de escrever-me? 
- Tens razão; mas foi só há poucos dias. 
- Há perto de quinze dias que me não escreves, Andréia. 
Andréia abaixou a cabeça. 
- Minha esquecida! - disse Filipe. 
- Não me esqueci, mas estava adoentada, Filipe. Olha, este meu incómodo data do dia em 

que deixaste de receber notícias minhas; desde aquele dia as coisas que mais gratas me eram têm-
se tornado para mim uma fadiga. 

- Enfim, no meio disto tudo, satisfaz-me uma coisa que há pouco te ouvi. 
- Que coisa foi? 
- Disseste que eras aqui muito feliz: ainda bem, porque se aqui te têm amizade e se 

pensam em ti, comigo não acontece outro tanto. 
- Contigo? 
- Sim, comigo, que estava completamente esquecido por todos, até pela minha irmã. 
- Oh! Filipe. 
- Acreditarás, querida Andréia, que desde a minha partida, que com tanta pressa me foi 

ordenada, não tive notícias daquele suposto regimento de que me mandavam tomar posse, e que 
el-rei me fizera prometer pelo senhor de Richelieu, e até pelo nosso pai? 

- Oh! Isso não me admira - disse Andréia. 
- Como! Não te admira? 
- Não. Se soubesses, Filipe, o senhor de Richelieu, e o nosso pai andam com a cabeça 

perdida: parecem dois corpos sem alma. Nada compreendo da vida deles. Pela manhã, começa o 
pai a correr atrás do seu velho amigo, como ele lhe chama: empurra-o para Versalhes, para os 
aposentos de el-rei, depois, volta para o esperar aqui, onde passa o tempo fazendo-me perguntas, 
que não percebo. Passa-se o dia, não há novidades. Então, o senhor de Taverney desespera-se. O 
duque está-o enganando, diz ele, o duque é traidor. A quem atraiçoa o duque? Isso não sei eu, 
confesso-te que pouco me importa sabê-lo. O senhor de Taverney vive assim como um 
condenado no Purgatório, esperando sempre alguma coisa que não lhe trazem, alguém que não 
chega. 

- Mas el-rei, Andréia, el-rei? 
- Como el-rei? 
- El-rei, que tanto se mostrava disposto em nosso favor? 
Andréia olhou timidamente em redor de si. 
- O que é? - perguntou Filipe. 
- Ouve, el-rei... Falemos baixo, el-rei parece-me ser muito caprichoso, Filipe. Sua 

Majestade mostrava a princípio interessar-se muito por mim, como por ti e por nosso pai; mas de 
repente esse interesse esfriou, sem que eu pudesse adivinhar porquê, nem como. O facto é que 
Sua Majestade nem já olha para mim, chega a voltar-me as costas, e ontem, quando perdi os 
sentidos no jardim... 

- Ah! Vês! O Gilberto tinha razão; perdeste os sentidos, Andréia. 



- Era muito preciso que aquele miserável te fosse contar isso, e contá-lo talvez a toda a 
gente. Que lhe importa a ele que eu perca ou deixe de perder os sentidos? Bem sei, caro Filipe - 
acrescentou Andréia sorrindo - que não é das coisas mais próprias perder a gente os sentidos 
num palácio real, mas ninguém desmaia para se divertir, nem eu o fiz de propósito. 

- Mas quem te leva isso a mal, minha irmã? 
- El-rei. Sim, Sua Majestade, que no momento fatal desembocava por uma rua, vindo do 

grande Trianon. Eu estava estendida sobre um banco, nos braços do excelente senhor de Jussieu, 
que me socorria do melhor modo que lhe era possível, quando el-rei me viu. Bem sabes, Filipe, 
que o desmaio não tira inteiramente a percepção, a consciência do que se passa em volta de nós. 
Pois bem, assim que el-rei me viu, por insensível que eu na aparência estivesse, julguei notar-lhe 
um certo franzir de sobrolho, certo olhar irado e algumas palavras desagradabilíssimas, que el-rei 
murmurou entre dentes; depois Sua Majestade retirou-se, muito escandalizado, ao que parece, 
por eu ter tido o arrojo de desmaiar nos seus jardins. E na verdade, Filipe, a culpa não era minha. 

- Coitada! - disse Filipe apertando afectuosamente as mãos da irmã - creio bem que a 
culpa não era tua; mas depois, minha querida Andréia, depois? 

- Nada mais, meu amigo; e o sor Gilberto poderia ter-me dispensado os seus comentários. 
- Vamos, aí estás calcando o pobre rapaz. 
- Se te parece defende-o, diz que é um excelente rapaz! 
- Andréia, por piedade, não sejas tão cruel com o pobre moço, que tão mal tratas, e já te 

tenho visto a contas com ele!... Oh! Meu Deus, meu Deus, Andréia, o que tens tu? 
Desta vez Andréia deixara-se cair para trás sobre as almofadas do sofá, sem proferir uma 

palavra; desta vez o frasco não a chamou novamente à vida; foi preciso esperar que acabasse o 
deslumbramento, que a circulação se restabelecesse. 

- Decididamente - murmurou Filipe - tu estás doente, minha irmã, e de modo a assustar 
pessoas mais animosas do que eu; mas essa indisposição não me parece que deva ser tratada 
levianamente. 

- Mas enfim, Filipe, se o médico disse... 
- O médico nunca me persuadirá de que estejas de saúde. Se eu lhe falasse!... Onde pode 

ele ser encontrado? 
- Vem todos os dias ao Trianon. 
- Mas todos os dias, a que horas? Pela manhã? 
- De manhã e de tarde, quando está de serviço. 
- E hoje está de serviço? 
- Está, sim, meu amigo; e às sete horas em ponto, porque é exactíssimo, há-de subir as 

escadas que conduzem ao quarto da senhora delfina. 
- Bem - disse Filipe mais sossegado - esperarei aqui. 

 
XIX 

 
ENGANO 

 
Filipe continuou conversando sem afectação, vigiando sempre de revés a irmã, que 

tentava ganhar império bastante sobre si para não lhe causar novos cuidados com os seus 
delíquios. 

Filipe falou muito dos seus negócios, do esquecimento de el-rei, da inconstância do 
senhor de Richelieu, e quando deram sete horas, saiu precipitadamente, importando-se pouco de 
deixar adivinhar a Andréia o que ia fazer. 

Caminhou direito ao palácio da delfina, e parou numa distância grande bastante para não 
ser interpelado pelos homens que estavam de serviço, mas suficientemente perto, para poder 
conhecer bem todas as pessoas que passassem. 

Não havia ainda cinco minutos que ali estava, quando viu chegar, com o seu aspecto 
grave, o estimável médico de que Andréia lhe falara. 



O dia ia declinando, e apesar da dificuldade que devia ter para ler, o digno doutor 
folheava um tratado, recentemente publicado em Colónia, sobre as causas e resultados das 
paralisias do estômago. A pouco e pouco crescia a escuridão em volta dele, e o doutor adivinhava 
mais do que lia no seu livro, quando um corpo ambulante e opaco acabou por interceptar toda a 
luz ao sábio facultativo. 

Ergueu a cabeça, viu diante de si um homem, e perguntou: 
- O que quer? 
- Perdão, senhor - disse Filipe - é com o Sr. Dr. Luís que tenho a honra de falar? 
- Sim, senhor - redargüiu o doutor fechando o livro. 
- Então, senhor, queira ter a bondade de me dar uma palavra - disse Filipe. 
- Senhor, desculpe-me, mas o meu serviço chama-me junto da senhora delfina. São horas 

da minha visita, e não posso fazer esperar Sua Alteza. 
- Senhor... - e Filipe fez um movimento de súplica para impedir o caminho ao doutor. - 

Senhor, a pessoa para quem solicito os seus cuidados está ao serviço da senhora delfina. Padece 
muito, ao passo que a senhora delfina se acha de perfeita saúde. 

- Vamos primeiro saber de quem fala? – perguntou o doutor. 
- De uma pessoa que já visitou em companhia da senhora delfina. 
- Ah! Ah! Trata-se, porventura, da menina Andréia de Taverney? 
- Exactamente, senhor. 
- Ah! Ah! - murmurou o médico, erguendo vivamente a cabeça para examinar o mancebo. 
- Então sabe que padece muito? 
- Sim, uns desmaios, não é verdade? 
- Desmaios contínuos, sim, senhor. Hoje, no espaço de poucas horas, caiu-me desmaiada 

nos braços três ou quatro vezes. 
- E acha-se agora pior? 
- Ah! Não sei; mas bem deve compreender, doutor, que, quando se ama alguém... 
- Ama a menina Andréia de Taverney? 
- Oh! Mais do que à própria vida, senhor. 
Filipe pronunciou estas palavras com tal exaltação de amor fraternal, que o doutor Luís se 

enganou na sua significação. 
- Ah! Ah! - disse ele - é então o senhor... 
O doutor parou hesitando. 
- O que quer dizer, senhor? - perguntou Filipe. 
- O senhor então é que é... 
- Que sou quem, senhor? 
- Com os diabos! É que é o amante? - disse o doutor com impaciência. 
Filipe recuou dois passos, levando a mão à fronte e tornando-se pálido como a morte. 
- Cuidado, senhor - disse ele; - olhe que está insultando minha irmã. 
- Sua irmã! A menina de Taverney é sua irmã? 
- É sim, senhor, e eu não julgava ter dito coisa alguma, que pudesse da sua parte dar lugar 

a tão estranho engano. 
- Desculpe-me, senhor; a hora a que me procura, o modo misterioso com que me dirige a 

palavra... Eu julguei, supus que um interesse mais terno ainda que o amor fraternal... 
- Oh! Senhor, amante ou marido, ninguém amará minha irmã com mais amor profundo 

do que o meu. 
- Muito bem, nesse caso, vejo que a minha suposição o há-de ter ofendido, e peço-lhe 

perdão; e agora, senhor, permita... 
E o doutor deu um passo para seguir o seu caminho. 
- Doutor - insistiu Filipe - Peço-lhe, suplico-lhe que não me deixe sem primeiro me ter 

sossegado relativamente ao estado de minha irmã. 
- Mas quem lhe disse que o seu estado era assustador? 
- Oh! Meu Deus! Assusta-me o que tenho visto. 



- Viu sintomas que anunciam uma indisposição... 
- Grave, senhor? 
- Conforme. 
- Ouça, doutor, há em tudo isto alguma coisa muito extraordinária; dir-se-ia que não quer 

ou que não ousa responder-me. 
- Suponha antes, senhor, que na minha impaciência em dirigir-me para junto da senhora 

delfina, que espera... 
- Doutor, doutor - disse Filipe passando a mão pela testa, coberta de suor, - julgou que eu 

era amante da menina de Taverney? 
- Julguei, mas já se desfez o engano. 
- Julga então que a menina de Taverney tenha um amante? 
- Perdão, senhor, mas não me julgo obrigado a dar-lhe conta dos meus pensamentos. 
- Doutor, tenha piedade de mim. Soltou uma palavra terrível, uma palavra que está 

cravada no meu coração como a folha partida de um punhal; doutor, não tente evadir-se; é em 
vão que pretende ser um homem hábil e delicado; doutor, que enfermidade é essa de que teria 
falado a um amante e que deseja ocultar a um irmão? Responda-me, suplico-lhe. 

- Pelo contrário, senhor, rogo-lhe que me dispense de responder, porque, pelo modo 
como me interroga, vejo que não tem já poder em si. 

- Oh! Meu Deus, não compreende então, senhor, que cada uma das palavras que 
pronuncia me impele ainda mais para esse abismo que tremo ver. 

- Senhor! 
- Doutor! - bradou Filipe com uma nova veemência - devo concluir que é tão terrível o 

segredo que tem a revelar-me, que para ouvi-lo preciso de todo o meu sangue frio e de todo o 
meu ânimo? 

- Mas não sei realmente em que suposição está, senhor de Taverney; eu não disse 
semelhante coisa. 

- Oh! Faz cem vezes mais que dizê-lo!... Deixa-me desconfiar de coisas!... Oh! Isso não é 
ter caridade, doutor; veja que diante do senhor se me parte o coração; veja que rogo, que suplico; 
fale, fale, por piedade; juro-lhe que terei ânimo, tenho sangue-frio... Essa enfermidade, essa 
desonra talvez... Oh! Meu Deus! Meu Deus! Não me interrompa, doutor! 

- Senhor de Taverney, eu não disse coisa nenhuma, nem à senhora delfina, nem a seu pai, 
nem ao senhor; não me pergunte mais nada. 

- Sim, sim, mas bem vê que interpreto o seu silêncio; vê que sigo o seu pensamento no 
sombrio e fatal caminho em que se some; se erro, não me deixe prosseguir. 

- Adeus, senhor - respondeu o doutor em tom comovido. 
- Oh! Não me deixará assim sem me dizer sim ou não. Uma palavra, uma só, é tudo 

quanto lhe peço. 
O médico parou. 
- Senhor - disse ele - há pouco... E produziu isso o fatal engano que o ofendeu... 
- Não falemos mais disso, senhor. 
- Pelo contrário, devemos falar; há pouco, talvez tarde demais, disse-me que a menina de 

Taverney era sua irmã. Mas antes, com uma exaltação que foi causa do meu engano, disse-me que 
amava a menina Andréia mais que a própria vida. 

- É verdade. 
- Se o seu amor por ela é tão grande, deve ser correspondido. 
- Oh! Senhor, Andréia ama-me como a ninguém ama no mundo. 
- Pois então interrogue-a, senhor; interrogue-a nesse caminho em que me vejo obrigado a 

abandoná-lo, senhor; e se ela o ama como o senhor a ama, tenho a certeza que há-de responder 
às suas perguntas. Muitas coisas se dizem a um amigo, que se não diriam a um médico; então 
talvez que ela consinta em dizer-lhe o que, por minha vida! Eu não quisera ter-lhe deixado 
perceber.  Adeus, senhor. 

E o médico deu outro passo para seguir ao seu destino. 



- Oh! Não, não; é impossível - bradou Filipe, louco de dor e entrecortando cada palavra 
com um soluço; não, doutor, não ouvi bem; não, o senhor não me disse semelhante coisa. 

O médico, com uma voz cheia de bondade e comiseração, disse: 
- Faça o que acabo de aconselhar-lhe, senhor de Taverney; e, acredite-me, é o que tem de 

melhor a fazer. 
- Oh! Mas, pense bem; dar-lhe eu crédito, é renunciar à religião da minha vida inteira, é 

acusar um anjo, é tentar Deus, doutor; se exige que eu creia, prove o que disse, prove. 
- Adeus, senhor. 
- Senhor! - bradou Filipe desesperado. 
- Tome cuidado, se fala com essa veemência, vai dar a conhecer o que eu me tinha 

prometido ocultar a todos, e o que a si mesmo quisera ter ocultado. 
- Sim, sim, tem razão, doutor - disse Filipe em voz tão baixa, que o sopro morria ao sair-

lhe dos lábios; - mas enfim, a ciência pode enganar-se, e o senhor mesmo confessará que algumas 
vezes se tem enganado. 

- Raras vezes, senhor - respondeu o médico; - sou homem de estudos severos, e a minha 
boca só diz sim quando os meus olhos e o meu espírito têm dito: vi, sei, estou certo. Sim, tem 
razão, senhor; terei algumas vezes podido enganar-me como se engana toda a criatura fraca; mas, 
segundo toda a probabilidade, não foi desta vez. Vamos, sossegue e separemo-nos. 

Mas Filipe não podia resignar-se assim. Pôs a mão no braço do doutor com ar de tão 
profunda súplica, que este parou. 

- Um derradeiro, um supremo favor, senhor – disse ele; - vê a perturbação em que se 
acha o meu espírito; sinto alguma coisa que parece loucura; para saber se devo viver ou morrer 
preciso de uma confirmação dessa realidade que me ameaça. Volto para junto de minha irmã, e 
só a interrogarei depois de a ter ido ver outra vez, reflicta nisto. 

- É o melhor que tem a fazer, senhor; quanto a mim, nada mais tenho que acrescentar ao 
que já disse. 

- Senhor, prometa-me; meu Deus! É uma mercê que o carrasco não negaria à vítima; 
prometa-me que há-de ir ver a minha irmã depois da sua visita a Sua Alteza a senhora delfina; 
senhor, em nome do Céu, prometa-me isso! 

- É inútil, senhor; mas, como mostra tanto empenho, é dever meu fazer o que deseja; 
quando eu sair da casa da senhora delfina, irei ver a sua irmã. 

- Oh! Agradeço-lhe infinitamente. Sim, venha, e então o senhor mesmo confessará que se 
enganou. 

- De todo o coração o desejo, senhor, e se me tiver enganado, com prazer o confessarei. 
Adeus! 

E o doutor restituído finalmente à liberdade, partiu, deixando Filipe só, tremendo com 
febre, inundado por um suor de gelo, e não conhecendo já no seu transporte delirante, nem o 
lugar onde se achava, nem o homem com quem tinha conversado, nem o terrível segredo que 
acabava de saber. 

Alguns minutos olhou, sem poder compreender, para o céu, que insensivelmente se 
enchia de estrelas, e para o palácio, que se enchia de luz. 
 

XX 
 

INTERROGATÓRIO 
 
Assim que Filipe tornou a si e conseguiu recuperar a razão, dirigiu-se aos quartos de 

Andréia. 
Mas, à medida que se aproximava, ia a pouco e pouco desaparecendo o fantasma da sua 

desgraça; parecia-lhe que tinha estado a sonhar e não que tudo aquilo fosse uma realidade com a 
qual havia um instante lutara. Quanto mais se afastava do médico, mais incrédulo se tornava. 
Errara decerto a ciência, mas a virtude não. 



Não lhe dava completamente razão o doutor, prometendo-lhe visitar novamente a irmã? 
Entretanto, quando Filipe tornou a achar-se na presença de Andréia, estava tão mudado, 

tão pálido, tão abatido, que desta vez foi ela quem ficou inquieta pelo irmão, e perguntou-lhe 
como tinha sido possível operar-se nele mudança tão sensível e repentina! 

Só uma coisa podia ter produzido semelhante efeito em Filipe. 
- Santo Deus! Meu irmão - perguntou Andréia – tão doente estou eu? 
- Por quê? - disse Filipe. 
- Porque a conferência que tiveste com o Dr. Luís parece ter-te aterrado. 
- Não, minha irmã - disse Filipe; - o doutor não dá importância à tua doença, e tu disseste 

a verdade. Até me custou muito conseguir que ele aqui voltasse. 
- Ah! Ele volta? - disse Andréia. 
- Volta, sim. Por quê? Não querias que ele viesse, Andréia? 
E Filipe, pronunciando estas palavras, cravou a vista nos olhos de Andréia. 
- É-me indiferente - respondeu ela simplesmente – contanto que essa visita te sossegue 

um pouco, como desejo; entretanto, de que procede a assustadora palidez, que te transtorna? 
- Causa-te isso inquietação, Andréia? 
- Ainda o perguntas! 
- Amas-me então muito, Andréia? 
- Como? 
- Pergunto, Andréia, se és sempre minha amiga, como no tempo da nossa infância? 
- Oh! Filipe! Filipe! 
- Assim pois, sou para ti uma das pessoas mais queridas que tens no mundo? 
- Oh! A mais querida, a única - exclamou Andréia. 
Depois, corando e perturbada, acrescentou: 
- Perdoa, Filipe, eu não me lembrava... 
- Do nosso pai, não é verdade, Andréia? 
- Sim. 
Filipe pegou na mão da irmã e olhou para ela com ternura. 
- Andréia - disse ele - não julgues que te levasse nunca a mal, se o teu coração 

experimentasse uma afeição que não fosse nem o amor que tens ao pai, nem o que tens por 
mim... 

Depois, chegando-se mais ainda para ela, prosseguiu: 
- Estás numa idade, Andréia, em que o coração das raparigas fala mais vivamente do que 

elas mesmas quereriam, e bem o sabes, um preceito divino ordena às mulheres que deixem 
parentes e família para seguirem o esposo. 

Andréia olhou algum tempo para Filipe, como se este lhe falasse uma linguagem 
estrangeira, que ela não entendesse. 

Depois, rindo com uma simplicidade difícil de explicar, disse: 
- Meu esposo! Não falaste no meu esposo, Filipe? Ai, meu Deus! Ainda há-de nascer; 

pelo menos não o conheço! 
Filipe, ouvindo esta exclamação tão verdadeira de Andréia, aproximou-se mais dela, e 

apertando-lhe a mão entre as suas, respondeu: 
- Antes de ter um esposo, minha boa Andréia, há um namorado, um noivo. 
Andréia olhou admirada para Filipe, podendo assim o mancebo penetrar com a vista 

ávida até ao fundo do claro e virginal olhar da irmã, cuja alma inteira nele se reflectia. 
- Minha irmã - disse Filipe - desde o teu nascimento tiveste-me sempre pelo teu melhor e 

mais verdadeiro amigo; eu também sempre te tive por minha única amiga. Sempre tenho 
preferido a tudo a tua companhia, bem o sabes. Juntos crescemos, e nada perturbou a confiança 
que um de nós cegamente depositava no outro; por que razão desde algum tempo, Andréia, sem 
motivo, és a primeira a mudar de sentimentos a meu respeito? 

- Mudar, eu!  Pois eu mudei em alguma coisa para contigo, Filipe? Explica-te. Realmente, 
nada percebo do que me estás dizendo desde que voltaste. 



- Sim, Andréia - disse o mancebo apertando-a contra o peito; - sim, minha querida irmã, 
as paixões da mocidade sucederam às afeições da infância, e já me não achaste bom nem seguro 
para depositar em mim os segredos de amor que encerra o teu coração. 

- Meu irmão, meu irmão - disse Andréia cada vez mais admirada - o que estás aí dizendo? 
O que me estás aí dizendo de amor, a mim? 

- Andréia, eu entro numa questão cheia de perigos para ti, cheia de angústias para mim. 
Bem sei que solicitar ou antes exigir a tua confiança neste momento, é perder-me no teu espírito; 
mas prefiro, e acredita que é cruel para mim dizê-lo, prefiro sentir que me tens menos amizade do 
que deixar-te entregue às desgraças que te ameaçam, desgraças aterradoras, Andréia, se persistes 
no silêncio que deploro, e de que te não teria julgado capaz para com um irmão, para com um 
amigo. 

- Meu irmão, meu amigo - disse Andréia - juro-te que não percebo nada do que me dizes. 
- Queres que te faça perceber, Andréia? 
- Decerto, quero. 
- Pois então, se, animado por ti, eu falar com demasiada exactidão; se te fizer assomar às 

faces a cor do pejo, e fizer pesar a vergonha sobre o teu coração, lembra-te que a culpa terá sido 
tua por me teres obrigado a descer ao fundo da tua alma para de lá te arrancar o teu segredo. 

- Pois sim, Filipe, e juro-te que não te quererei mal pelo que fizeres. 
Filipe olhou para a irmã, ergueu-se na maior agitação, e percorreu o quarto a passos 

largos. Havia tanta discrepância entre a acusação, que no espírito formulava contra ela, e a 
tranqüilidade de Andréia, que se via perplexo sobre o que devia julgar a respeito da irmã. 

Andréia, pela sua parte, contemplava o irmão com pasmo, e a pouco e pouco ia gelando 
ao contacto daquela solenidade, tão diferente da doce e suave autoridade fraternal. 

Por isso, antes que Filipe começasse de novo a falar, Andréia levantou-se, foi direita ao 
irmão e encostou-se-lhe ao braço. 

Então, olhando para ele, com inexplicável ternura, disse: 
- Ouve, Filipe, olha para mim como eu olho para ti! 
- Oh! É também esse o meu desejo - respondeu o mancebo, fitando nela os olhos 

ardentes - o que me queres tu dizer? 
- Quero dizer-te, Filipe, que sempre tiveste ciúme da minha amizade; é natural, pois que 

da minha parte tenho ciúme dos teus cuidados e da tua afeição; pois bem, olha para mim como 
eu to pedi. 

Andréia sorriu. 
- Vês algum segredo nos meus olhos? - prosseguiu ela. 
- Sim, sim, vejo um - disse Filipe. - Andréia, tu amas alguém? 
- Eu! - bradou Andréia com uma admiração tão natural, que fora impossível à mais hábil 

actriz imitar a inflexão daquele monossílabo. 
E começou a rir. 
- Eu, amo alguém! - continuou ela. 
- Então amam-te? 
- Pois a ser assim é pena! Porque, visto que essa pessoa desconhecida nunca se mostrou, e 

por conseqüência nunca se declarou, é amor perdido. 
Então, vendo sua irmã rir e zombar com tanta franqueza a semelhante respeito, 

contemplando-lhe o azul tão puro dos olhos, a candura tão casta do porte, Filipe, que sentia o 
coração de Andréia palpitar junto ao seu coração com um movimento igual, pensou consigo que 
um mês de ausência não podia produzir semelhante mudança no carácter de uma senhora de 
proceder irrepreensível; que a infeliz Andréia era indignamente suspeitada, que a ciência mentia; 
lembrou-se que o Dr. Luís podia ser desculpado, pois que não conhecia nem a pureza, nem os 
instintos delicados de Andréia; ele podia tê-la julgado igual a todas essas raparigas nobres, que, 
fascinadas por exemplos indignos ou levadas pelo calor temporão de um sangue corrompido, 
abdicavam a virgindade sem pesar e até sem ambição. 



Um último olhar lançado sobre Andréia explicou a Filipe a falibilidade do facultativo, e 
considerou-se logo tão feliz com a sua explicação, que abraçou a irmã como aqueles mártires, que 
confessavam a pureza da Virgem Maria, confessando ao mesmo tempo a sua crença no Filho 
Divino. 

Foi neste período de flutuação que Filipe ouviu nas escadas os passos do Dr. Luís, que se 
mostrava fiel à promessa que lhe fizera. 

Andréia estremeceu: tudo para ela era assustador na situação em que se encontrava. 
- Quem vem aí? - perguntou ela. 
- Provavelmente há-de ser o Dr. Luís - disse Filipe. 
No mesmo instante, abriu-se a porta, e o médico, esperado por Filipe com tanta 

ansiedade, apareceu com efeito no quarto. 
Era, já o dissemos, um desses homens honrados e sisudos, para quem a ciência é um 

sacerdócio, e que lhe estudam os mistérios com religião. 
Naquela época toda materialista, o Dr. Luís, caso raro, procurava descobrir as doenças da 

alma nas enfermidades do corpo. Caminhava franca e arrebatadamente nesse caminho, 
importando-lhe pouco os rumores e os obstáculos, economizando o tempo, património da gente 
laboriosa, com uma avareza, que o tornava brutal para com os ociosos e tagarelas. 

Por isso tão asperamente tratara Filipe na primeira entrevista: tomara-o por um desses 
peralvilhos da corte, que conversam o médico, para lhe ouvirem cumprimentos sobre as proezas 
amorosas. Mas logo que viu o verso da medalha, e em lugar do peralvilho mais ou menos 
amoroso, achou o rosto triste e ameaçador do irmão; quando, em vez de um sujeito enfadonho, 
viu esboçar-se uma desgraça, o homem honrado, o filósofo comovera-se, e às últimas palavras de 
Filipe o médico dissera para consigo: 

- Não só podia enganar-me, senão que desejo ter-me enganado. 
E aí está o motivo porque, mesmo independente dos instantes rogos de Filipe, tornaria a 

visitar Andréia, para melhor conhecer, por um exame mais decisivo, o que a primeira experiência 
lhe dera como provável. 

Entrou portanto, e o seu primeiro olhar, o modo investigador tão peculiar ao médico 
observador, desde que entrou no quarto, cravou-se em Andréia, de quem nunca mais se 
despregou. 

Fosse pela comoção causada pela visita do doutor, fosse casualmente, Andréia teve um 
desses ataques que tanto haviam assustado Filipe, e cambaleou, levando ao mesmo tempo o lenço 
à boca. 

Filipe, ocupado como estava em receber o doutor, nada vira. 
- Doutor - disse ele - seja bem-vindo, e perdoe o meu modo um pouco arrebatado; 

quando haverá uma hora me cheguei ao senhor, estava tão agitado quão sossegado estou neste 
momento. 

O doutor deixou um instante de olhar para Andréia, e dirigiu a vista para o mancebo, 
cujo sorriso e contentamento analisou. 

- Conversou com a senhora sua irmã, como lhe aconselhei? - perguntou ele. 
- Conversei, doutor, conversei. 
- E está descansado? 
- Tenho de mais o Céu e de menos o Inferno na minha alma. 
O doutor pegou na mão de Andréia e tomou-lhe o pulso, que estudou por muito tempo. 
Filipe olhava para ele e parecia dizer: 
-Oh! Examine bem, doutor, agora já não temo os comentários do médico. 
Em seguida, com modo triunfante, perguntou: 
- Então, senhor? 
- Senhor cavaleiro - respondeu o Dr. Luís - tenha a bondade de me deixar só com sua 

irmã. 
Estas palavras, pronunciadas simplesmente, abateram o orgulho do mancebo. 
- Como! Ainda? - disse ele. 



O doutor fez um movimento. 
- Está bem, eu deixo-os, senhor - redargüiu Filipe com modo triste. 
Depois, dirigindo-se à irmã, prosseguiu: 
- Andréia, sê franca e leal para com o doutor. 
Esta encolheu os ombros como se nem pudesse compreender o que lhe queriam dizer. 
Filipe prosseguiu: 
- Enquanto ele vai fazer-te perguntas sobre a tua saúde, vou eu dar uma volta pelo jardim. 

A hora a que mandei vir o cavalo ainda não está chegada, de modo que poderei ainda ver-te antes 
da minha partida, e conversar contigo um instante. 

E apertou a mão de Andréia, tentando sorrir. 
Mas Andréia sentiu alguma coisa de convulso e de constrangido naquele aperto de mão e 

naquele sorriso. 
O doutor acompanhou Filipe com toda a civilidade até à porta da entrada, que fechou. 
Depois do que foi sentar-se ao lado de Andréia, no mesmo sofá em que ela estava. 

 
XXI 

 
A CONSULTA 

 
Reinava o mais profundo silêncio. 
Nem um sopro agitava o ar, nem uma voz humana soava: a natureza estava tranqüila. 
Todo o serviço do Trianon estava acabado; a gente das cavalariças e das cozinhas 

recolhera-se; o pátio estava deserto. 
Andréia sentia, no fundo do seu coração, certa comoção pela espécie de importância que 

Filipe e o médico ligavam àquela doença. 
Admirava-se um tanto da segunda visita do Dr. Luís, que na manhã daquele mesmo dia 

declarara a enfermidade insignificante e os remédios inúteis; mas, graças à sua profunda candura, 
o espelho resplandecente da alma nem de leve se embaciava com o sopro de todas aquelas 
desconfianças. 

De repente, o médico, que nunca deixara de olhar para ela, depois de lhe haver dirigido 
sobre o rosto a luz da lâmpada, pegou-lhe na mão como amigo ou confessor, e não já como 
médico. 

Aquele gesto inesperado causou grande estranheza à susceptível Andréia, que esteve a 
ponto de retirar a mão. 

- Minha senhora - perguntou o médico - esta minha visita é devida a desejo seu ou cedi eu 
simplesmente à vontade de seu irmão? 

- Senhor doutor - respondeu Andréia - meu irmão entrou aqui dizendo-me que o senhor 
doutor voltaria a visitar-me; segundo o que pela manhã me fez a honra de dizer sobre a 
insignificância da minha doença, por mim não teria tomado a liberdade de tornar a incomodá-lo. 

O médico inclinou-se. 
- Seu irmão - prosseguiu - parece ser um tanto colérico, zeloso da sua honra e intratável 

sobre certas matérias; foi naturalmente por esse motivo que recusou confessar-lhe tudo. 
Andréia olhou para o médico como já havia olhado para Filipe. 
- Também o senhor?! - disse ela com suprema altivez. 
- Perdão, minha senhora, deixe-me concluir. 
Andréia fez um gesto, que indicava paciência ou antes resignação. 
- É portanto natural - prosseguiu o doutor - que ao ver o desgosto dele, ao pressentir-lhe 

a cólera, tenha obstinadamente guardado o seu segredo; mas, comigo, minha senhora, comigo, 
que sou, acredite-o, médico tanto da alma como do corpo; que vejo e que sei, e que por 
conseqüência lhe poupo metade do difícil caminho das revelações, tenho direito a esperar que 
seja mais franca. 



- Senhor - respondeu Andréia - se eu não tivesse visto o rosto do meu irmão entristecer e 
tomar o carácter de uma dor verdadeira, se não consultasse o seu aspecto venerando e a 
reputação de sisudez de que goza, julgaria que estavam ambos de acordo para representar uma 
comédia à minha custa, e para me fazer tomar, depois desta conferência, algum remédio bem 
negro e bem amargo. 

O médico franziu o sobrolho. 
- Minha senhora - disse ele - rogo-lhe que não prossiga nesse caminho de dissimulação. 
- De dissimulação! - bradou Andréia. 
- Prefere que eu diga de hipocrisia? 
- Mas, senhor - bradou Andréia - está-me ofendendo! 
- Diga antes que adivinho. 
- Senhor! 
Andréia ergueu-se; mas o médico obrigou-a com brandura a sentar-se de novo. 
- Não - prosseguiu ele - não, minha filha; não a ofendo, sirvo-a; e se a convenço, salvo-

a!... Assim, nem o seu olhar irritado, nem a fingida indignação que a anima, me farão mudar de 
resolução. 

- Mas o que quer, o que exige, meu Deus? 
- Confesse, quando não, palavra de honra, dar-me-á bem miserável opinião de si! 
- Senhor, ainda lho repito, meu irmão não está aqui para me defender, e eu digo-lhe que 

me insulta, que não o entendo, e ordeno que se explique clara e simplesmente a propósito desta 
suposta doença. 

- Pela última vez, minha senhora, queira poupar-me o desgosto de a fazer corar! 
- Não o compreendo, não o compreendo, não o compreendo! - repetiu Andréia três 

vezes, olhando para o doutor com os olhos chamejantes de interrogação, de desafio e quase de 
ameaça. 

- Pois bem! Eu, minha senhora, compreendo-a; duvida da ciência e espera ocultar a todos 
o seu estado, mas, desengane-se, com uma única palavra abaterei toda a sua soberba: está 
grávida!... 

Andréia soltou um grito terrível e caiu sobre o sofá. 
Este grito foi seguido pela bulha de uma porta aberta com violência, e Filipe deu um salto 

até ao meio do quarto, com a espada na mão, os olhos sanguinolentos, os beiços trémulos. 
- Miserável! - disse ele ao médico - o senhor mente! 
O doutor voltou-se lentamente para o mancebo, sem largar o pulso de Andréia, que 

palpitava meio morta. 
- O que eu disse está dito, senhor - disse o doutor com ar de desprezo - e não será a sua 

espada, embainhada ou fora da bainha, que me faça mentir. 
- Doutor! - murmurou Filipe deixando cair a espada. 
- Desejou que eu verificasse, por uma segunda prova, o meu primeiro exame! Assim o fiz; 

agora a certeza está fundada, adquirida, nada ma arrancará do coração. Isso magoa-me vivamente, 
senhor, porque me inspira tanta simpatia quanta aversão me inspira esta menina pela sua 
perseverança na mentira. 

Andréia permaneceu imóvel, mas Filipe fez um movimento. 
- Sou pai de família, senhor - prosseguiu o doutor - e compreendo tudo quanto pode e 

deve sofrer. Ofereço-lhe portanto os meus serviços e prometo-lhe a minha discrição. A minha 
palavra é sagrada, senhor, e toda a gente lhe dirá que tenho a minha palavra em maior conta do 
que a minha vida. 

- Oh! Mas, senhor, é impossível! 
- Não sei se é impossível, mas é verdade. Adeus, senhor de Taverney. 
E o médico retirou-se com o mesmo passo lento e sossegado, depois de ter olhado com 

sinais de compaixão para o mancebo, que estava aterrado pelo sofrimento, e que, no momento 
em que a porta se fechou, caiu abismado na sua dor sobre uma poltrona distante de Andréia dois 
passos. 



Depois da saída do médico, Filipe levantou-se, foi fechar a porta do corredor, a do 
quarto, as janelas, e chegando-se a Andréia, que o viu fazer esses sinistros preparativos, cruzando 
os braços, disse-lhe: 

- Enganaste-me cobarde e estupidamente; cobardemente, porque sou teu irmão, porque 
tive a fraqueza de te amar, de te preferir a tudo, de te estimar mais que tudo, e porque esta 
confiança da minha parte devia pelo menos provocar a tua, à falta de ternura; estupidamente, 
porque hoje o infame segredo que nos desonra está em poder de terceira pessoa, porque apesar 
da sua discrição talvez tenha já sido patente a outros olhos, porque enfim, se logo de princípio 
me tivesses confessado a posição melindrosa em que te achavas, eu te teria salvado da vergonha, 
quando não por afeição, pelo menos por egoísmo; porque, enfim, salvando-te eu, também me 
salvaria a mim. Até nisso andaste muito mal. A tua honra, enquanto não és casada, pertence em 
comum a todos aqueles cujo nome enxovalhas. Ora, agora, não sou já teu irmão, pois que 
renegaste este título; agora sou um homem interessado em arrancar-te por todos os meios 
possíveis o segredo todo inteiro, para que dessa confissão brote para mim uma reparação 
qualquer. Dirijo-me portanto a ti, cheio de cólera e de resolução, e digo-te: “Pois que foste 
cobarde bastante para confiares numa mentira, serás castigada como se castigam os cobardes. 
Confessa-me portanto o teu crime, senão...” 

- Ameaças! - bradou a soberba Andréia - ameaças a uma mulher! 
E ergueu-se pálida e terrível. 
- Sim, ameaças, não a uma mulher, mas a uma criatura sem fé, sem honra. 
- Ameaças - prosseguiu Andréia, exasperando-se a pouco e pouco; - ameaças a mim, que 

nada sei, que nada compreendo, e que olho para todos como doidos sanguinários 
mancomunados para me fazerem morrer de pena, quando não de vergonha! 

- Pois seja! - bradou Filipe - morre então! Morre, se não queres confessar! Morre 
imediatamente. Deus é teu juiz, e eu sou o teu verdugo. 

E o mancebo levantou convulsivamente a espada que deixara cair no chão, e rápido 
como um raio, dirigiu-lhe a ponta ao seio. 

- Bem, bem, mata-me - bradou ela sem se assustar por ver brilhar contra o peito a espada 
nua e sem procurar evitar o golpe. 

Pelo contrário, lançou-se para diante, dolorosa e dementada; e o seu impulso foi tão vivo, 
que a espada lhe teria atravessado o peito lado a lado se não fosse o repentino terror de Filipe, e a 
vista de algumas gotas de sangue que tingiram a roupa da irmã. 

Ao mancebo enfraqueceram-lhe as forças e a cólera, recuou, deixou cair o ferro das mãos, 
e caindo de joelhos soluçando, abraçou o corpo da irmã. 

- Andréia! Andréia! - bradou ele - não! Não! Eu é que hei-de morrer. Já não és minha 
amiga, já me não conheces, nada mais tenho que fazer neste mundo. Oh! A tal ponto tens tu 
amor a alguém, Andréia, que prefiras a morte a uma confissão depositada no meu peito? Oh! 
Andréia, não és tu que deves morrer, sou eu que hei-de matar-me. 

E fez um movimento para fugir; mas já Andréia o tinha agarrado pelo pescoço, e cobria-o 
de beijos e banhava-o com as suas lágrimas. 

- Não, não - disse ela - tinhas ainda há pouco razão: mata-me, Filipe, porque dizem que 
sou culpada! Mas tu, tão nobre, tão puro, tão bom, tu, a quem ninguém acusa, vive, e tem dó de 
mim em vez de me amaldiçoar. 

- Pois bem! Minha irmã - disse Filipe - em nome do Céu, em nome da nossa amizade de 
outrora, vamos, nada receies, nem por ti, nem por aquele a quem amas; esse, seja quem for, há-de 
ser-me sagrado, ainda que fosse o meu maior inimigo, ou o mais ínfimo dos homens. Mas eu não 
tenho inimigos, Andréia, e tu és tão nobre de coração e de sentimentos, que hás-de ter bem 
escolhido o teu amante, e aquele que escolheste, vou procurá-lo, vou chamar-lhe meu irmão. 
Nada dizes; mas é porventura impossível um casamento entre ti e ele? É isso o que queres dizer? 
Pois bem! Seja, eu me resignarei, guardarei para mim só toda a minha dor, abafarei essa voz 
imperiosa da honra que pede sangue. Nada mais exijo de ti, nem mesmo o nome desse homem. 
Seja, esse homem agradou-te, é-me caro. Sairemos da França, fugiremos juntos. El-rei deu-te de 



presente um rico adereço, segundo me disseram; vendê-lo-emos, mandaremos a nosso pai 
metade do produto, e depois, com a outra metade, viveremos desconhecidos; serei tudo para ti, 
Andréia, tu serás tudo para mim. Eu não amo ninguém; bem vês que a minha amizade não é 
dividida, Andréia, vês o que faço, vês que podes contar com a minha amizade; vejamos, negar-
me-ias tu ainda a tua confiança, depois do que acabo de dizer-te? Vamos, vamos, não queres 
chamar-me teu irmão? 

Andréia escutara silenciosamente tudo quanto o triste moço acabara de dizer. 
O palpitar do coração era o único sinal de vida que lhe restava; o seu olhar era o único 

indício de razão. 
- Filipe - disse ela depois de longo silêncio – pensaste que eu já te não amava, pobre 

irmão; pensaste que eu tinha amado outro homem; pensaste que eu tinha esquecido a lei da 
honra, eu, que sou mulher nobre e compreendo todos os deveres que esta palavra me impõe!... 
Meu amigo, perdoo-te; sim, sim, perdoo-te; mas não te perdoarei se me julgares ímpia bastante, 
bastante vil, para te fazer um juramento falso. Eu juro-te, Filipe, pelo Deus que me ouve, pela 
alma da nossa mãe, que ao que parece não me protegeu bastante, juro-te pelo meu ardente amor 
por ti, que nunca um pensamento de amor me perturbou a mente, que nunca homem algum me 
disse: “Eu amo-te”; que nunca boca alguma me beijou a mão; que estou pura de espírito, virgem 
de desejos, e isso como no dia do meu nascimento. Agora, Filipe, agora tenha Deus a minha 
alma, o meu corpo está nas tuas mãos. 

- Está bem - disse Filipe depois de um momento de silêncio - está bem, Andréia, 
agradeço-te. Agora vejo claramente até ao íntimo do teu coração. Sim, és pura, inocente, querida 
vítima; mas há bebidas mágicas, filtros venenosos; alguém te armou um laço infame: o que em 
vida ninguém houvera podido arrancar-te, foi-te roubado durante o sono. Caíste em algum laço, 
Andréia; mas agora estamos unidos, por conseqüência, estamos fortes. Confias-me o cuidado da 
tua honra, não é verdade, e o da tua vingança? 

- Oh! Sim, sim - disse vivamente Andréia; - sim, porque se me vingares, há-de ser de um 
crime. 

- Pois bem! - prosseguiu Filipe - vamos, ajuda-me, auxilia-me. Procuremos juntos, 
examinemos um por um os dias passados, sigamos o fio da memória, e no primeiro nó desta 
horrível trama... 

- Oh! Sim, sim! De boa vontade - disse Andréia procuremos. 
- Vejamos, notaste que alguém te seguisse, te espreitasse? 
- Não. 
- Ninguém te escreveu? 
- Ninguém. 
- Nenhum homem te disse que te amava? 
- Nenhum. 
- As mulheres têm para isso um instinto notável; na falta de cartas, de palavras, não 

percebeste nunca que alguém te... cobiçasse? 
- Nunca percebi semelhante coisa. 
- Querida irmã, procura nas circunstâncias da tua vida íntima. 
- Guia-me. 
- Deste algum passeio só? 
- Nunca, a não ser no meu caminho daqui para casa da senhora delfina. 
- Quando te afastavas na quinta, na floresta?... 
- A Nicola acompanhava-me sempre. 
- A propósito, a Nicola, abandonou-te? 
- Abandonou. 
- Em que dia? 
- No mesmo dia da tua partida, creio eu. 
- Era uma rapariga de maus costumes. Soubeste as particularidades da sua fuga? Procura 

bem. 



- Não, sei unicamente que fugiu com um rapaz de quem gostava. 
- Quais foram as tuas últimas relações com ela? 
- Oh! Foram insignificantes; pelas nove horas, segundo o costume, entrou no meu quarto, 

despiu-me, preparou o copo de água e saiu. 
- Não reparaste se te deitou alguma coisa na água? 
- Não; mas quando assim fosse era indiferente, porque me lembra que no momento em 

que eu levava o copo à boca, experimentei uma sensação estranha. 
- Qual? 
- A mesma que eu já um dia experimentara em Taverney. 
- Em Taverney? 
- Sim, quando lá esteve aquele estrangeiro. 
- Que estrangeiro. 
- O conde de Bálsamo. 
- O conde de Bálsamo? E que sensação era essa? 
- Oh! Alguma coisa semelhante a uma vertigem, a um deslumbramento, e depois a perda 

de todas as minhas faculdades. 
- E já tinhas experimentado essa sensação em Taverney, dizes tu? 
- Tinha. 
- Em que circunstâncias? 
- Eu estava sentada ao piano, e senti-me desfalecer; olhei em frente de mim, e vi o conde 

num espelho. A partir desse momento nada mais me lembra, só sei que acordei sentada ao piano, 
sem poder calcular o tempo que tinha dormido. 

- Foi a única vez, dizes tu, que experimentaste essa singular sensação? 
- E uma vez ainda, no dia, ou antes na noite do fogo de vistas. Eu ia levada pela multidão, 

estava a ponto de ser esmagada, despedaçada; reunia todas as minhas forças para lutar, quando de 
repente, os meus braços estenderam-se, uma nuvem me passou diante dos olhos, mas através 
dessa nuvem tive tempo de ver o conde. 

- O conde de Bálsamo? 
- Sim. 
- E adormeceste? 
- Adormeci ou desmaiei, não posso dizê-lo com certeza. Sabes de que modo me levou 

depois para nossa casa. 
- Sim, sim; e nessa noite, na noite da partida da Nicola, tornaste a vê-lo? 
- Não, mas experimentei todos os sintomas que anunciavam a sua presença: a mesma 

sensação estranha, o mesmo deslumbramento nervoso, o mesmo entorpecimento, o mesmo 
sono. 

- O mesmo sono? 
- Sim, sono cheio de vertigens, cuja influência misteriosa eu reconheci, lutando sempre, 

mas sucumbindo afinal. 
- Santo Deus! - bradou Filipe; - continua, continua. 
- Adormeci. 
- Onde? 
- Na minha cama, estou certíssima disso, e acordei no chão, sobre o tapete, só, padecendo 

e gelada como uma defunta que ressuscita. Quando acordei, chamei a Nicola, mas debalde; a 
Nicola tinha desaparecido. 

- E esse sono era exactamente o mesmo? 
- Era. 
- O mesmo que em Taverney? O mesmo que no dia das festas? 
- Sim, sim. 
- Das duas primeiras vezes, antes de sucumbires, tinhas visto esse José Bálsamo, esse 

conde de Fénix? 
- Perfeitamente. 



- E da terceira vez, não o viste? 
- Não - disse Andréia com terror, porque começava a compreender; - não o vi, mas 

adivinhei-o. 
- Bem! - bradou Filipe; - agora, sossega, tranquiliza-te, ergue a cabeça, Andréia; já sei o 

segredo; obrigado, querida irmã, eu to agradeço! Ah! Estamos salvos! 
Filipe abraçou Andréia, apertando-a ternamente contra o peito, e levado pelo fogo da 

resolução, correu para fora do quarto, sem mais querer esperar nem ouvir. 
Correu à cavalariça, aparelhou ele mesmo o cavalo, montou-o, e meteu a toda a pressa 

pela estrada de Paris. 
 

XXII 
 

A CONSCIÊNCIA DE GILBERTO 
 
As cenas que acabámos de descrever tinham causado forte impressão em Gilberto. 
A equívoca susceptibilidade deste mancebo via-se exposta a uma cruel prova, quando, do 

fundo do retiro que escolhera, nalgum recanto dos jardins, via todos os progressos da doença nas 
feições de Andréia; quando a palidez, que na véspera o aterrara, lhe aparecia no dia seguinte mais 
pronunciada, mais acusadora, ao vê-la assomar à janela do quarto, logo ao despontar da manhã. 
Então, quem observasse o olhar de Gilberto, não teria desconhecido nele os sinais característicos 
do remorso, cujo desenho se tornou clássico entre os pintores da antiguidade. 

Gilberto amava a formosura de Andréia, e ao mesmo tempo detestava-a. Aquela radiante 
formosura, junta a tantas outras superioridades, estabelecia entre ele e a menina de Taverney uma 
nova linha de demarcação; contudo, aquela formosura afigurava-se-lhe um tesouro para 
conquistar. Tais eram as razões do seu amor e do seu ódio, do seu desejo e do seu desprezo. 

Mas, a partir do dia em que aquela formosura se ofuscava, em que as feições de Andréia 
se tornavam reveladoras de um padecimento ou de uma vergonha; a partir do dia, finalmente, em 
que havia perigo para Gilberto, a situação mudou completamente, e Gilberto, espírito 
eminentemente justo, mudou também de ponto de vista. 

Convém dizê-lo: o primeiro sentimento de Gilberto foi uma profunda tristeza. Não viu 
sem mágoa murchar-se a formosura, a saúde da sua antiga ama. Experimentou o delicioso 
orgulho de se compadecer daquela mulher tão desdenhosa para com ele, e de lhe pagar com a 
piedade e a compaixão todos os opróbrios com que o tinha coberto. 

Contudo não é aí que acharemos perdão para Gilberto. A soberba não serve de 
justificação; e só a soberba entrou no hábito que adquiriu de encarar a situação. Cada vez que a 
pobre menina, pálida, doente, curvada, aparecia como um fantasma aos olhos de Gilberto, o 
coração pulava-lhe, o sangue subia-lhe às pálpebras como se fossem lágrimas, e levava ao peito a 
mão crispada, convulsa, tentando comprimir a revolta da sua consciência. 

- É por mim que está perdida - murmurava ele; e depois de a ter contemplado com um 
olhar furioso e devorador, fugia, julgando sempre vê-la e ouvi-la gemer. 

Então sentia no coração uma das dores mais agudas e pungentes que é dado ao homem 
suportar. O seu furioso amor precisava um alívio, e teria por vezes sacrificado a sua vida para ter 
direito de cair de joelhos diante de Andréia, pegar-lhe na mão, consolá-la, e chamá-la de novo à 
vida quando ela desmaiava. A impossibilidade de praticá-lo era nessas ocasiões um suplício, cujas 
torturas não há termos no mundo que as possam explicar. 

Três dias suportou Gilberto aquele martírio. 
No primeiro notara a mudança, a lenta decomposição que em Andréia se ia operando. 

Onde ainda ninguém via coisa nenhuma, ele, o cúmplice, adivinhava e explicava tudo. Houve 
mais: depois de ter estudado e seguido o andamento do mal, calculou a época exacta em que a 
crise rebentaria. 

O dia dos desmaios passou-se para ele em aflições, em suores, indícios certos de uma 
consciência pouco sossegada. Todas aquelas manifestações de simpatia ou de sarcasmo, que 



Gilberto considerava como verdadeiros primores de dissimulação e de táctica, o mais limitado 
escrevente do Châtelet, o mais insignificante chaveiro de S. Lázaro tê-las-ia tão perfeitamente 
traduzido e analisado como o Fuinha do senhor de Sartines lia e transcrevia as correspondências 
em cifra. 

Não se vê um homem correr até perder o fôlego e parar de repente, soltar sons 
inarticulados e subitamente cair no mais profundo silêncio, escutar no espaço os rumores 
indiferentes, ou raspar a terra e cortar as árvores com frenesi, sem dizer: 

- Se aquele homem não é um criminoso, é um doido. 
Depois do primeiro sentimento de remorso, Gilberto passara da comiseração ao egoísmo. 

Conhecia que os desmaios tão freqüentes de Andréia nem a todos pareceriam uma doença 
natural, e que haviam de investigar-lhes a causa. 

Lembrou-se então das formas brutais e expeditas da justiça, que trata de informar-se; as 
perguntas, as indagações, as analogias desconhecidas aos outros e que põem no rasto de um 
criminoso esses rafeiros cheios de recursos a que chamam descobridores de todos os géneros de 
roubos que podem desonrar um homem. 

Ora, o que Gilberto tinha cometido parecia-lhe, em moral, o mais odioso e digno de 
castigo. 

Começou portanto a tremer seriamente, porque receou que os padecimentos de Andréia 
suscitassem um exame. 

Desde então, semelhante ao criminoso do célebre quadro a quem o anjo do remorso 
persegue com o pálido clarão da sua tocha, não cessou Gilberto de olhar com olhos assustados 
para quanto o cercava. O mais leve rumor, a vista de pessoas segredando, tudo se lhe tornava 
suspeito. Escutava ansioso as palavras pronunciadas diante dele, e por insignificantes que fossem, 
pareciam-lhe ter relação com a menina de Taverney ou com ele. 

Vira o senhor de Richelieu ir ao palácio, e o senhor de Taverney a casa da filha. A 
residência régia tinha-lhe naquele dia parecido assumir um aspecto de conspiração e de 
desconfiança, que não era habitual. 

Pior foi quando viu o médico da senhora delfina dirigir-se para os quartos de Andréia. 
Gilberto era daqueles cépticos que em nada crêem. Pouco lhe importava com os homens 

ou com o céu, mas reconhecia por Deus a ciência e proclamava a sua omnipotência. 
Havia momentos em que Gilberto negaria a penetração infalível do Ente Supremo; das 

palavras do médico nunca duvidava. A chegada do Dr. Luís junto de Andréia foi um golpe 
profundo na moral de Gilberto. 

Correu ao quarto, interrompendo todo o trabalho, e surdo como uma estátua às 
recomendações dos seus chefes. Ali, por detrás da pobre cortina que improvisara, para encobrir 
as suas espionagens, apurou todas as faculdades para tentar surpreender uma palavra, um gesto, 
que lhe revelasse o resultado da consulta. 

Nada o esclareceu. Viu unicamente uma vez o rosto da delfina, que se aproximara da 
janela para olhar para o pátio, que talvez nunca tivesse visto. 

Viu o Dr. Luís abrir a mesma janela para deixar entrar um pouco de ar no quarto. Quanto 
a ouvir o que se dizia, quanto a ver a expressão das fisionomias, Gilberto não o conseguiu: uma 
cortina, que servia de estore, tapou a janela e interceptou todo o sentido da cena. 

Pode-se julgar das angústias do mancebo. O médico, com o seu olho de lince descobrira 
o mistério. Ia saber-se tudo; não imediatamente, porque Gilberto supunha com razão que a 
presença da delfina seria um obstáculo, mas dentro de pouco tempo, entre o pai e a filha, depois 
da partida das pessoas estranhas. 

Gilberto, embriagado de dor e impaciência, batia com a cabeça contra as paredes da sua 
água-furtada. 

Viu o senhor de Taverney sair com a senhora delfina, e já o doutor tinha partido. 
- Será entre o senhor de Taverney e a delfina – disse ele - que tenha lugar a explicação. 
O barão não voltou para junto da filha; Andréia ficou só no seu quarto e passou o tempo 

sobre um sofá entregue ora a uma leitura, que os espasmos e as dores de cabeça a obrigavam a 



interromper, ora a uma meditação e impassibilidade por tal forma estranhas, que Gilberto 
tomava-as por êxtase, quando a surpreendia num desses períodos pela abertura da cortina, que o 
vento levantava. 

Andréia, cansada de tantos padecimentos e comoções, adormeceu. Gilberto aproveitou 
esse intervalo para ir fora ouvir os rumores e os comentários. 

Esse tempo foi-lhe precioso por causa das reflexões que lhe deu lugar para fazer. 
O perigo era por tal forma iminente, que se tratava de o combater por uma resolução 

súbita, heróica. 
Foi o primeiro ponto de apoio em que aquele espírito vacilante, à força de subtil, achou 

ânimo e descanso. 
Mas que resolução tomaria? Uma mudança em circunstâncias semelhantes era uma 

revelação. A fuga? Ah! Sim! A fuga, com essa energia da mocidade, com esse vigor do desespero 
e do terror, que duplicam as forças de um homem e as igualam à de um exército inteiro... 
Esconder-se de dia, caminhar de noite, e chegar enfim... 

Onde? 
Em que lugar do mundo poderia ocultar-se, que não fosse lá buscá-lo o braço vingador 

da justiça de el-rei? 
Gilberto conhecia os costumes do campo: o que pensam nos lugares quase desertos; o 

que pensam numa aldeia, num lugar, do estrangeiro que aparece um dia a mendigar o pão, ou que 
suspeitam de o roubar. E daí Gilberto seria fácil de conhecer; um rosto notável, uma fisionomia 
que dali por diante teria o sinal indelével de um segredo terrível atrairia a atenção do primeiro 
observador. Fugir era um perigo; ser descoberto, era uma vergonha. 

A fuga devia fazer julgar Gilberto culpado; repeliu a idéia, e como se nele o espírito não 
tivesse força para engendrar outra, só lhe ocorreu a da morte. 

- A todo o tempo é tempo - disse consigo - de pensar na morte, reservemo-nos para 
quando estiverem esgotados todos os recursos. E demais, o suicídio é uma cobardia, segundo diz 
o Sr. Rousseau; sofrer é mais nobre. 

Sobre este paradoxo, ergueu Gilberto a cabeça e começou novamente os seus passeios 
pelos jardins. 

Nasciam-lhe na alma os primeiros raios da confiança quando de repente Filipe, chegando 
de súbito como vimos, confundiu-lhe todas as idéias, lançando-o em nova série de perplexidades. 

O irmão! Foi chamado o irmão! Então era caso bem averiguado! À família tomava o 
partido do silêncio; sim, mas com as investigações, o apurar das circunstâncias, que, para 
Gilberto, valiam todo o aparelho de tortura da Conciergerie, do Châtelet e da Tournelle. Levá-lo-
iam então à presença de Andréia, obrigá-lo-iam a ajoelhar, a confessar baixamente o seu crime, e 
matá-lo-iam como um cão, a pau ou à faca. Vingança legítima, que tinha a sua imunidade nos 
precedentes de uma chusma de aventuras. 

O rei Luís XV era muito indulgente para com a nobreza em semelhantes ocasiões. 
E daí Filipe era o mais terrível vingador que Andréia podia chamar em seu auxílio; o 

único da família que havia mostrado a Gilberto sentimentos de homem e quase de igual, mataria 
o culpado mais depressa com uma palavra do que com o ferro, se essa palavra fosse: “Gilberto, 
comeste do nosso pão, e desonraste-nos!” 

Por isso vimos Gilberto fugir apenas divisou Filipe; por isso voltando à chamada do 
mesmo oficial, só obedecia ao seu instinto para se não acusar a si mesmo, e a partir daquele 
momento concentrou todas as suas forças num único ponto: a resistência. 

Seguiu Filipe, viu-o entrar no quarto de Andréia, conversar com o Dr. Luís; espreitou 
tudo, apreciou tudo, e compreendeu o desespero do moço oficial. Viu nascer e desenvolver-se 
aquela dor: a terrível cena com Andréia adivinhou-a pela projecção das sombras sobre as cortinas. 

- Estou perdido - pensou, e, perdendo o juízo, pegou numa faca para matar Filipe, que 
esperava ver aparecer-lhe à porta do quarto... Ou para matar-se a si, se fosse preciso. 

Pelo contrário, Filipe reconciliou-se com a irmã. Gilberto viu-o de joelhos beijando as 
mãos de Andréia. Era uma nova esperança, uma porta de salvação. Se Filipe não tinha ainda 



soltado gritos de raiva, era porque Andréia ignorava completamente o nome do culpado. Se ela, a 
única testemunha, a única acusadora, nada sabia, ninguém podia saber alguma coisa. Se Andréia, 
louca esperança! sabia e nada tinha dito, era mais do que a salvação, era a felicidade, era o triunfo. 

Desde aquele momento, Gilberto subiu resolutamente ao nível da situação. Nada mais o 
deteve no seu caminho, logo que se tornou mais claro o seu modo de ver. 

- Onde estão os vestígios - disse ele - se Andréia me não acusa? E louco que eu sou! Seria 
do resultado que me acusasse ou do crime? Ora, ela nunca me levou a mal o crime, nada nestas 
três semanas me tem indicado que me odeie mais, ou fuja mais de mim do que dantes. Se 
portanto não conheceu a causa, nada no efeito me pode comprometer mais a mim do que a 
qualquer outro. Eu vi o rei na câmara da Srª. Andréia, e iria jurá-lo, se fosse preciso, diante do 
irmão, e apesar de todas as negativas de Sua Majestade, haviam de dar-me crédito. Haviam, mas 
seria perigosíssimo... Calar-me-ei: el-rei tem demasiados meios para provar a sua inocência ou 
anular o meu juramento. Mas, na falta do rei, cujo nome em tudo isto não pode ser invocado, sob 
pena de prisão perpétua ou de morte, não tenho eu aquele desconhecido, que na mesma noite fez 
descer a menina de Taverney ao jardim?... E como poderá ele defender-se? Como se adivinhará 
quem era, e adivinhando como será possível achá-lo? É um homem como qualquer outro, não 
vale mais do que eu, e contra ele sempre me defenderei bem. Além disso, nem sequer pensam em 
mim. Só Deus me viu – acrescentou ele rindo amargamente. - Mas esse Deus, que tanta vez viu 
as minhas lágrimas e a minha dor sem dizer coisa alguma, cometeria agora a injustiça de me 
revelar nesta ocasião, a primeira de felicidade que porventura me tenha concedido?... 

E demais, se o crime existe, é dele e não meu, e o senhor de Voltaire prova à sociedade 
que já não há milagres. Estou salvo, estou sossegado, o meu segredo pertence-me. O futuro é 
meu. 

Feitas estas reflexões, ou melhor diremos, esta composição com a consciência, Gilberto 
guardou os utensílios de lavoura, e foi juntar-se aos companheiros para tomar a refeição da noite. 
Mostrou-se contente, alegre, provocador mesmo. Sentira remorsos, assustara-se, e era essa uma 
dupla fraqueza, que um homem, um filósofo, devia apressar-se em destruir. Mas, não contara 
com a consciência. Gilberto não pôde dormir. 
 

XXIII 
 

DUPLA AFLIÇÃO 
 
Gilberto julgara bem a situação quando dizia, falando do desconhecido por ele 

surpreendido nos jardins durante a noite, que tão fatal fora para a menina de Taverney: 
- Encontrá-lo-ão? 
Efectivamente, Filipe ignorava de todo a morada de Bálsamo, conde de Fénix. 
Mas lembrou-se daquela senhora, daquela marquesa de Savigny, a cuja casa, na noite de 

31 de Maio, Andréia fora levada para receber os socorros de que precisava. 
Não era tão adiantada a hora que não fosse possível ir a casa da marquesa, que morava na 

Rua de Saint-Honoré. Filipe comprimiu toda a agitação do espírito e dos sentidos: foi a casa 
daquela senhora, cuja criada, sem hesitação, lhe indicou a morada de Bálsamo, na Rua de Saint-
Claude, ao Marais. 

Filipe dirigiu-se imediatamente à casa que lhe ensinaram. 
Mas não foi sem profunda comoção que bateu à porta daquela casa suspeita, onde 

segundo as suas conjecturas, se achava sepultado para sempre o descanso e a honra da infeliz 
Andréia. Mas com um esforço de vontade, venceu a indignação e a sensibilidade para reservar 
bem intactas as forças de que contava ter em breve muita necessidade. 

Bateu portanto à porta com mão firme, e segundo o costume, a porta abriu-se 
imediatamente. 

Filipe entrou no pátio segurando o cavalo pela rédea. 



Mas não tinha ainda dado quatro passos quando Fritz, saindo do vestíbulo e aparecendo 
no cimo da escada, o fez parar com esta pergunta: 

- O que pretende o senhor? 
Filipe estremeceu ao ouvir estas palavras. 
Olhou para o alemão, franzindo o sobrolho, como se Fritz não tivesse cumprido um 

simples dever de servo. 
- Quero - disse ele - falar ao dono da casa, ao Sr. Conde de Fénix - redargüiu Filipe 

atando a rédea do cavalo a uma argola e caminhando para a casa, na qual entrou. 
- O senhor não está em casa - disse Fritz, deixando contudo passar Filipe, com a 

civilidade de um criado bem educado. 
Caso estranho, Filipe parecia ter previsto tudo, menos aquela simples resposta. 
Ficou um instante silencioso. 
- Onde o encontrarei? - perguntou. 
- Não sei, senhor. 
- Contudo deve sabê-lo. 
- Peço perdão, mas meu amo não me dá conta das suas acções. 
- É forçoso que eu fale esta noite mesmo a seu amo - disse Filipe. 
- Duvido que seja possível. 
- É absolutamente preciso falar-lhe; é para um negócio da maior importância. 
Fritz inclinou-se sem dar resposta. 
- Saiu então? - perguntou Filipe. 
- Saiu, sim senhor. 
- Mas há-de certamente voltar? 
- Creio que não, senhor. 
- Ah! Crê que não? 
- Assim o creio, senhor. 
- Muito bem - disse Filipe com visíveis sinais de impaciência - entretanto vá dizer a seu 

amo... 
- Já tive a honra de dizer-lhe que não está em casa - respondeu imperturbavelmente Fritz. 
- Eu sei muito bem o que valem essas ordens – disse Filipe - e a sua é respeitável; mas 

realmente não se pode entender comigo, cuja visita seu amo não podia prever e que venho por 
excepção. 

- A ordem é para todos, senhor - respondeu desabridamente Fritz. 
- Então, uma vez que confessa que é uma ordem – disse Filipe - o conde de Fénix está 

aqui. 
- Muito bem, e que esteja? - disse Fritz, que começava a impacientar-se com tanta 

insistência. 
- Nesse caso esperarei. 
- O senhor não está em casa, já lho disse – redargüiu Fritz; - parte da casa ardeu há algum 

tempo, e em conseqüência desse incêndio não está habitável. 
- Todavia você habita nela - disse Filipe com mau modo. 
- Habito-a para a guardar. 
Filipe encolheu os ombros como quem não dá crédito ao que lhe dizem. 
Fritz começou a irritar-se. 
- E demais - disse ele- quer o senhor conde esteja em casa, quer não esteja, na sua 

presença ou na sua ausência, não é costume entrar na casa dele à força; e se se não conforma com 
os usos, vejo-me obrigado... 

Fritz calou-se. 
- Obrigado a quê? - perguntou Filipe encolerizando-se. 
- A pô-lo na rua - respondeu Fritz sossegadamente. 
- Você? - bradou Filipe, com os olhos chamejantes. 



- Eu - redargüiu Fritz, tomando, com o carácter particular aos da sua nação, todas as 
aparências do sangue frio, à medida que a sua cólera crescia. 

E deu um passo para o mancebo, que, exasperado, fora de si, levou a mão à espada. 
Fritz, sem se atemorizar com a vista do ferro, sem chamar (talvez mesmo que estivesse 

só) foi buscar a uma panóplia uma espécie de lança com ferro curto mas agudo, e correndo para 
Filipe fez-lhe voar em pedaços, logo ao primeiro golpe, a espada fraca e pequena. 

Filipe soltou um grito de raiva, e correu também para o troféu, a fim de tirar uma arma. 
Neste momento abriu-se a porta oculta do corredor, e destacando-se no quadro sombrio, 

apareceu o conde. 
- O que é isso, Fritz? - perguntou ele. 
- Nada, senhor - redargüiu o criado baixando a lança, mas colocando-se como uma 

barreira em frente do amo, que, parado nos degraus da escada oculta, o dominava com metade 
do corpo. 

- Sr. Conde de Fénix - disse Filipe - é costume da sua terra virem os lacaios receber a 
gente com uma lança na mão, ou será isso apenas uma ordem relativa à sua casa? 

- Suspende, Fritz - disse Bálsamo. 
Fritz baixou a lança, e a um sinal do amo, foi pô-la num recanto do vestíbulo. 
- Quem é o senhor? - perguntou o conde, que não via bem Filipe com a má claridade da 

lâmpada que alumiava a antecâmara. 
- Alguém que quer absolutamente falar-lhe. 
- Que quer? 
- Tal qual. 
- Aí está uma palavra que contém o perdão de Fritz, senhor, porque eu a ninguém quero 

falar, e quando estou em minha casa, a ninguém reconheço o direito de me querer falar. É 
portanto culpado de um erro para comigo; mas - acrescentou Bálsamo suspirando - eu perdoo-
lho, com a condição porém de se retirar e não perturbar por mais tempo o meu sossego. 

- É realmente muito justo da sua parte – bradou Filipe - pedir-me o seu sossego quando 
me roubou o meu. 

- Eu roubei-lhe o sossego? - perguntou o conde. 
- Sou Filipe de Taverney! - bradou o mancebo, julgando que, para a consciência do 

conde, essas palavras respondiam a tudo. 
- Filipe de Taverney?... - disse o conde; - fui bem recebido por seu pai, seja bem-vindo a 

minha casa. Queira acompanhar-me, senhor. 
Bálsamo fechou a porta da escada particular, e indo adiante de Filipe, conduziu-o à sala, 

onde vimos necessariamente representar-se algumas das cenas desta história, e particularmente a 
mais recente de todas as que lá se passaram, a dos cinco chefes. 

A sala estava iluminada como se esperassem alguém, mas evidentemente era um dos usos 
da casa. 

- Boa noite, senhor de Taverney - disse Bálsamo com um som de voz doce e triste, que 
obrigou Filipe a erguer os olhos para ele. 

Mas ao fitar Bálsamo, Filipe recuou dois passos. 
O conde, com efeito, não era já senão a sombra do que fora; os olhos encovados já não 

brilhavam; as faces, emagrecidas, emolduravam-lhe a boca com duas pregas, o ângulo facial, nu e 
descarnado, dava-lhe à cabeça o aspecto de uma caveira. 

Filipe ficou aterrado. Bálsamo notou a sua admiração, e um sorriso de tristeza mortal lhe 
assomou aos lábios descorados. 

- Senhor - disse ele - peço desculpa pelo procedimento do meu criado; mas, na realidade, 
ele obedecia às ordens, e era o senhor, permita que lho diga, que não procedia bem, querendo 
resistir a elas. 

- Senhor - disse Filipe - bem sabe que há na vida situações extremas, e eu estava numa 
dessas situações. 

Bálsamo não respondeu. 



- Queria vê-lo - continuou Filipe - queria falar-lhe, e para chegar a encontrá-lo, teria 
afrontado a morte. 

Bálsamo continuava a estar silencioso e parecia esperar um esclarecimento às palavras do 
mancebo, sem ter força nem curiosidade de o pedir. 

- Mas afinal, consegui-o - continuou Filipe – estamos em frente um do outro, e vamos ter 
uma explicação, se quiser; mas, tenha primeiramente a bondade de mandar retirar aquele homem. 

E com a mão Filipe designava Fritz, que acabava de levantar o reposteiro, como para 
pedir ao amo as suas últimas ordens a respeito do importuno. 

Bálsamo fitou em Filipe um olhar cujo fim era penetrar-lhe as intenções; mas achando-se 
em presença de um homem seu igual pela posição e pela distinção, Filipe readquirira o seu 
sossego e a sua força, e foi impenetrável. 

Então Bálsamo, com um simples movimento de cabeça, ou antes de olhos, mandou 
retirar Fritz, e sentaram-se ambos em frente um do outro; Filipe de costas voltadas para a 
chaminé, Bálsamo com o cotovelo apoiado sobre uma mesa. 

- Tenha a bondade de ser breve e explícito, senhor – disse Bálsamo - porque o atendo só 
por condescendência, e previno-o de que depressa cansarei. 

- Falarei como devo, senhor, e tanto quanto eu o julgar conveniente - disse Filipe - e com 
a devida licença, vou começar por uma interrogação. 

Àquela palavra Bálsamo franziu o sobrolho e despediu dos olhos como que um raio 
eléctrico. 

Trazia-lhe tantas recordações, que Filipe estremeceria, se tivesse sabido o que se revolvia 
no fundo do coração daquele homem. 

Entretanto, passado um momento de silêncio, que empregou em tomar império sobre si, 
Bálsamo disse: 

- Pode interrogar. 
- Senhor - respondeu Filipe - nunca me explicou bem o emprego do seu tempo durante 

aquela memorável noite de 31 de Maio, a partir do momento em que tirou minha irmã do meio 
dos moribundos e dos mortos, que entulhavam a Praça de Luís XV. 

- O que significa isso? - perguntou Bálsamo. 
- Significa, senhor conde, que todo o seu procedimento, naquela noite, foi-me sempre, e 

agora mais que nunca, gravemente suspeito. 
- Suspeito? 
- Sim, e segundo todas as probabilidades, não foi próprio de um homem honrado. 
- Senhor - disse Bálsamo - não o percebo; deve notar que a minha cabeça está cansada, 

enfraquecida, e que essa fraqueza causa-me naturalmente impaciências. 
- Senhor! - bradou Filipe, por sua vez irritado com o tom ao mesmo tempo altivo e 

sossegado em que Bálsamo lhe falava. 
- Senhor! - prosseguiu Bálsamo no mesmo tom - desde que tive a honra de o ver, 

experimentei uma grande desgraça: parte da minha casa ardeu, e vários objectos preciosos, 
entenda, foram perdidos para mim; desse desgosto resultou-me alguma perturbação; rogo-lhe, 
portanto, que fale com muita clareza, senão, despeço-me do senhor imediatamente. 

- Oh! Não, não, senhor - disse Filipe; - não se despedirá de mim com tanta facilidade 
como diz; eu respeitarei os seus desgostos se o senhor respeitar os meus: a mim, senhor, também 
me sucedeu uma grande desgraça, muito maior do que a sua, tenho a certeza disso. 

Bálsamo sorriu com um sorriso desesperado que Filipe lhe vira já nos lábios. 
- Eu, senhor - continuou Filipe - perdi a honra da minha família. 
- Pois bem, senhor - redargüiu Bálsamo - o que posso eu fazer a essa desgraça? 
- O que pode fazer? - bradou Filipe com os olhos chamejantes. 
- Sim. 
- Pode restituir-me o que perdi, senhor. 
- Ora vamos a saber - exclamou Bálsamo – está doido? 
E estendeu a mão para a campainha. 



Mas fez esse gesto tão brandamente e com tão pouca precipitação, que o braço de Filipe 
pôde detê-lo. 

- Eu doido? - bradou Filipe com voz trémula; - mas não compreende que se trata da 
minha irmã, que teve desmaiada nos seus braços, em 31 de Maio; de minha irmã, que o senhor 
levou para uma casa, honrada segundo dizem, mas infame segundo creio; de minha irmã, numa 
palavra, cuja honra venho pedir-lhe com a espada na mão? 

Bálsamo encolheu os ombros. 
- Oh! Meu Deus! - murmurou ele - que rodeios para chegar a uma coisa tão simples. 
- Desgraçado! - bradou Filipe. 
- Que estrondosa voz que tem, senhor - disse Bálsamo com a mesma impaciência triste; - 

ensurdece-me. Vamos a saber, acaba de dizer-me que eu tinha insultado sua irmã? 
- Sim, cobarde! 
- Outro grito e um insulto inúteis, senhor; quem diabo lhe disse que eu tinha insultado 

sua irmã? 
Filipe hesitou; o tom com que Bálsamo pronunciara estas palavras causava-lhe profunda 

estranheza. Era o cúmulo da imprudência, ou era a expressão de uma consciência pura? 
- Quem mo disse? - redargüiu o mancebo. 
- Sim, quem lho disse? 
- Foi minha irmã mesma, senhor. 
- Pois então, senhor, sua irmã é uma... 
- Ia dizer? - bradou Filipe com gesto ameaçador. 
- Ia dizer, senhor, que na realidade me dá bem triste idéia de si e de sua irmã. Quer que 

lho diga, é a mais feia especulação do mundo, essa que fazem certas mulheres com a sua desonra. 
Ora, veio com a ameaça nos lábios, como os irmãos barbudos das comédias italianas, para me 
obrigar, de espada em punho, ou a casar com sua irmã, o que prova que ela tem urgente 
necessidade de um marido, ou a dar-lhe dinheiro, porque sabe que faço ouro. Pois bem, senhor, 
em ambos os pontos se enganou: não lhe darei dinheiro e sua irmã ficará solteira. 

- Nesse caso terei o sangue todo das suas veias – exclamou Filipe - dado o caso que nelas 
lhe gire sangue. 

- Também não, senhor. 
- Como? 
- O sangue que tenho, guardo-o; se o quisesse verter, tinha uma ocasião muito mais séria 

do que essa que me oferece. Portanto, senhor, faça favor de se retirar sossegadamente, e se faz 
tanta bulha, como está fazendo, causar-me-á dores de cabeça, chamarei Fritz, que acudirá, e a um 
sinal meu, há-de quebrá-lo ao meio como um ramo de arbusto. Retire-se. 

Desta vez Bálsamo tocou, e como Filipe queria impedi-lo, abriu uma caixa de ébano que 
estava sobre a mesa, e tirou de dentro uma pistola de dois canos que engatilhou. 

- Pois sim! Prefiro isso - bradou Filipe. 
- Por que o mataria eu? 
- Porque me desonrou. 
O mancebo pronunciou estas palavras com tal acento de verdade, que Bálsamo, olhando 

para ele com um modo cheio de doçura, disse: 
- Será possível que esteja de boa-fé? 
- Duvida? Duvida da palavra de um homem de bem? 
- E - prosseguiu Bálsamo - que a menina de Taverney tenha concebido essa indigna idéia, 

que o impeliu a isto? Quero admiti-lo: vou portanto dar-lhe uma satisfação. Juro-lhe pela minha 
honra que o meu procedimento para com a senhora sua irmã na noite de 31 de Maio foi 
irrepreensível; que nem ponto de honra, nem tribunal humano, nem justiça divina, podem provar 
seja o que for de contrário à mais perfeita probidade; crê o que digo? 

- Senhor! - disse o mancebo admirado. 



- Sabe que não temo um duelo, isso lê-se nos olhos, não é verdade? Quanto à minha 
fraqueza, não se iluda com ela; é só aparente. Tenho pouco sangue no rosto, é verdade, mas os 
meus músculos nada perderam da sua força. Quer uma prova, olhe!... 

E Bálsamo levantou com uma das mãos, e sem esforço, um enorme vaso de bronze, que 
estava sobre um móvel de Boule. 

- Pois bem, senhor, seja - disse Filipe; - acredito-o, no que diz respeito ao dia 31 de Maio; 
mas é um subterfúgio que emprega; coloca a sua palavra sob a garantia de um erro de data. 
Depois disso, tornou a ver minha irmã. 

Bálsamo hesitou. 
- É verdade - disse ele - tornei a vê-la. 
E a fronte, um instante límpida, tornou a anuviar-se de um modo terrível. 
- Ah! Não me enganei! - disse Filipe. 
- Mas tendo eu tornado a ver sua irmã, o que prova isso contra mim? 
- Prova que a lançou nesse sono inexplicável, que já três vezes, à sua chegada, ela tem 

experimentado, e que abusou dessa insensibilidade para obter o segredo do seu crime. 
- Repito: quem diz isso? - bradou Bálsamo. 
- Minha irmã! 
- Como o sabe ela, uma vez que dormia? 
- Ah! Confessa então havê-la adormecido? 
- Confesso, sim, senhor. 
- Havê-la adormecido, disse? 
- Sim, senhor. 
- E para que fim, senão para a desonrar? 
- Com que fim, ah! - disse Bálsamo, inclinando a cabeça sobre o peito. 
- Fale, fale! 
- Com o fim, senhor, de lhe fazer revelar um segredo, que me era mais precioso do que a 

vida. 
- Oh! Astúcia, subterfúgio! 
- E foi nessa noite - continuou Bálsamo seguindo mais o seu pensamento do que 

respondendo à injuriosa interrogação de Filipe - foi nessa noite que sua irmã?... 
- Foi desonrada, sim, senhor. 
- Desonrada? 
- Minha irmã é mãe! 
Bálsamo soltou um grito. 
- Oh! É verdade, é verdade - disse ele - lembro-me bem; retirei-me sem a despertar. 
- Confessa! Confessa! - bradou Filipe. 
- Sim, e algum infame durante essa terrível noite! Oh! Terrível para todos nós, senhor! 

Algum infame se terá aproveitado do seu sono. 
- Quer zombar de mim, senhor? 
- Não, quero convencê-lo. 
- Há-de ser difícil. 
- Onde se acha neste momento sua irmã? 
- Lá, onde tão bem a descobriu. 
- No Trianon? 
- Sim. 
- Vou ao Trianon com o senhor. 
Filipe ficou imóvel de admiração. 
- Cometi um erro, senhor - disse Bálsamo – mas estou puro de todo o crime; deixei 

aquela criança no sono magnético. Pois bem, em compensação desse erro, que é justo perdoar-
me, eu lhe darei a conhecer o nome do culpado. 

- Diga-o, diga-o! 
- Não o sei - disse Bálsamo. 



- Quem o sabe, então? 
- Sua irmã. 
- Mas ela não mo quis dizer. 
- Pode ser; mas a mim há-de dizê-lo. 
- Minha irmã? 
- Se sua irmã acusar alguém, acreditá-la-á? 
- Sim, porque minha irmã é um anjo de pureza. 
Bálsamo tocou a campainha. 
- Fritz, uma carruagem - disse ele, vendo entrar o alemão. 
Filipe passeava pela casa como um doido. 
- O criminoso? - disse ele - promete fazer-me conhecer o criminoso? 
- Senhor - disse Bálsamo - a sua espada quebrou-se na luta; permita que eu lhe ofereça 

outra. 
E de cima de uma poltrona tirou uma espada magnífica, de punho dourado, que prendeu 

ao cinto de Filipe. 
- E o senhor! - disse o mancebo. 
- Eu, não preciso ir armado - redargüiu Bálsamo; - a minha defesa está no Trianon, o meu 

defensor, será o senhor mesmo, quando sua irmã tiver falado. 
Um quarto de hora depois, entraram para a carruagem, e Fritz, a todo o galope de dois 

excelentes cavalos, conduziu-os pela estrada de Versalhes. 
 

XXIV 
 

CAMINHO DO TRIANON 
 
Todos aqueles passos e a explicação que se lhes seguiu tinham levado tempo, de modo 

que eram quase duas horas da madrugada quando saíram da Rua de Saint-Claude. 
Levaram cinco quartos de hora para chegar a Versalhes, e dez minutos para ir de 

Versalhes ao Trianon, por isso só às três horas e meia chegaram ao seu destino. 
Durante a segunda parte do caminho, já a aurora reflectia nos bosques cheios de frescura 

e nas colinas de Sèvres os seus raios cor-de-rosa. Como se um véu se tivesse lentamente erguido 
diante dos seus olhos, os lagos de Ville de Avray e os outros mais distantes de Buc tinham-se 
iluminado, semelhando espelhos. 

Depois, finalmente, apareceram-lhes as colunatas e os telhados de Versalhes, 
avermelhados já pelos raios de um sol ainda invisível. 

De vez em quando, um vidro em que se reflectia um raio de sol, cintilava, e avermelhava 
com a sua luz a névoa da madrugada. 

Chegando ao fim da avenida que conduz de Versalhes ao Trianon, Filipe mandara parar a 
carruagem; e dirigindo-se ao seu companheiro, que durante a viagem toda tinha conservado 
profundo silêncio, disse-lhe: 

- Senhor, receio muito que nos vejamos obrigados a esperar aqui algum tempo. As portas 
do Trianon não se abrem antes das cinco horas da manhã e receio que, querendo entrar antes, a 
nossa chegada pareça suspeita aos vigias e guardas. 

Bálsamo não respondeu, mas mostrou por um sinal, que aquiescia à proposta. 
- Demais, senhor - continuou Filipe - esta demora dar-me-á tempo de lhe participar 

algumas reflexões que fiz durante a nossa jornada. 
Bálsamo olhou para Filipe com um modo vago, cheio de enfado e indiferença. 
- Como quiser, senhor - disse ele; - pode falar. 
- Disse-me - continuou Filipe - que durante a noite de 31 de Maio, depositara minha irmã 

em casa da Srª. Marquesa de Savigny? 
- E o senhor certificou-se disso - disse Bálsamo – visto que fez uma visita de 

agradecimento a essa senhora. 



- Acrescentou que tendo sido acompanhado por um criado de el-rei desde o palácio da 
marquesa até nossa casa, isto é, à Rua Coq-Héron, não tinha estado só com ela; acreditei no que 
disse na fé da sua honra. 

- E fez muito bem, senhor. 
- Mas trazendo o meu pensamento para circunstâncias mais recentes, vi-me obrigado a 

conhecer que há um mês, no Trianon, para falar com minha irmã, nesse momento em que achou 
meio de se introduzir nos jardins, deve ter entrado no seu quarto. 

- Nunca entrei no Trianon, na câmara da sua irmã, senhor. 
- Todavia, ouça!... Bem vê que, antes de chegar à presença de Andréia, é preciso que tudo 

esteja bem explicado. 
- Esclarecerei tudo o que quiser, senhor cavaleiro, estimo imenso, para isso aqui viemos. 
- Pois bem! Nessa noite - cuidado na sua resposta, porque o que vou dizer-lhe é positivo, 

e é mesmo confessado por minha irmã - nessa noite, digo, minha irmã tinha-se deitado cedo; foi 
então na cama que a surpreendeu? 

Bálsamo abanou a cabeça com sinal negativo. 
- Nega? Cuidado! - disse Filipe. 
- Nada nego, senhor, interroga-me, eu respondo. 
- Pois então, continuo a interrogar, e continue o senhor a responder. 
Bálsamo não se irritou, pelo contrário, fez sinal a Filipe que estava esperando. 
- Quando subiu ao quarto da minha irmã – continuou Filipe animando-se cada vez mais - 

quando a surpreendeu e a adormeceu com o seu infernal poder, Andréia estava deitada. Estava 
lendo quando sentiu a invasão do singular entorpecimento que a sua presença sempre lhe impõe, 
e perdeu os sentidos. Ora, disse que nada mais fez do que interrogá-la; acrescentando apenas que 
se retirou esquecendo-se de a despertar; contudo - acrescentou Filipe agarrando o pulso de 
Bálsamo e apertando-o convulsivamente - contudo, quando Andréia tornou a si, no dia seguinte, 
estava, não já na cama, mas aos pés do sofá, quase nua. Responda a esta acusação, senhor, e não 
tergiverse. 

Durante esta interpelação, Bálsamo, semelhante a um homem a quem acordam, afastava 
uma por uma as negras idéias que lhe anuviavam o espírito. 

- Realmente, senhor - disse ele - não devia ter voltado a este assunto, levantando uma 
questão eterna. Vim aqui por condescendência e no seu interesse, e parece-me que o esquece. É 
ainda moço, é oficial, tem o costume de falar alto e com a mão no punho da espada: tudo isso faz 
com que em graves circunstâncias o seu raciocínio seja falso. Em minha casa, já fiz mais do que 
devia fazer para convencê-lo e obter-lhe algum descanso. Começa novamente; tome conta, que, 
se me fatigar, deixo-me abismar na profundidade dos meus desgostos, ao lado dos quais os seus 
são apenas males passageiros; e quando assim durmo, senhor, ai daquele que me desperta! Não 
entrei no quarto de sua irmã, é tudo quanto posso dizer-lhe; foi sua irmã que, do seu moto 
próprio, para o qual muito concorria a minha vontade, confesso, foi sua irmã que veio ter comigo 
ao jardim. 

Filipe fez um movimento, mas Bálsamo deteve-o. 
- Prometi-lhe uma prova - continuou ele - eu lha darei. Quere-a já? Seja assim. Entremos 

no Trianon, em vez de perdermos tempo com questões inúteis. Prefere esperar? Esperemos, mas 
em silêncio e sem comoção. 

Dito isto, e com modo que os nossos leitores lhe conhecem, Bálsamo apagou do olhar o 
raio fugitivo e abismou-se de novo na sua meditação. 

Filipe soltou profundo gemido, como um animal feroz que se prepara para morder; 
depois, mudando repentinamente de atitude e de pensar, disse: 

- Com este homem é preciso persuadir ou dominar por uma superioridade qualquer. Por 
enquanto não tenho meio algum de dominação nem de persuasão; paciência! 

Mas, como junto de Bálsamo lhe era impossível ter paciência, apeou-se da carruagem e 
começou a passear a passos largos na rua verdejante, onde a carruagem parara. 

Passados dez minutos, sentiu Filipe que lhe era impossível esperar mais tempo. 



Preferiu portanto mandar abrir mais cedo a grade, mesmo com o risco de despertar 
desconfianças. 

- E demais - murmurava Filipe dando vulto a uma idéia que já várias vezes se lhe 
apresentara ao espírito; demais, que desconfianças pode conceber o porteiro, se eu lhe disser que 
a saúde de minha irmã me dava tão sérios cuidados, que fui a Paris chamar um médico, que veio 
logo comigo, mesmo antes de ser dia? 

Adoptando esta idéia, que, pelo desejo que tinha de a pôr em execução, ia perdendo a 
pouco e pouco todos os seus perigos, correu à carruagem. 

- Sim, senhor - disse ele - tinha razão, é inútil esperar mais tempo. Venha, venha... 
Mas teve que renovar o aviso. Só à segunda vez Bálsamo, largando a capa em que estava 

embuçado, abotoou o casaco escuro com botões de aço, e apeou-se da carruagem. 
Filipe meteu por um caminho que o conduziu à grade da quinta, com toda a economia de 

diagonais. 
- Caminhemos depressa - disse ele a Bálsamo. 
E de feito, alargou de tal modo o passo, que Bálsamo mal podia segui-lo. 
A grade abriu-se, Filipe deu a sua explicação ao porteiro, e entrou acompanhado de 

Bálsamo. 
Quando estavam já dentro da quinta, Filipe parou mais uma vez e disse para Bálsamo: 
- Senhor, uma última palavra. Estamos chegados ao termo da nossa jornada, e não sei 

quais são as perguntas que vai fazer a minha irmã; poupe-lhe ao menos as circunstâncias da 
horrível cena que necessariamente se passou durante o sono. Respeite-lhe a pureza da alma, uma 
vez que a virgindade do corpo já não existe. 

- Senhor - disse Bálsamo - atente bem no que vou dizer-lhe: Nunca entrei nesta quinta 
para além daqueles arbustos que acolá vê em frente do edifício onde habita sua irmã. Por 
conseqüência, nunca entrei no quarto da senhora de Taverney, como tive a honra de lhe dizer. 
Quanto à cena, cujo efeito receia no espírito da senhora sua irmã, esse efeito só se reproduzirá 
para o senhor, e para uma pessoa adormecida, atendendo a que desde este passo que dou, vou 
ordenar à senhora sua irmã que caia no seu sono magnético. 

Bálsamo parou, cruzando os braços sobre o peito, voltou-se para o lado do quarto de 
Andréia, e ficou um instante imóvel com as sobrancelhas franzidas e a expressão de vontade toda 
poderosa desenhada na fisionomia. 

- Bem - disse ele, deixando pender os braços – a Srª. Andréia deve estar agora 
adormecida. 

A fisionomia de Filipe exprimiu um visível sinal de dúvida. 
- Ah! Não me acredita? - continuou Bálsamo – pois bem, espere! Para bem lhe provar que 

me não foi preciso entrar no quarto, vou ordenar-lhe, adormecida como está, que saia e venha ter 
comigo ao mesmo lugar onde pela última vez lhe falei. 

- Pois sim - disse Filipe; - quando vir isso acreditarei. 
- Aproximemo-nos daquela rua, e esperemos junto daquelas árvores. 
Filipe e Bálsamo foram colocar-se no lugar designado. 
Bálsamo estendeu a mão para o lado do quarto de Andréia. 
Estava nesta atitude quando se ouviu rumor nas árvores fronteiras. 
- Um homem - disse Bálsamo - cuidado! 
- Onde? - perguntou Filipe, procurando com a vista aquele que o conde lhe designava. 
- Ali, entre as árvores da esquerda - disse este. 
- Ah! Sim - disse Filipe - é Gilberto, um antigo criado nosso. 
- Receia alguma coisa desse rapaz? 
- Não, parece-me que não; mas não importa, suspenda, senhor, se Gilberto está 

levantado, pode ser que mais alguém o esteja. 
Durante este tempo, Gilberto afastava-se aterrado; porque vendo juntos Filipe e Bálsamo, 

conhecia que estava perdido. 
- Então, senhor - perguntou Bálsamo, finalmente o que decide? 



- Senhor - disse Filipe, experimentando contra sua vontade a espécie de encanto 
magnético que aquele homem espalhava em volta de si - senhor, se realmente o seu poder é 
grande bastante para trazer aqui minha irmã, manifeste esse poder por qualquer modo, mas não 
obrigue minha irmã a vir a um lugar descoberto como este, onde qualquer poderá ouvir as suas 
perguntas e as suas respostas. 

- Era tempo - disse Bálsamo, agarrando no braço do mancebo e mostrando-lhe, pela 
janela do corredor, Andréia, branca e direita, que saía do quarto, e obedecendo à ordem de 
Bálsamo, preparava-se para descer a escada. 

- Suspenda, suspenda! - bradou Filipe maravilhado e louco ao mesmo tempo. 
- Seja - disse Bálsamo. 
O conde estendeu o braço na direcção da senhora de Taverney, que logo parou. 
E depois, como a estátua do convidado de pedra, parando um instante, voltou-se e 

entrou novamente no seu quarto. 
Filipe foi atrás dela; Bálsamo seguiu-o. 
Filipe entrou no quarto quase ao mesmo tempo que Andréia; e tomando-a nos braços, fê-

la sentar. 
Poucos instantes depois de Filipe, Bálsamo entrou e fechou a porta. 
Mas, por muito rápido que fosse o intervalo que separou a entrada de ambos, um terceiro 

personagem tinha achado tempo para passar entre os dois homens e penetrar no quarto que 
pertencera a Nicola, onde se foi esconder, conhecendo que dessa conferência ia depender a sua 
vida. 

Essa terceira pessoa era Gilberto. 
 

XXV 
 

REVELAÇÃO 
 
Bálsamo fechou a porta após si, e aparecendo no limiar, no momento em que Filipe 

contemplava a irmã com um terror cheio de curiosidade, perguntou: 
- Está pronto, cavalheiro? 
- Estou sim, senhor... - balbuciou Filipe todo trémulo. 
- Podemos então começar a interrogar sua irmã? 
- Se lhe aprouver - disse Filipe, tentando aliviar com a respiração o peso que lhe oprimia 

o peito. 
- Mas, primeiro que tudo - disse Bálsamo - olhe para sua irmã. 
- Estou olhando, senhor. 
- Acredita que esteja dormindo, não é verdade? 
- Acredito. 
- E que por conseqüência não pode ter consciência do que aqui se passa? 
Filipe não respondeu, fez unicamente um sinal de dúvida. 
Então Bálsamo foi ao fogão, acendeu uma luz, que passou diante dos olhos de Andréia, 

sem que a chama lhe fizesse fechar as pálpebras. 
- Sim, sim, está dormindo, vê-se bem - disse Filipe; - mas com que singular sono, meu 

Deus! 
- Pois bem! Vou interrogá-la - continuou Bálsamo - ou antes, como manifestou receio de 

que eu dirigisse a sua irmã alguma pergunta indiscreta, interrogue-a o senhor mesmo. 
- Mas toquei-lhe há pouco, e pareceu não me ouvir, nem sentir-me... 
- É porque não estava em correspondência com ela; vou remediar isso. 
E Bálsamo pegou na mão de Filipe e pô-la na de Andréia. 
Logo a irmã sorriu e murmurou: 
- Ah! És tu, meu irmão? 
- Vê - disse Bálsamo - agora já ela o conhece. 



- Sim; é singular! 
- Interrogue-a, que ela responderá. 
- Mas se ela nada sabia quando estava acordada, como poderá sabê-lo agora que dorme? 
- É um dos mistérios da ciência. 
E Bálsamo, soltando um suspiro, foi para um canto sentar-se numa poltrona. 
Filipe ficou imóvel, com a mão colocada na de Andréia. Como daria começo às 

interrogações, cujo resultado seria para ele a certeza da sua desonra e a revelação de um 
criminoso, de quem talvez não se pudesse vingar? 

Quanto a Andréia, estava numa tranqüilidade semelhante ao êxtase, e a fisionomia 
indicava nela antes quietação do que um sentimento qualquer. 

Tremendo, contudo, obedeceu ao olhar significativo de Bálsamo, que lhe dizia que se 
preparasse. 

Mas, à medida que pensava na sua desgraça, à medida que o rosto se lhe anuviava, o de 
Andréia também se cobria com uma nuvem, e foi ela quem começou por dizer-lhe: 

- Sim, meu irmão, é verdade; é uma grande desgraça para a nossa família. 
Andréia traduzia assim o pensamento que lia no espírito de seu irmão. 
Filipe, que não esperava semelhante começo, estremeceu. 
- Ah! Bem o sabes, meu irmão. 
- Obrigue-a a falar, senhor, que ela falará. 
- Como a posso eu obrigar? 
- Ordene-lhe que fale, nada mais. 
Filipe olhou para sua irmã formulando uma vontade interior. 
Andréia corou. 
- Oh! - disse ela - isso é mal feito da tua parte, Filipe, julgares que Andréia te enganou. 
- Então não amas ninguém? - perguntou Filipe. 
- Ninguém. 
- Então não é um cúmplice, é um criminoso que devo castigar. 
- Não te percebo, meu irmão. 
Filipe olhou para o conde como para lhe pedir conselho. 
- Inste com ela - disse Bálsamo. 
- Que inste? 
- Sim, interrogue-a com franqueza. 
- Sem respeitar o pudor desta criança? 
- Oh! Fique descansado, que quando acordar de nada se lembrará. 
- Mas poderá ela responder às minhas perguntas? 
- Vê bem? - perguntou Bálsamo a Andréia. 
Andréia estremeceu ao som daquela voz, e voltou o olhar amortecido para o lado de 

Bálsamo. 
- Não tão bem como se o senhor mesmo me interrogasse - disse ela; - entretanto vejo. 
- Pois bem! - perguntou Filipe - se vês, minha irmã, conta-me todas as circunstâncias da 

noite em que perdeste os sentidos. 
- Não começa pela noite de 31 de Maio, senhor? Parece-me que as suas suspeitas datam 

de então. Chegou o momento de esclarecer tudo ao mesmo tempo. 
- Não, senhor - redargüiu Filipe - é inútil, e desde alguns momentos, creio na sua palavra. 

Aquele que dispõe de um poder tal como o seu não se serve dele para conseguir um fim vulgar. 
Minha irmã - repetiu Filipe - conta-me tudo o que se passou na noite do teu desmaio. 

- Não me lembra - disse Andréia. 
- Ouve, senhor conde? 
- É preciso que se lembre, é preciso que fale; ordeno-lho. 
- Mas se ela dormia? 
- A alma velava. 



Então levantou-se, estendeu a mão para Andréia, e com um franzir de sobrancelhas que 
indicava maior vontade e acção, disse: 

- Lembre-se, quero-o eu! 
- Lembro-me - disse Andréia. 
- Oh! - bradou Filipe, limpando o suor da fronte. 
- O que queres saber? 
- Tudo! 
- A partir de que momento? 
- A começar do momento em que te deitaste. 
- Vê-se a si mesma? - perguntou Bálsamo. 
- Sim, vejo-me; seguro nas mãos o copo preparado por Nicola... Oh! Meu Deus! 
- O que é? O que aconteceu? 
- Oh! A miserável!... 
- Fala, minha irmã, fala. 
- O copo contém uma bebida preparada; se bebo, estou perdida. 
- Uma bebida preparada! - bradou Filipe - e com que fim? 
- Espera! Espera! 
- Primeiramente a bebida. 
- Ia levá-la aos lábios; mas... Nesse momento... 
- Então? 
- O conde chamou-me. 
- Que conde? 
- Ele - disse Andréia estendendo a mão para o lado de Bálsamo. 
- E depois? 
- Depois, larguei o copo e adormeci. 
- Depois, depois? - perguntou Filipe. 
- Ergui-me e fui ter com ele. 
- Onde estava o conde? 
- Entre os arbustos, em frente da minha janela. 
- E o conde nunca entrou no teu quarto, minha irmã? 
- Nunca. 
Um olhar de Bálsamo, dirigido a Filipe, disse-lhe claramente : 
- Bem vê que não o enganava, senhor. 
- E dizes que foste ter com o conde? 
- Sim, obedeço-lhe quando me chama. 
- O que queria o conde de ti? 
Andréia hesitou. 
- Diga, diga-o - bradou Bálsamo - que eu ouvirei. 
E deixou-se cair na poltrona ocultando a cabeça entre as mãos, como para impedir que as 

palavras de Andréia lhe chegassem aos ouvidos. 
- Diz, o que queria de ti o conde? - repetiu Filipe. 
- Queria pedir-me notícias... 
Suspendeu novamente; dir-se-ia que receava despedaçar a alma do conde. 
- Continua, minha irmã, continua - disse Filipe. 
- De uma pessoa que tinha fugido de sua casa – e Andréia baixou a voz - e que morreu 

depois. 
Apesar de Andréia pronunciar estas palavras em tom baixo, Bálsamo ouviu-as ou 

adivinhou-as, porque soltou um lúgubre gemido. 
Filipe calou-se; houve um momento de silêncio. 
- Continue, continue - disse Bálsamo - seu irmão quer saber tudo, minha senhora; é 

mister dizer-lhe tudo. Depois desse homem ter as informações que desejava, o que fez ele? 
- Fugiu - disse Andréia. 



- Deixando-te no jardim? - perguntou Filipe. 
- Sim. 
- O que fizeste então? 
- Como se afastava de mim, como a força que me sustentava me ia abandonando, caí. 
- Sem sentidos? 
- Não, sempre adormecida, mas com um sono de chumbo. 
- Podes recordar-te do que sucedeu durante esse sono? 
- Verei se posso. 
- Então, o que sucedeu, diz? 
- Um homem saiu dentre os arbustos, pegou em mim nos braços e trouxe-me. 
- Para onde? 
- Para aqui, para o meu quarto. 
- Ah!... E esse homem, podes vê-lo? 
- Espera... Sim... Sim... Oh! - prosseguiu Andréia com um sentimento de asco e 

desconsolo; - oh! Outra vez Gilberto! 
- Gilberto? 
- Sim. 
- O que fez ele? 
- Deitou-me neste sofá. 
- Depois? 
- Espera!... 
- Veja, veja - disse Bálsamo - quero que veja. 
- Ele escuta... Vai para o outro quarto... Recua como assustado... Entra no quarto de 

Nicola... Meu Deus! Meu Deus! 
- O que é? 
- Um homem segue-o; e eu, eu que não posso erguer-me, defender-me, gritar, eu que 

durmo! 
- E quem é esse homem? 
- Meu irmão! Meu irmão!... 
E o rosto de Andréia exprimiu a dor mais profunda. 
- Diga que homem é esse! - insistiu Bálsamo - ordeno-lho eu! 
- El-rei! - murmurou Andréia - é el-rei. 
Filipe estremeceu. 
- Ah! - murmurou Bálsamo - disso desconfiava eu. 
- Chega-se a mim - continuou Andréia - fala-me, agarra-me nos braços, dá-me um beijo. 

Oh! Meu irmão! Meu querido irmão! 
Grossas lágrimas corriam dos olhos de Filipe, enquanto que com a mão apertava o punho 

da espada, que Bálsamo lhe dera. 
- Fale, fale! - continuou o conde em tom imperativo. 
-Oh! Que felicidade! Perturba-se... Suspende... Olha para mim... Tem medo... Foge... 

Andréia está salva! 
Filipe aspirava, arquejando, cada palavra que saía da boca da irmã. 
- Salva! Andréia está salva! - repetiu ele maquinalmente. 
- Espera, meu irmão, espera! 
E Andréia, como para se suster, procurava a apoio do braço de Filipe. 
- Depois? Depois? - perguntou Filipe. 
- Eu tinha esquecido. 
- O quê? 
- Acolá, acolá, no quarto de Nicola, com uma faca na mão... 
- Com uma faca na mão? 
- Vejo-o, está pálido como um defunto. 
- Quem? 



- Gilberto. 
- Filipe tomou o fôlego. 
- Segue o rei - prosseguiu Andréia; - fecha a porta após ele; põe o pé sobre a vela, que 

queimava o tapete; vem para mim. Oh! 
Andréia ergueu-se nos braços do irmão. Os músculos do corpo estavam retesados como 

se estivessem próximos a quebrar-se. 
- Oh! O miserável! - disse ela afinal. 
E caiu sem forças. 
- Meu Deus! - murmurou Filipe, não ousando interromper a irmã. 
- É ele! É ele! - murmurou Andréia. 
Depois, chegando-se ao ouvido do irmão, com o olhar chamejante e a mão convulsa: 
- Hás-de matá-lo, não é assim, Filipe? 
- Oh! Sim! - bradou o mancebo recuando. 
Atrás dele estava uma mesa carregada de porcelana, que caiu. 
As porcelanas quebraram-se. 
A essa bulha ouviu-se um rumor surdo e um estremecer súbito do tabique que dividia o 

quarto de Andréia, que dominou tudo. 
- O que é isso? - disse Bálsamo - abriu-se uma porta! 
- Estava alguém escutando! - bradou Filipe levando a mão à espada. 
- Era ele - disse Andréia; - outra vez ele. 
- Mas quem? 
- Gilberto, sempre Gilberto. Ah! Hás-de matá-lo, não é verdade, Filipe, hás-de matá-lo? 
- Oh! Sim, sim, sim - bradou o mancebo. 
E correu para a ante-sala, com a espada na mão, enquanto Andréia se deixava novamente 

cair no sofá. 
Bálsamo correu atrás de Filipe e segurou-o por um braço, dizendo-lhe: 
- Tome cuidado, senhor - disse ele - o que é segredo há-de tornar-se público: é dia e o eco 

das casas reais é fortíssimo. 
- O Gilberto! O Gilberto! - murmurava Filipe; - e estava ali escondido, e ouvia-nos! Eu 

podia matá-lo. Oh! Maldição sobre o miserável! 
- Sim, mas silêncio: há-de tornar a encontrá-lo; agora é de sua irmã que deve tratar, 

senhor. Bem vê, que começam a cansá-la tantas comoções. 
- Oh! Sim, compreendo o que ela padece pelo que eu mesmo padeço; esta desgraça é tão 

horrível, tão difícil de remediar! Oh! Senhor, senhor, isto há-de matar-me! 
- Pelo contrário, viverá para ela, que precisa do senhor, porque não tem senão ao senhor 

no mundo, ame-a, compadeça-se dela e trate-a. E agora - prosseguiu depois de alguns momentos 
de silêncio - já não precisa de mim, não é verdade? 

- Não, senhor; perdoe as minhas suspeitas, perdoe as minhas ofensas; e todavia, é do 
senhor que vem o mal. 

- Não me quero desculpar, cavalheiro, mas esquece decerto o que sua irmã disse. 
- O que disse ela? Tenho as idéias tão confusas! 
- Se eu não tivesse vindo, bebia o copo de água preparado por Nicola, e então teria sido 

el-rei. Julgaria assim mais pequena a desgraça? 
- Não, senhor, teria sido igual sempre, e vejo que infelizmente estávamos condenados. 

Desperte minha irmã, senhor. 
- Mas ver-me-á, compreenderá talvez o que passou; melhor será que eu a acorde em 

distância, do mesmo modo que a adormeci. 
- Agradecido! Agradecido! 
- Então, adeus, senhor. 
- Ainda uma palavra, conde. O senhor é um homem honrado... 
- Oh! O segredo, quer o senhor dizer? 
- Conde... 



- É uma recomendação inútil, senhor; em primeiro lugar, porque sou um homem 
honrado; depois, porque estou decidido a não ter mais nada de comum com os homens, vou 
esquecê-los e aos seus segredos; todavia, senhor, conte comigo se alguma vez lhe puder ser útil. 
Mas não, não, já não sou útil para coisa nenhuma, nada mais valho sobre a Terra. Adeus, senhor, 
adeus! 

E inclinando-se diante de Filipe, Bálsamo olhou mais uma vez para Andréia, cuja cabeça 
pendia para trás com todos os sintomas de dor e de cansaço. 

- Ó ciência! - murmurou ele; - tantas vítimas para um resultado sem valor! 
E desapareceu. 
À medida que se afastava, Andréia ia-se reanimando; ergueu a cabeça pesada como se 

fosse de chumbo, e olhando para o irmão com ar admirado, murmurou: 
- Oh! Filipe, o que acaba de se passar? 
Filipe reprimiu o soluço que o sufocava, e sorrindo heroicamente, disse: 
- Nada, minha irmã. 
- Nada? 
- Nada. 
- Todavia, parece-me que estive doida e que sonhei! 
- Sonhaste? E com que sonhaste, minha querida e boa Andréia? 
- Oh! O Dr. Luís, o Dr. Luís, meu irmão! 
- Andréia! - bradou Filipe apertando-lhe a mão - Andréia! És pura como a luz do dia; mas 

tudo te acusa, tudo te perde; um segredo terrível te é imposto. Vou ter com o Dr. Luís, para que 
diga à senhora delfina que padeces um mal inexorável, saudades de Taverney, e que só em 
Taverney te podes curar, e partimos ambos, ou para lá, ou para algum outro lugar do mundo; 
depois, ambos isolados sobre a Terra, amando-nos... E consolando-nos... 

- Entretanto, meu irmão - disse Andréia - se eu estou pura como dizes... 
- Querida Andréia, eu te explicarei tudo isso; entretanto, prepara-te para partir. 
- Mas, o pai? 
- O pai -disse Filipe tristemente - o pai, deixa-o ao meu cuidado, eu o prepararei. 
- Há-de acompanhar-nos? 
- O pai? Oh! É impossível, impossível; iremos sós, Andréia, sós. 
- Oh! Como me assustas, meu amigo! Como me aterras, meu irmão! Muito padeço eu 

assim, Filipe. 
- Deus vela por tudo, Andréia - disse o mancebo; - portanto, ânimo; vou em busca do 

doutor; a ti, Andréia, a ti, o que te torna doente é a saudade de Taverney, saudade que ocultavas à 
senhora delfina. Vamos, vamos, tem ânimo, minha irmã: depende disso a honra de ambos nós. 

E Filipe apressou-se em abraçar a irmã, porque estava sufocado. 
Depois levantou a espada que deixara cair no chão, meteu-a na bainha com mão trémula, 

e dirigiu-se para a escada. 
Um quarto de hora depois, batia Filipe à porta do Dr. Luís, que habitava sempre em 

Versalhes, quando a corte estava no Trianon. 
 

XXVI 
 

O JARDIM DO DR. LUÍS 
 
O Dr. Luís, a cuja porta deixamos Filipe, passeava no jardim sumido entre quatro 

paredes, que fazia parte das dependências de um antigo convento de freiras, transformado em 
armazém de forragens para os dragões da casa real. 

Enquanto passeava, lia o doutor as provas de uma nova obra, que estava fazendo 
imprimir, e baixava-se de vez em quando para arrancar da rua em que passeava ou dos tabuleiros 
que lhe ficavam dos lados as ervas ruins, que lhe revoltavam o natural instinto da simetria e boa 
ordem. 



Uma única criada um tanto arisca, como todos os criados de um homem trabalhador que 
não quer ser incomodado, formava todo o pessoal da casa do doutor. 

Ouvindo a bulha da aldraba de bronze que soara às mãos de Filipe, chegou-se à porta e 
entreabriu-a. 

Mas o mancebo, em vez de parlamentar, empurrou a porta e entrou. Senhor da passagem 
viu o jardim, e no jardim o doutor. 

Então, sem fazer caso das alocuções e gritos da vigilante guarda, correu para o jardim. 
Ao ouvir rumor de passos, o doutor ergueu a cabeça. 
- Ah! Ah! - disse - é o senhor? 
- Perdoe-me senhor doutor vir assim perturbar a sua solidão; mas chegou o momento que 

previu; preciso do senhor e venho reclamar o seu auxílio. 
- Prometi-lho já, e reitero a promessa. 
Filipe inclinou-se, estava demasiado comovido para que fosse o primeiro a entrar no 

assunto da visita. 
O Dr. Luís percebeu a hesitação. 
- Como está a doente? - perguntou, inquieto por ver a palidez de Filipe, e receando 

alguma catástrofe no desfecho daquele drama. 
- Muito bem, graças a Deus, - doutor. Minha irmã é uma senhora tão digna e tão honrada, 

que realmente Deus seria injusto se lhe mandasse sofrimentos e perigos. 
O doutor olhou para Filipe como para o interrogar; as palavras do moço oficial pareciam-

lhe uma continuação das denegações da véspera. 
- Então - disse - a menina foi vítima de alguma surpresa ou de algum laço? 
- Sim, doutor, foi vítima de uma surpresa inaudita, foi vítima de um laço infame. 
O facultativo juntou as mãos e ergueu os olhos ao céu. 
- Ai - disse ele - vivemos num tempo horrível, e está-me parecendo urgente que venham 

por sua vez os médicos das nações, como há já muito vieram os dos indivíduos. 
- Sim - disse Filipe - sim, que venham; ninguém os verá chegar com mais prazer do que 

eu; entretanto... 
E Filipe fez um gesto de sombria ameaça. 
- Ah! -disse o doutor - vejo que o senhor é dos que fazem consistir a reparação do crime 

na violência e na morte. 
- Sim, doutor - respondeu Filipe serenamente; - sim, sou desses. 
- Um duelo - disse o doutor suspirando - um duelo, que não há-de restituir a honra a sua 

irmã, se o senhor matar o culpado, e há-de abismá-lo no desespero se for morto. Ai, senhor, 
supunha-o dotado de um espírito recto, de um coração inteligente; parecia-me ter-lhe ouvido 
exprimir o desejo de que em tudo isto se observasse profundo segredo? 

Filipe pôs a mão no braço do doutor. 
- Senhor - lhe disse ele - engana-se singularmente comigo; tenho um raciocínio bastante 

firme, que nasce de uma convicção profunda e de uma consciência imaculada; quero, não digo 
fazer justiça a meu talante, senão fazer justiça recta; não quero expor minha irmã ao abandono e à 
morte fazendo-me matar, quero vingá-la, matando o miserável. 

- E matá-lo-á, o senhor, um fidalgo? Cometerá um assassínio? 
- Senhor, se eu tivesse visto, dez minutos antes do crime, entrar como um ladrão no 

quarto de minha irmã aquele cuja miserável condição não lhe dava direito de lá pôr o pé, e o 
tivesse morto naquela ocasião, todos me teriam aplaudido: por que razão não hei-de eu matá-lo 
agora? O crime tornou-o sagrado? 

- Portanto, esse projecto de sangue está decidido no seu espírito, decretado no seu 
coração? 

- Está resolvido, está decidido. Hei-de encontrá-lo algum dia, por mais que se esconda, e 
nesse dia, juro-lhe, senhor, que sem piedade, sem remorso, hei-de matá-lo como um cão! 

- Então - disse o Dr. Luís - então cometerá um crime igual ao que ele cometeu, um crime 
mais odioso, talvez; por que, quem sabe, senhor, até onde uma palavra imprudente, um gesto 



impensado de uma mulher podem levar os desejos e as inclinações do homem? Assassinar, 
quando tem outras reparações possíveis, quando um casamento... 

Filipe ergueu a cabeça. 
- O senhor doutor ignora que os Taverney Casa Vermelha datam das cruzadas, e que 

minha irmã é tão nobre como uma infanta ou uma arquiduquesa? 
- Sim, percebo, e o culpado, não é tão nobre; é um vilão, um rústico, como lhe chamam 

as pessoas de raça fina. Sim, sim - continuou o doutor com um sorriso - sim, é verdade, Deus fez 
uns homens de uma certa terra inferior, para serem assassinados por outros homens feitos de 
terra mais fina; oh! Sim, tem razão, mate-o, senhor, mate-o. 

E o doutor voltou costas a Filipe e continuou a arrancar de um lado e de outro as ervas 
silvestres do jardim. 

Filipe cruzou os braços. 
- Doutor, ouça-me - disse ele - não se trata aqui de um sedutor a quem uma rapariga 

leviana provocasse mais ou menos; não se trata de um homem provocado, como o senhor disse, 
trata-se de um miserável, criado em nossa casa, e que, depois de ter comido durante vinte anos o 
pão da piedade, se atreveu, de noite, abusando de um sono factício, de um desmaio, de uma 
morte, por assim dizer, a enxovalhar traiçoeira, cobardemente, a mais santa e pura das mulheres, 
para quem, à luz do dia, não se atreveria a erguer os olhos; perante qualquer tribunal, um tal 
culpado seria certamente condenado à morte; pois bem! Hei-de eu julgá-lo com tanta 
imparcialidade como um tribunal, e hei-de matá-lo; agora, doutor, quererá o senhor, que eu 
julguei tão generoso e tão elevado, quererá fazer-me pagar o serviço que lhe peço impondo-me 
uma condição? Prestando-me esse serviço, quererá fazer como aqueles que buscam satisfazer-se a 
si próprios, obsequiando os outros? Se assim é, doutor, o senhor não é o sábio que eu tenho 
admirado, não é mais que um homem vulgar, e, apesar do desprezo que ainda há pouco me 
mostrou, sou-lhe eu superior, eu, cujo pensamento é liso, eu, que lhe contei o meu segredo todo. 

- Disse - redargüiu o doutor pensativo - que o criminoso fugiu? 
- Sim, senhor doutor; adivinhou decerto que tudo se ia esclarecer; ouviu que o acusavam, 

e fugiu logo. 
- Bem. Agora o que deseja, senhor? - perguntou o doutor. 
- O seu auxílio para retirar minha irmã de Versalhes, e sepultar numa sombra ainda mais 

densa e muda o terrível segredo, que nos desonrará se se tornar público. 
- Só lhe farei uma pergunta. 
Filipe enfadou-se. 
- Ouça-me - prosseguiu o doutor com a máxima tranqüilidade - ouça-me. Um filósofo 

cristão, de quem acaba de fazer um confessor, vê-se obrigado a impor-lhe, não uma condição 
pelo serviço que lhe prestar, mas em virtude do direito de consciência. A humanidade é uma 
função, senhor, não é uma virtude; fala-me em matar um homem; eu devo impedi-lo como teria 
impedido por todos os meios ao meu alcance, até pela violência, a execução do crime cometido 
em sua irmã. Portanto, senhor, exijo-lhe um juramento. 

- Oh! Nunca! Nunca! 
- Há-de prestá-lo - bradou com veemência o Dr. Luís - há-de prestá-lo, homem de boa 

linhagem; reconheça em tudo a mão de Deus, e nunca balde o golpe nem o seu alcance. O 
senhor disse que teve o criminoso nas suas mãos? 

- Tive, sim, doutor. Ah! Que se eu tivesse adivinhado que estava tão perto de mim, 
bastava-me abrir uma porta para achar-me de cara a cara com ele. 

- E ele fugiu, treme; começou o seu suplício. Ah! O senhor sorri, parece-lhe pouco o que 
Deus faz? Não acha bastante o remorso? Espere, espere! Deixe-se ficar ao pé de sua irmã, e 
prometa-me que nunca perseguirá o criminoso. Se o encontrar, isto é, se Deus lho entregar, 
então!... Eu também sou homem, compreende, então verá o que lhe cumpre fazer! 

- Irrisão, senhor; não me fugirá ele sempre? 
- Quem sabe? O assassino foge sempre, o assassino procura um retiro, o assassino teme o 

cadafalso, e contudo, como se fosse um íman, o ferro da justiça atrai o criminoso, que vem 



curvar-se fatalmente sob as mãos do carrasco. E demais, trata-se porventura agora de 
desmanchar o que com tanto custo procurou fazer? Será pelo mundo em que vive e a quem não 
pode explicar a inocência de sua irmã, será pelos ociosos cheios de curiosidade, que matará o 
homem fornecendo por esse modo duplo pasto à curiosidade, primeiro pela confissão do 
atentado, depois pelo escândalo do castigo? Não, não, acredite-me, sepulte essa desgraça no mais 
profundo silêncio. 

- E quem saberá, quando eu tiver morto aquele miserável, se foi por minha irmã que o 
matei? 

- Por força há-de dar uma causa a essa morte? 
- Pois bem, doutor; obedecerei, não perseguirei o culpado, mas Deus há-de ser justo; oh, 

sim. Deus emprega a impunidade como íman, Deus me entregará o criminoso. 
- Quando tal acontecer, será porque Deus o tenha condenado. Dê-me a sua mão, senhor. 
- Ei-la. 
- O que é preciso fazer pela menina de Taverney? Diga. 
- Seria preciso, doutor, achar um pretexto para dar à senhora delfina, a fim de afastar 

minha irmã por algum tempo: saudades de Taverney, o ar, o regímen... 
- É fácil. 
- Sim, isso é da sua competência, e entrego-me ao seu cuidado. Então levarei minha irmã 

para algum recanto da França, para Taverney, por exemplo, distante de todas as vistas, longe de 
todas as suspeitas. 

- Nada, não, senhor, isso não convém; a infeliz menina precisa de cuidados permanentes, 
de assíduas consolações; precisará de todos os socorros da ciência. Deixe-me por isso achar-lhe 
perto daqui, num sítio que conheço, um retiro cem vezes mais recôndito, cem vezes mais seguro 
do que o lugar deserto para onde a quer conduzir. 

- Parece-lhe isso, doutor? 
- Parece, e com razão. A suspeita tende sempre a afastar-se dos centros, semelhante nisso 

aos círculos crescentes produzidos pela queda de uma pedra na água; a pedra não se afasta, e 
quando as ondulações cessam, nenhum olhar lhes acha a causa, sepultada como está na 
profundidade da água. 

- Então, doutor, mãos à obra. 
- Já, senhor. 
- Previna a senhora delfina. 
- Hoje mesmo. 
- E quanto ao resto?... 
- Dentro de vinte e quatro horas terá a minha resposta. 
- Oh! Muito obrigado, doutor, é um deus para mim. 
- Pois então, mancebo, agora que tudo está tratado entre nós, cumpra a sua missão, volte 

para junto de sua irmã, console-a e proteja-a. 
- Adeus, doutor, adeus! 
E o doutor, depois de ter seguido Filipe com os olhos até que de todo tivesse 

desaparecido, continuou o seu passeio, lendo as provas e limpando o jardim. 
XXVII 

 
O PAI E O FILHO 

 
Quando, Filipe voltou para junto da irmã, achou-a agitada, e na maior inquietação. 
- Na tua ausência - disse ela - pensei em quanto me tem acontecido de algum tempo a 

esta parte. É uma voragem em que se me perde o juízo. Diz, estiveste com o Dr. Luís? 
- Venho de casa dele, Andréia. 
- Aquele homem fez-me uma acusação terrível. Infelizmente, será justa? 
- Não se tinha enganado, minha irmã. 
Andréia enfiou, e um acesso nervoso lhe recurvou os dedos brancos e delicados. 



- O nome - disse ela então - o nome - do cobarde que me perdeu? 
- Minha irmã, deves ignorá-lo eternamente. 
- Oh! Filipe, não dizes a verdade; Filipe, mentes à tua própria consciência... Esse nome, 

preciso sabê-lo, para que, fraca como sou, e tendo por mim a oração, eu possa, orando a Deus, 
armar contra o criminoso toda a cólera divina... O nome desse homem, Filipe? 

- Minha irmã, não falemos mais nisso. 
Andréia pegou-lhe na mão e olhou para ele fixamente: 
- Oh! - disse ela - aí está o que me respondes, tu que trazes à cinta uma espada! 
Filipe empalideceu àquele movimento de raiva; mas, reprimindo o próprio furor, disse: 
- Andréia, não posso dizer-te o que eu mesmo não sei. O segredo é-me ordenado pelo 

destino que nos persegue; esse segredo, que a bulha comprometeria com a honra da tua família, 
um último favor de Deus torna-o inviolável para todos. 

- Excepto para um homem, Filipe... Para um homem que ri, para um homem que nos 
afronta!... Ó meu Deus! Para um homem que talvez escarneça infernalmente de nós no seu retiro 
tenebroso. 

Filipe fechou os punhos, levantou os olhos ao céu, e não respondeu. 
- Esse homem - bradou Andréia redobrando de cólera e de indignação - talvez eu o 

conheça, esse homem... Enfim, Filipe, consente que to represente. Já te indiquei as singulares 
influências que ele exerce sobre mim, e julgava ter-te dito que fosses ter com ele. 

- Esse homem está inocente; estive com ele, e tenho provas do que digo... Assim, não 
procures mais, Andréia, não procures mais... 

- Filipe, procuremos juntos em graus superiores ao desse homem... Vamos às primeiras 
classes dos homens poderosos deste reino... Vamos até el-rei! 

Filipe abraçou a pobre criança, sublime na sua ignorância e na sua indignação... 
- Todos os que acordada nomeias - disse-lhe - já os nomeaste adormecida, todos os que 

acusas com a ferocidade da tua virtude, justificaste-los quando vias o crime por assim dizer 
cometer-se. 

- Então, nomeei o culpado? - disse ela com os olhos chamejantes. 
- Não - redargüiu Filipe - não. Não me faças mais perguntas; imita-me, conforma-te com 

a vontade do destino, a desgraça é irremediável, e redobra-a ainda a impunidade do criminoso. 
Mas tem esperança, tem esperança, que Deus é superior a tudo. Deus reserva aos desgraçados 
oprimidos uma triste alegria, a que chamam vingança. 

- Vingança!... - murmurou ela, assustada no modo terrível com que Filipe acentuara 
aquela palavra. 

- Entretanto descansa, minha irmã, de todas as vergonhas que a minha louca curiosidade 
te causaram. Se eu tivesse sabido! Oh! Se eu tivesse sabido! 

E escondeu a cabeça entre as mãos com horrível desespero. 
 Depois, erguendo-se subitamente: 
- De que me queixaria eu? - disse ele com um sorriso. - Minha irmã é pura, ama-me! 

Nunca traiu nem a confiança nem a amizade; minha irmã é moça como eu, viveremos juntos, 
envelheceremos juntos... Nós ambos seremos mais fortes que o mundo todo!... 

À medida que o mancebo falava de consolação, Andréia entristecia; curvava a fronte mais 
pálida, e tomava a atitude e o olhar fixo do desespero, que Filipe acabava de suavizar com tanto 
ânimo. 

- Só falas de nós - disse cravando os olhos azuis tão penetrantes na fisionomia móvel do 
irmão. 

- De quem mais queres tu que eu fale, Andréia? – disse o mancebo sentindo aquele olhar. 
- Mas... Temos pai... Como tratará ele a sua filha? 
- Já ontem te disse - respondeu Filipe friamente – deves esquecer todas as penas e todos 

os cuidados, repelir, como o vento quando dissipa os vapores da manhã, todas as recordações e 
toda a afeição que não seja a afeição a mim e a lembrança de mim... Efectivamente, querida 
Andréia, só eu te amo neste mundo; e eu só por ti sou amado. Pobres órfãos abandonados, por 



que motivo nos sujeitaríamos ao jugo do agradecimento ou do parentesco? Recebemos nós 
alguns favores, sentimos nós a protecção de um pai?... Oh! - acrescentou com amargo sorriso - 
conheces a fundo o meu pensamento, conheces o estado do meu coração... Se devesses amar 
aquele de quem falas, eu diria: “Ama-o!” Mas bem vês que me calo, Andréia, portanto deves 
abster-te de amá-lo. 

- Então, meu irmão... Devo crer... 
- Minha irmã, nos grandes infortúnios, ouve o homem involuntariamente ressoar estas 

palavras pouco compreendidas na sua infância: “Teme a Deus!...” Oh! Sim, Deus recorda 
terrivelmente à nossa lembrança: “respeita teu pai...” Oh! Minha irmã, a maior prova de respeito 
que podes dar ao teu, é riscá-lo da tua memória. 

- É verdade... - murmurou Andréia com modo sombrio e deixando-se cair na cadeira. 
- Minha amiga, não percamos tempo com palavras inúteis; junta todos os objectos que te 

pertencem; o médico vai ter com a senhora delfina e preveni-la da tua partida. As razões que terá 
alegado, bem as sabes... São a necessidade de uma mudança de ares para o teu padecimento, que 
é inexplicável... Apronta tudo para partirmos. 

Andréia levantou-se. 
- A mobília? - disse ela. 
- Não, só a roupa, os vestidos e as jóias. 
Andréia obedeceu. 
Emalou a sua roupa, e depois pegou nalguns adereços, que se preparava para guardar. 
- O que é isso?... - disse Filipe. 
- É o adereço que Sua Majestade se dignou mandar-me, quando fui apresentada no 

Trianon. 
Filipe empalideceu ao ver a riqueza do presente. 
- Com estas jóias só - disse Andréia - viveremos por toda a parte honradamente. Tenho 

ouvido dizer que só as pérolas valem cem mil libras. 
Filipe fechou a caixa que tinha o adereço. 
- São com efeito muito preciosas - disse ele. 
E recebendo a caixa das mãos de Andréia, disse: 
- Minha irmã, parece-me porém que temos ainda outras jóias? 
- Oh! Querido amigo, não são dignas de se comparar com essas; contudo ornavam a 

nossa mãe há quinze anos... O relógio, as pulseiras, os brincos são guarnecidos de brilhantes. Há 
também o retrato. Meu pai queria vender tudo, porque, dizia ele, já nada disto era moda. 

- Entretanto, é quanto possuímos - disse Filipe – é o teu único recurso. Minha irmã, 
mandaremos fundir os objectos de ouro, e venderemos as pedras do retrato; isso produzirá vinte 
mil libras, que são uma soma suficiente para infelizes. 

- Mas... Este adereço de pérolas é meu - disse Andréia. 
- Nunca toques nessas pérolas, Andréia; queimar-te-iam. Cada uma dessas pérolas é de 

natureza singular, minha irmã, maculam as frontes em que tocam. 
Andréia estremeceu. 
- Guardo este adereço, minha irmã, para o restituir a quem pertence. Repito-te, não é 

propriedade nossa; não, e não temos desejo de pretender coisa nenhuma dele, não é verdade? 
- Como queiras, meu irmão - redargüiu Andréia tremendo de vergonha. 
- Querida irmã, veste-te para fazeres a tua visita à senhora delfina; mostra-te sossegada, 

muito respeitosa, e pesarosa de te afastares de tão nobre protectora. 
- E bem me custa realmente - murmurou Andréia, comovida; - na minha desgraça é ainda 

uma grande infelicidade. 
- Eu vou a Paris, minha irmã, e voltarei à noite; assim que chegar, levar-te-ei comigo; paga 

aqui tudo quanto devas. 
- Nada devo; a Nicola fugiu...  Ah! Esquecia-me do Gilberto. 
Filipe estremeceu e os olhos brilharam-lhe. 
- Deves alguma coisa ao Gilberto? - bradou ele. 



- Devo, sim - disse Andréia em tom naturalíssimo; - tem-me fornecido flores. Ora, como 
já me disseste, fui algumas vezes injusta e severa para com o pobre rapaz, que, afinal, é 
atenciosíssimo... Eu o recompensarei agora. 

- Não procures o Gilberto - murmurou Filipe. 
- Por quê?... Deve estar nos jardins; ou senão manda-o chamar. 
- Não! Não! Que perderias com isso um tempo precioso... Ao atravessar os jardins hei-de 

encontrá-lo, e então lhe pagarei. 
- Pois bem, seja como queiras. 
- Sim; adeus, até à tarde. 
Filipe beijou a mão de Andréia, que se lhe lançou nos braços. Comprimiu até as 

palpitações do coração naquele suave abraço, e sem demora partiu para Paris, onde a carruagem 
o deixou em frente da porta do palacete da Rua Coq-Héron. 

Sabia que encontraria o pai em casa. O barão, desde o singular rompimento com 
Richelieu, achava insuportável a vida em Versalhes, e procurava, como todos os espíritos 
superabundantes de actividade, meio de enganar as torpezas da moral com as agitações da 
mudança de lugar. 

Ora, quando Filipe bateu ao portão, passava ele soltando horrendas imprecações do 
jardim da casa para o pátio que lhe ficava contíguo. 

Estremeceu à bulha da campainha e foi ele mesmo abrir a porta. 
Como não esperava ninguém, aquela visita inesperada trazia-lhe uma esperança. Um 

desgraçado, na sua queda, agarra-se a quanto encontra. 
Recebeu portanto Filipe com um sentimento de despeito e uma curiosidade inexplicáveis. 
Mas assim que olhou para o rosto do seu interlocutor, a palidez, a severidade e o 

franzimento nervoso da boca gelaram-lhe na origem as perguntas que se preparava para fazer. 
- Tu aqui! - disse unicamente - e por que acaso? 
- Terei a honra de lhe explicar isso, senhor – disse Filipe. 
- Bem! É então caso grave? 
- Gravíssimo. 
- Este rapaz tem sempre uns modos cerimoniosos, que inquietam a gente... Vamos a 

saber, é uma desgraça ou uma felicidade o que aqui te traz? 
- É uma desgraça - disse Filipe gravemente. 
O barão cambaleou. 
- Estamos bem sós? - perguntou Filipe. 
- Estamos, sim. 
- Quer que entremos em casa, senhor? 
- Por que não há-de ser aqui, ao ar livre, debaixo destas árvores?... 
- Porque há coisas que não se devem dizer à luz do céu. 
O barão olhou para o filho, obedeceu-lhe ao gesto mudo, afectando sempre a mesma 

impassibilidade, o mesmo sorriso, e seguiu-o para a sala, cuja porta já Filipe abrira. 
Depois de fechar cuidadosamente as portas, Filipe esperou um gesto do pai para começar 

a conversa, e tendo-se o barão comodamente refastelado na melhor poltrona da sala, disse: 
- Senhor, minha irmã e eu vimos fazer-lhe as nossas respeitosas despedidas. 
- Como? - disse o barão admirado. - Tu... ausentas-te?... E o serviço? 
- Já não há serviço para mim; bem sabe que as promessas de el-rei não se realizaram 

felizmente. 
- Aí está um felizmente, que eu não percebo. 
- Senhor... 
- Explica-te, como podes achar uma felicidade o não seres coronel de um regimento?  

Seria levar bem longe a filosofia. 
- Levo-a longe bastante para não preferir a desonra à fortuna, nada mais. Mas não 

entremos, senhor, em considerações dessa ordem. 
- Pelo contrário, entremos nelas! 



- Suplico-lhe que não... - redargüiu Filipe com uma firmeza que significava: não quero! 
O barão franziu o sobrolho. 
- E tua irmã?... Também esquece os seus deveres? O seu serviço junto de Sua Alteza... 
- São deveres esses que ela deve subordinar a outros, senhor. 
- De que natureza? 
- Da mais imperiosa necessidade. 
O barão levantou-se. 
- Má raça - resmungou ele - a raça dos fazedores de enigmas. 
- Será para si um enigma o que lhe estou dizendo? 
- Absolutamente - respondeu o barão com uma firmeza de que Filipe se admirou. 
- Eu me explico: minha irmã retira-se porque se vê obrigada a fugir para evitar uma 

desonra. 
O barão deu uma gargalhada. 
- Santo Deus! Que filhos modelos eu tenho! – bradou ele. - O filho abandona a esperança 

de um regimento, porque teme a desonra; a filha deixa um lugar de dama no paço, porque tem 
medo da desonra. Realmente, estamos no tempo dos Brutos e das Lucrécias. No meu tempo, 
mau tempo decerto, e não vale os belos dias da filosofia, quando um homem via vir de longe 
uma desonra, e que, como tu, tinha uma espada e tinha recebido lições de esgrima de cinco 
professores, espetava a primeira desonra na ponta da espada. 

Filipe encolheu os ombros. 
- Sim, o que estou dizendo é insignificante para um filantropo que não gosta de ver correr 

sangue. Mas enfim, os oficiais não nasceram precisamente para filantropos. 
- Tenho tanto como o senhor a consciência das necessidades que impõem o ponto de 

honra; mas não é o sangue vertido que resgata... 
- Palanfrório, palanfrório de... de filósofo! – bradou o barão irritado a ponto de se tornar 

majestoso. - Parece-me que ia dizer de cobarde. 
- Fez bem em não o dizer - redargüiu Filipe pálido e tremendo. 
O barão afrontou soberbamente o olhar implacável e ameaçador do filho. 
- Dizia eu - continuou ele - e a minha lógica não é tão má como me querem fazer crer; 

dizia eu que toda a desonra neste mundo precede, não de uma acção, mas de um dito. E assim é... 
Cometam um crime diante dos surdos, dos cegos ou dos mudos, ficarão por isso desonrados?... 
Vais talvez responder-me com o estúpido verso: 

 
“Do crime nasce a vergonha, não do cadafalso.” 
 
Isso é bom para se pregar às crianças e às mulheres; mas um homem fala outra 

linguagem... Ora, a mim parecia-me que tinha criado um homem... Mas veja o cego, ouça o 
surdo, fale o mudo, que se vaza os olhos a um, arromba-se o tímpano a outro, corta-se a língua 
ao último, e aí está como responde ao ataque da desonra um fidalgo que tem por apelido 
Taverney Casa Vermelha! 

- Um fidalgo desse nome, senhor, sabe sempre que entre as coisas que tem a fazer, a 
primeira de todas é não cometer uma acção desonrosa: é por esse motivo que não responderei 
aos seus argumentos. Sucede porém às vezes que o opróbrio nasce de uma desgraça inevitável; e 
é esse o caso em que nos achamos, minha irmã e eu. 

- Vou agora falar de sua irmã.  Se, segundo o meu sistema, o homem nunca deve fugir de 
uma coisa que pode combater e vencer, a mulher também deve esperar o ataque de pé firme. De 
que serve a virtude, senhor filósofo, senão para repelir os ataques do vício? Onde está o triunfo 
dessa mesma virtude, senão na derrota do vício? 

E Taverney começou novamente a rir. 
- A menina de Taverney teve então muito medo, não é verdade?... Sente-se portanto 

fraca... Então... 
Filipe, aproximando-se de repente, disse: 



- Senhor, a menina de Taverney não se sentiu fraca, está vencida! Sucumbiu, caiu num 
laço. 

- Num laço?... 
- Sim. Guarde, peço-lhe, um pouco desse entusiasmo, que ainda há pouco o animava, 

para o aplicar contra os miseráveis que tramaram cobardemente a ruína dessa honra sem mácula. 
- Não percebo. 
- Já vai perceber. Houve um cobarde, que introduziu alguém no quarto de Andréia de 

Taverney... 
O barão tornou-se pálido. 
- Um cobarde - continuou Filipe - que quis que o nome de Taverney... O meu... E seu, 

senhor, fosse manchado de modo indelével... Vamos a saber: onde está a espada da sua 
mocidade, para ir fazer correr o sangue do infame? O motivo não valerá a pena? 

- Sr. Filipe... 
- Ah! Nada receie; eu não acuso ninguém, ninguém conheço... O crime tramou-se nas 

trevas, e nas trevas foi executado... O resultado também nas trevas há-de desaparecer, que assim 
o quero eu, que entendo a meu modo a honra e a glória da minha casa. 

- Mas, como sabe?... - bradou o barão, tornando a si com o engodo de uma ambição 
infame, de uma ignóbil esperança; - por onde conhece isso? 

- É o que ninguém de entre os que poderiam ver minha irmã, sua filha, daqui a alguns 
meses há-de perguntar. 

- Mas então, Filipe - bradou o ancião com os olhos luzentes de júbilo - então a fortuna e a 
glória da nossa casa não se desvaneceram, então triunfaremos! 

- Então... É bem realmente o homem que eu pensava - disse Filipe com supremo 
desprezo; - traiu-se a si mesmo, e acaba de mostrar falta de tino diante de um juiz, depois de ter 
mostrado falta de sentimentos diante de um filho. 

- Insolente! 
- Basta! - redargüiu Filipe. - Não desperte, falando alto, a sombra, infelizmente demasiado 

insensível, de minha mãe, que, se vivesse, teria velado sobre a filha. 
O barão baixou os olhos perante o fulgor deslumbrante que brilhava nos olhos do filho. 
- Minha filha - disse ele depois de um momento de silêncio - não há-de deixar-me sem o 

meu consentimento. 
- Minha irmã - disse Filipe - nunca mais o tornará a ver. 
- Ela é que disse isso? 
- Foi ela quem me mandou declarar-lho. 
O barão limpou com a mão trémula os lábios pálidos e úmidos. 
- Seja! - disse ele. 
Depois, encolhendo os ombros, acrescentou: 
- Fui infeliz com os filhos, um tolo e uma estúpida. 
Filipe não respondeu. 
- Bom, bom - continuou Taverney - já não preciso de você; acabou de recitar a tese, pode 

retirar-se. 
- Tinha ainda duas coisas que dizer-lhe, senhor. 
- Fale. 
- A primeira é esta: el-rei deu-lhe um adereço de pérolas... 
- Deu-o a sua irmã. 
- Diga antes que o deu a si, senhor... E demais, pouco importa... Minha irmã não usa 

semelhantes jóias... Andréia de Taverney não é uma prostituta; rogo-lhe que entregue o adereço a 
quem lho deu; ou, como poderá recear desagradar a Sua Majestade, que tanto fez pela nossa 
família, guarde-o. 

Filipe deu o adereço ao pai. Este recebeu-o, abriu a caixa, olhou para as pérolas e pô-lo 
em cima da mesa. 

- Depois? - disse ele. 



- Depois, senhor, como não somos ricos, visto que empenhou e gastou até a fortuna de 
nossa mãe, o que Deus me livre censurar-lhe... 

- Se lhe parece!... - disse o barão rangendo os dentes. 
- Mas, enfim, como não temos senão Taverney, resto dessa módica sucessão, rogamos-lhe 

que escolha entre Taverney e esta casa em que estamos. Viverá numa parte e nós na outra. 
O barão amarrotou os bofes da camisa com uma cólera, que só a agitação dos dedos, o 

suor da fronte e o estremecimento dos lábios puderam trair; Filipe nem sequer notou isso. Tinha 
voltado a cabeça. 

- Prefiro Taverney - respondeu o barão. 
- Então ficaremos nesta casa? 
- Como quiser. 
- Quando parte? 
- Esta noite mesmo... Não, imediatamente. 
Filipe inclinou-se. 
- Em Taverney - prosseguiu o barão - com três mil libras de renda, vive-se como um rei... 

Serei duas vezes rei. 
Estendeu a mão ao adereço, que guardou na algibeira. 
Depois dirigiu-se para a porta. 
Mas de repente, voltando atrás e rindo terrivelmente, disse para o filho: 
- Filipe, dou licença que assine com o seu nome o primeiro tratado de filosofia que 

publicar. Quanto a Andréia... À sua primeira obra... Aconselhe-lhe que lhe chame Luís ou Luísa. 
São nomes que dão fortuna... 

E saiu motejando. Filipe, com os olhos terríveis, a fronte em brasa, apertou com a mão o 
punho da espada, e murmurou: 

- Meu Deus! Dai-me paciência, concedei-me o esquecimento. 
 

XXVIII 
 

CASO DE CONSCIÊNCIA 
 
Depois de transcrever, com o meticuloso cuidado que o caracterizava, algumas páginas 

das suas Meditações de um Solitário, Rousseau acabava um almoço frugal. 
Apesar de lhe haver sido oferecido pelo senhor de Girardin um retiro nos deliciosos 

jardins de Ermenonville, Rousseau, hesitando em submeter-se à escravidão dos grandes, como 
dizia na sua monomania misantrópica, habitava ainda a casinha da Rua Platrière, que 
conhecemos. 

Da sua parte, Teresa, tendo acabado de pôr em ordem a casa, pegara no cesto para ir às 
compras. 

Eram nove horas da manhã. 
A dona da casa, segundo o seu costume, foi perguntar a Rousseau o que preferia para o 

jantar daquele dia. 
Rousseau despertou da sua meditação, ergueu lentamente a cabeça e olhou para Teresa, 

como faz um homem meio acordado. 
- O que quiser - disse ele - contanto que venham cerejas e flores. 
- Veremos - disse Teresa - se não forem muito caras. 
- Está entendido - disse Rousseau. 
- Porque enfim - continuou Teresa - não sei se é por não terem já merecimento as suas 

obras, mas parece-me que lhe não pagam como dantes. 
- Está enganada, Teresa, pagam-me do mesmo modo, mas vou estando cansado e 

trabalho menos; além disso o livreiro deve-me ainda metade de um volume. 
- Verá que também esse lhe prega calote. 
- Tenho esperança que não porque este estou certo que é um homem honrado. 



- Um homem honrado, um homem honrado! O senhor quando diz isso, julga ter dito 
tudo. 

- Não, mas tenho dito muito - redargüiu Rousseau sorrindo - porque não digo o mesmo 
de toda a gente. 

- Não admira; é tão fastidioso. 
- Teresa, não saiamos da questão. 
- Sim, quer as suas cerejas, guloso! Não passa sem as suas flores, sibarita! 
- Que quer, minha Teresa? - redargüiu Rousseau com uma paciência de anjo - tenho o 

coração e a cabeça tão doentes, que, não podendo sair, entreter-me-ei pelo menos a ver um 
pouco o que Deus espalha com profusão pelos campos. 

Com efeito, Rousseau estava pálido e entorpecido, e as mãos preguiçosas folheavam um 
livro que os olhos não liam. 

Teresa abanou a cabeça. 
- Está bom, está bom - disse ela - saio por uma hora; olhe: a chave fica debaixo do 

capacho, e se precisar dela... 
- Eu não saio - disse Rousseau. 
- Bem sei que não sai, porque se não pode suster nas pernas; mas digo-lhe isto para que 

dê atenção às pessoas que por acaso vierem, e para abrir a porta se baterem; porque, se baterem, 
tem a certeza que não sou eu. 

- Obrigado, obrigado; vá. 
Teresa saiu resmungando segundo o seu costume, e a bulha dos pesados passos ouviu-se-

lhe ainda por muito tempo na escada. 
Assim que a porta se fechou, Rousseau aproveitou-se do isolamento para estender-se 

comodamente na cadeira, olhou para os passarinhos que vinham pousar na janela e respirou todo 
o sol que se filtrava por entre as chaminés das casas fronteiras. 

O seu pensamento, vigoroso e rápido, apenas sentiu a liberdade, abriu as asas, como 
faziam os passarinhos da janela depois de comerem as migalhas de pão. 

De repente a porta da entrada rangeu nos gonzos, e veio arrancar o filósofo ao seu doce 
enleio. 

- O quê? -disse ele - já de volta!... Terei dormido quando só julgava estar sonhando? 
A porta do gabinete abriu-se também por sua vez. 
Rousseau estava de costas voltadas para essa porta, e convencido de que era Teresa que 

voltava, nem sequer se moveu. 
Houve um momento de silêncio. 
Depois, no meio desse silêncio, uma voz que fez estremecer o filósofo, pronunciou: 
- Perdão, senhor. 
- Gilberto! - disse ele. 
- Sim. Gilberto, que lhe pede outra vez perdão, Sr. Rousseau. 
Rousseau fitou os olhos no mancebo. 
Era com efeito Gilberto. 
Mas Gilberto pálido e com o cabelo em desordem, ocultando mal, sob o fato em 

desalinho, os seus membros magros e trémulos; Gilberto, numa palavra, cujo aspecto fez 
estremecer Rousseau, arrancando-lhe uma exclamação de piedade. 

Gilberto tinha o olhar fixo e luminoso das aves de rapina esfaimadas: um sorriso de 
afectada timidez contrastava com aquele olhar, como faria, com o alto de uma cabeça séria de 
águia, o baixo de uma cabeça motejadora de lobo ou de raposa. 

- O que vem aqui fazer? - bradou vivamente Rousseau, que não gostava da desordem, e a 
considerava nos outros como um mau indício. 

- Senhor - respondeu Gilberto - tenho fome. 
Rousseau estremeceu ouvindo o som daquela voz que proferia a palavra mais terrível da 

linguagem humana. 
- E como entrou aqui? - perguntou ele. - A porta estava fechada. 



- Senhor, eu sei muito bem que a Srª. Teresa põe geralmente a chave debaixo do capacho; 
esperei que ela saísse, porque não gosta de mim, e teria talvez recusado receber-me ou introduzir-
me junto do senhor; então, sabendo que ficava só, subi, tirei a chave do esconderijo, e entrei. 

Rousseau ergueu-se um pouco, firmando-se nos braços da poltrona. 
- Ouça-me, senhor - disse Gilberto; - juro-lhe que mereço a sua atenção. 
- Vejamos - respondeu Rousseau, admirado com a vista daquele rosto, que não tinha já 

nenhuma expressão dos sentimentos comuns à generalidade dos homens. 
- Deveria ter começado por dizer-lhe que estou reduzido a uma tal extremidade, que já 

não sei se devo roubar, se matar-me, ou se fazer ainda pior. 
A estas palavras, Rousseau levantou-se de todo e fez uma trincheira da mesa. 
- Oh! Nada receie, meu mestre, meu protector – disse Gilberto com uma voz cheia de 

doçura - porque, reflectindo bem, creio que não terei necessidade de me matar e que morrerei 
bem sem isso, porque há oito dias que fugi do Trianon, e tenho corrido pelos bosques e campos 
sem comer outra coisa senão ervas ou alguma fruta silvestre. Estou sem forças. Caio de fraqueza 
e de inanição. Quanto a roubar, não será em sua casa que farei semelhante coisa; sou muito 
obrigado ao Sr. Rousseau para isso. Quanto a praticar a outra coisa, oh! para o fazer... 

- O quê? - disse Rousseau. 
- Preciso de uma resolução, que venho aqui buscar. 
- Está doido? - bradou Rousseau. 
- Não, senhor, mas sou muito infeliz, estou muito desesperado, e ter-me-ia afogado no 

Sena esta manhã, se não fosse uma reflexão que me ocorreu. 
- Qual foi? 
- Foi que o senhor escreveu: “O suicídio é um roubo feito ao género humano”. 
Rousseau olhou para o mancebo como para lhe dizer: 
- Tens o amor-próprio de crer que pensava em ti quando escrevi isso? 
- Oh! Compreendo - murmurou Gilberto. 
- Parece-me que não - disse Rousseau. 
- Quer dizer: “Porventura a tua morte, tu que não passas de um miserável, que nada és, 

que nada possuis, que a nada estás ligado, seria acontecimento que se notasse?” 
- Não é disso que se trata - disse Rousseau envergonhado por ver-se assim adivinhado; - 

mas tinhas fome, creio eu? 
- Sim, já o disse. 
- Pois bem! Assim como soubeste onde era a porta, sabes onde está o pão: vai ao armário, 

tira pão, e retira-te. 
Gilberto não se arredou. 
- Se não é pão que precisas, mas sim dinheiro, não te julgo tão mal intencionado para que 

maltrates um ancião que foi teu protector, na própria casa onde te deu asilo. Contenta-te 
portanto com este pouco... Aqui tens. 

E revolvendo na algibeira, deu-lhe um pouco de dinheiro. 
Gilberto deteve-o. 
- Oh! - disse ele com uma dor pungente - não é de dinheiro nem de pão que se trata; não 

compreendeu o que eu queria dizer quando falava em me matar. Se eu não me mato, é porque 
talvez agora a minha vida seja útil a alguém; é porque a minha morte seria um roubo feito a 
alguém, senhor. O senhor, que conhece todas as leis sociais, todas as obrigações naturais, diga, 
haverá neste mundo um laço que possa prender à vida um homem que quer morrer? 

- Há muitos - disse Rousseau. 
- Ser pai - murmurou Gilberto - será um desses laços? Olhe para mim para me responder, 

Sr. Rousseau, para que eu veja a resposta nos seus olhos. 
- É, sim - murmurou Rousseau - certamente que é. De que serve essa pergunta feita por 

si? 
- Senhor, as suas palavras vão ser um decreto para mim, pese-as portanto bem, suplico-

lho - disse Gilberto. - Senhor, sou desgraçado e quisera matar-me, mas... Tenho um filho! 



Rousseau fez um movimento de admiração na sua poltrona. 
- Oh! Não escarneça de mim, senhor - disse Gilberto humildemente; - julgaria fazer uma 

arranhadura no meu coração, e rasgá-lo-ia como se fosse com um punhal: repito-lho, tenho um 
filho. 

Rousseau olhou para ele sem lhe responder. 
- Se não fosse isso, estaria já morto - continuou Gilberto - nessa alternativa, eu disse 

comigo que o senhor me daria um bom conselho, e vim aqui. 
- Mas - perguntou Rousseau - por que motivo hei-de eu ter conselhos para lhe dar? Veio 

porventura consultar-me quando cometeu o erro? 
- Senhor, o erro... 
E Gilberto, com uma expressão singular, aproximou-se de Rousseau. 
- Que é? - disse este. 
- O erro... - redargüiu Gilberto - há pessoas que lhe chamam um crime. 
- Um crime! Mais forte razão para que não me fale nele. Eu sou um homem como você, e 

não um professor! Além disso, o que me diz não me admira; sempre lhe conheci inclinação para 
o mal; má índole! 

- Não, senhor - respondeu Gilberto abanando melancolicamente a cabeça. - Não, senhor, 
está enganado; tenho o espírito falso ou antes falsificado; li muitos livros que me pregavam a 
igualdade das castas, o orgulho do espírito, a nobreza dos instintos, esses livros, senhor, eram 
assinados por nomes tão ilustres, que um pobre aldeão como eu pode facilmente enganar-se... E 
perdi-me. 

- Ah! Ah! Já vejo o que quer concluir, Sr. Gilberto. 
- Eu? 
- Sim, acusa a minha doutrina; mas não tem o senhor o livre arbítrio? 
- Eu não acuso, senhor, digo-lhe que li; o que acuso é a minha credulidade; cri e errei; há 

duas causas no meu crime: o senhor é a primeira, e venho portanto ter primeiro consigo; irei 
depois à segunda, mas por sua vez e quando for tempo. 

- Enfim, vejamos, o que pede? 
- Nem protecção, nem abrigo, nem pão, apesar de estar abandonado, nu e esfaimado; 

não, venho pedir-lhe um sustentáculo moral, uma sanção da sua doutrina, peço que me restitua 
com uma palavra toda a minha força, que se perdeu, não pela inacção dos meus braços ou das 
minhas pernas, mas pela dúvida na minha cabeça e no meu coração. Sr. Rousseau, rogo-lhe 
portanto que me diga se isto que sinto há oito dias é a dor da fome nos músculos do estômago, 
ou se é o tormento do remorso nos órgãos do meu pensamento. Gerei uma criança, senhor, 
cometendo um crime; portanto, diga-me agora, se devo num amargo desespero, arrancar os 
cabelos e torcer-me no chão bradando: “Perdão!” ou se devo rir, como a mulher de que nos fala 
a Escritura, dizendo: “Fiz como faz toda a gente; se houver entre os homens um que valha mais 
do que eu, que me apedreje”. Numa palavra, Sr. Rousseau, o senhor que deve ter experimentado 
o que eu experimento, responda a esta pergunta: diga, diga, é natural que um pai abandone o seu 
filho? 

Apenas Gilberto pronunciou estas palavras, Rousseau tornou-se mais pálido do que ele, e 
todo trémulo perguntou-lhe: 

- Com que direito me fala assim? 
- É porque estando em sua casa, Sr. Rousseau, na água-furtada em que me tinha dado 

hospitalidade, li o que a este respeito escreveu; porque declarou que as crianças nascidas na 
miséria pertencem ao Estado, que deve cuidar delas; porque enfim sempre se teve em conta de 
homem honrado, conquanto não recuasse diante do abandono dos filhos que teve. 

- Desgraçado - disse Rousseau - tinhas lido o meu livro, e vens falar-me em semelhante 
linguagem! 

- E então? - disse Gilberto. 
- Então, não és mais que um mau espírito junto a um mau coração. 
- Sr. Rousseau! 



- Leste mal nos meus livros, como lês mal na vida humana! Só viste a superfície das 
folhas, como só vês a do rosto! Ah! Julgas tornar-me solidário do teu crime citando-me os livros 
que tenho escrito; dizendo-me: confessa ter feito isto, portanto eu também posso fazê-lo! Mas, 
desgraçado! O que não sabes, o que não leste nos meus livros, o que não adivinhaste, é que a vida 
inteira daquele que tomaste por exemplo, essa vida de miséria e sofrimentos, podia ele trocá-la 
por uma existência dourada, voluptuosa, cheia de fausto e de prazer. Tenho eu menos talento do 
que o senhor de Voltaire, e não podia eu produzir tanto como ele? Aplicando-me menos do que 
faço, não poderia eu vender os meus livros tão caros como ele vende os seus, e obrigar o 
dinheiro a vir entrar no meu cofre, tendo sempre esse cofre à disposição dos meus livreiros? O 
ouro atrai o ouro; não sabes tu isso? Eu poderia também ter um palácio, cavalos fogosos, 
carruagens para passear com uma amante moça e formosa, e acredita-o, esse luxo não teria 
secado em mim a fonte inesgotável de poesia. Não tenho eu já paixões, diz? Olha bem para os 
meus olhos, que aos sessenta anos, brilham ainda com o fogo da mocidade e dos desejos. Tu, que 
leste ou copiaste os meus livros, vejamos, não te lembras que apesar da declinação dos anos, 
apesar de males bem graves e verdadeiros, o meu coração, sempre novo, parece, para melhor 
padecer, ter herdado todas as forças do resto da minha organização? Atacado de enfermidades 
que me tolhem o andar, sinto-me contudo com mais vigor e mais vida para absorver a dor do que 
nunca tive na flor da minha idade para acolher as raras felicidades que recebi de Deus. 

- Sei isso tudo, senhor - disse Gilberto. - Vi-o de perto e compreendi-o. 
- Então, se de perto me viste, se me compreendeste, não tem a minha vida para ti uma 

significação que para os outros não tem? Essa estranha abnegação, que não está na minha 
natureza, não diz que eu quis expiar... 

- Expiar! - murmurou Gilberto. 
- Não compreendeste - continuou o filósofo - que tendo-me essa miséria obrigado de 

princípio a tomar uma determinação excessiva, não achei depois outra desculpa a essa 
determinação senão o desinteresse e a perseverança na miséria? Não compreendeste que castiguei 
o meu espírito pela humilhação? Porque era o meu espírito que, para se justificar, recorria aos 
paradoxos, ao passo que, de outra parte, eu castigava o meu coração com a perpetuidade do 
remorso. 

- Ah! - exclamou Gilberto - é assim que me responde! É assim que os filósofos, que dão 
ao género humano preceitos escritos, nos abismam no desespero, condenando-nos se os 
irritamos; ah! Que me importa a mim com a sua humilhação, no momento em que ela é secreta? 
Com o seu remorso, quando ele se oculta? Oh! Desgraça, desgraça sobre todos! E possam recair 
sobre todos os crimes cometidos em seu nome! 

- Sobre mim, dizes tu, a maldição e o castigo ao mesmo tempo, como se não bastasse o 
castigo. Oh! Seria muito! Tu, que pecaste como eu, condenas-te com tanta severidade como eu 
me condeno? 

- Com mais severidade ainda - disse Gilberto – porque o meu castigo há-de ser terrível, 
porque agora, que já em nada tenho fé, hei-de deixar-me matar pelo meu adversário, ou antes 
pelo meu inimigo; suicídio que a minha miséria me aconselha, que a minha consciência me 
perdoa; porque, agora, a minha morte já não é um roubo feito à humanidade, e o senhor escreveu 
uma frase que decerto não pensou. 

- Suspende, desgraçado - disse Rousseau - suspende! Não fizeste já bastante mal com o 
teu cepticismo estúpido? Falaste-me de um filho, disseste-me que eras ou que estavas para ser 
pai? 

- É verdade - disse Gilberto. 
- Sabes tu o que é - murmurou Rousseau em voz baixa - arrastar consigo, não na morte, 

mas na vergonha, criaturas nascidas para respirar livre e puramente o ar pleno da virtude, que 
Deus dá por dote ao homem que sai do seio materno? Pois ouve quanto é horrível a minha 
situação. Quando abandonei os meus filhos, compreendi que a sociedade, que não poupa 
qualquer superioridade, ia lançar-me em rosto essa injúria como um acto infamante; então 
justifiquei-me com paradoxos; então empreguei dez anos da minha vida em dar conselhos às 



mães para a educação dos seus filhos, eu que não tinha sabido ser pai, quis dar conselhos à Pátria 
para a formação de cidadãos fortes e honrados, eu que tinha sido fraco e corrupto. Depois, um 
dia, o carrasco, que vinga a sociedade, a Pátria e o órfão, o carrasco, não se podendo vingar em 
mim, vingou-se no meu livro, e queimou-o como um objecto de asco e de horror para o país, 
cujo ar tinha sido empestado com esse livro. Escolhe, torna-te juiz: fiz eu bem praticando 
semelhante acção? Fiz mal publicando os meus preceitos? Não respondes? O próprio Deus 
hesitaria, Deus que tem nas mãos a inflexível balança do que é justo e injusto. Pois bem, eu tenho 
um coração que resolve a dúvida, e que me diz aqui no íntimo do peito: “Maldição sobre ti, pai 
desnaturado, que abandonaste teus filhos; maldição sobre ti, se encontrares a jovem prostituta 
que ri com impudência à noite nas esquinas das ruas e nas praças públicas, porque essa é talvez a 
tua filha abandonada, que a fome impeliu para a infâmia; maldição sobre ti, se encontrares na rua 
o ladrão que prendem, trazendo ainda na mão o roubo, porque esse é talvez o teu filho 
abandonado, que a fome impeliu para o crime!” 

A estas palavras, Rousseau, que se tinha levantado, deixou-se cair novamente na poltrona. 
- E contudo - prosseguiu ele com a voz cansada, que tinha a expressão de uma súplica - 

eu não fui tão culpado como o poderiam crer; eu vi uma mãe sem entranhas fazer-se minha 
cúmplice, esquecer, como fazem os animais, e disse comigo: “Deus permitiu que a mãe 
esquecesse, é prova que ela devia esquecer”. Pois enganei-me naquele momento, e hoje que me 
ouviste dizer-te o que nunca disse a nenhuma outra pessoa, hoje não tens já direito para te 
quereres iludir. 

- Então - perguntou o mancebo franzindo as sobrancelhas - nunca teria abandonado os 
seus filhos se tivesse possuído dinheiro para os sustentar? 

- Bastava-me ter o estritamente necessário, que nunca os houvera abandonado; juro-o. 
E Rousseau estendeu solenemente a mão trémula para o céu. 
- Vinte mil libras - perguntou Gilberto - será bastante para sustentar um filho? 
- Sim, é bastante - disse Rousseau. 
- Bem - disse Gilberto - obrigado, senhor, agora sei o que tenho a fazer. 
- E, em todo o caso, moço como és, com o teu trabalho podes sustentar o teu filho - 

disse Rousseau. - Mas falaste de crime; procuram-te, seguem-te talvez... 
- Sim, senhor. 
- Pois bem, esconde-te aqui, meu filho, a água-furtada continua devoluta. 
- O senhor é um homem que eu estimo muito, meu mestre - bradou Gilberto - e o 

oferecimento que me faz enche-me de prazer; efectivamente, só lhe peço um abrigo; quanto ao 
meu pão, eu o ganharei, sabe que não sou preguiçoso. 

- Pois sim - disse Rousseau com modo inquieto – sendo assim, vai lá para cima, para que 
a Srª. Rousseau te não veja aqui; ela já não costuma subir à água-furtada, porque desde que de lá 
saíste não guardamos nada naquela casa; o teu enxergão lá ficou, arranja-te o melhor que puderes. 

- Obrigado, senhor; sendo assim, serei mais feliz do que mereço. 
- É quanto desejas por agora? - disse Rousseau indicando a porta a Gilberto para que 

subisse. 
- É, sim, senhor; mais uma palavra ainda, se dá licença. 
- Diz. 
- Um dia, em Luciennes, acusou-me de o haver traído; eu não atraiçoava pessoa alguma, 

senhor, seguia o meu amor. 
- Não falemos mais nisso; é tudo? 
- É. Agora, Sr. Rousseau, quando em Paris se não sabe a morada de alguma pessoa, é 

possível procurá-la com facilidade? 
- Certamente, quando essa pessoa é conhecida. 
- Aquela de quem quero falar é muito conhecida. 
- O seu nome? 
- O Sr. Conde José Bálsamo. 
Rousseau estremeceu; não tinha esquecido a sessão da Rua Platrière. 



- O que queres desse homem? - perguntou ele. 
- Uma coisa muito simples. Eu tinha-o acusado, meu mestre, de ser moralmente a causa 

do meu crime, porque julgava não ter obedecido senão à lei natural. 
- Mas dissuadi-te disso, não é assim? - bradou Rousseau tremendo com a idéia dessa 

responsabilidade. 
- Pelo menos esclareceu-me. 
- Pois bem! O que queres tu dizer? 
- Que o meu crime teve, não só uma causa moral, mas também uma causa física, não é 

verdade? 
- É. 
- Copiei exemplos, aproveitei uma ocasião, e nisso, agora o conheço, obrei como um 

animal selvagem, e não como homem. O exemplo, é o senhor, a ocasião, é o Sr. Conde de 
Bálsamo. Onde mora ele, sabe? 

- Sei. 
- Dê-me a morada. 
- Rua de Saint-Claude, no Marais. 
- Agradecido, vou já a casa dele. 
- Cuidado, meu filho - bradou Rousseau, detendo-o - é um homem poderoso e profundo. 
- Não receie coisa nenhuma, Sr. Rousseau, sou resoluto, e ensinou-me a ser senhor de 

mim. 
- Depressa, depressa, sobe - bradou Rousseau – ouço fechar-se a porta da rua; é sem 

dúvida minha mulher que volta para casa, esconde-te na água-furtada até que ela tenha entrado, 
depois sairás. 

- A chave? 
- Está no prego, na cozinha, como de costume. 
- Adeus, senhor, adeus. 
- Leva pão, que eu te prepararei trabalho para esta noite. 
- Agradecido. 
E Gilberto saiu tão ligeiramente, que chegou à água-furtada antes que Teresa tivesse 

subido ao primeiro andar. 
Munido da preciosa informação que Rousseau lhe dera, não levou Gilberto muito tempo 

em executar o seu projecto. 
Efectivamente, apenas Teresa fechou a porta do seu quarto, o mancebo, que da porta da 

água-furtada espreitara todos os seus movimentos, desceu a escada com tanta rapidez como se 
não estivesse enfraquecido por um longo jejum. Ferviam-lhe na cabeça muitas idéias cheias de 
esperanças, de rancores, e por detrás disso tudo pairava uma sombra vingadora, que o aguilhoava 
com queixumes e acusações. 

Chegou à Rua de Saint-Claude num estado difícil de descrever. 
Entrava no pátio do palácio, no momento em que Bálsamo acompanhava até à saída o 

príncipe de Rohan, a quem deveres de civilidade tinham levado a casa do seu generoso 
alquimista. 

Ora, na ocasião em que o príncipe saía, parando uma última vez para renovar a Bálsamo 
os seus agradecimentos, o infeliz mancebo, esfarrapado, entrava como um cão, não se atrevendo 
a olhar em torno de si, pelo receio de ficar deslumbrado. 

A carruagem do príncipe Luís estava esperando-o no bulevar; o prelado atravessou 
lentamente o espaço que o separava da carruagem, a qual partiu rapidamente apenas se fechou a 
portinhola. 

Bálsamo seguira-o com um olhar melancólico, e quando a carruagem desapareceu, 
voltou-se para os degraus da escada. 

Nesses degraus estava um mendigo em atitude suplicante. 
Bálsamo dirigiu-se para ele, e conquanto se conservasse mudo, o olhar expressivo 

interrogava. 



- Um quarto de hora de audiência, por favor, senhor conde - disse o mancebo 
esfarrapado. 

- Quem é, meu amigo? - perguntou Bálsamo com muita doçura. 
- Não se lembra de mim? - perguntou Gilberto. 
- Não, mas não importa, venha - redargüiu Bálsamo sem importar-se com o aspecto do 

seu estranho solicitador, nem com o trajo, nem com a importunidade. 
E caminhando adiante dele, conduziu-o para a primeira casa, e sentou-se, sem mudar de 

tom nem de fisionomia. 
- Perguntou se me não lembrava de si? - disse ele. 
- Perguntei, sim, senhor conde. 
- Efectivamente parece-me tê-lo visto em alguma parte. 
- Em Taverney, senhor, na véspera da passagem da delfina. 
- O que fazia em Taverney? 
- Morava lá. 
- Como criado? 
- Não, senhor, como hóspede. 
- Saiu então de Taverney? 
- Saí há-de haver perto de três anos. 
- E veio?... 
- Para Paris, onde estudei em casa do Sr. Rousseau, depois do que, pela protecção do 

senhor de Jussieu, fui empregado no Trianon como ajudante de jardineiro da floresta. 
- Citou-me dois belos nomes, meu amigo. O que quer de mim? 
- Vou dizê-lo. 
E fazendo uma pausa, fixou em Bálsamo um olhar cheio de firmeza. 
- O senhor conde - disse - lembra-se de ter ido ao Trianon numa noite de tempestade, faz 

sexta-feira seis semanas? 
Bálsamo tornou-se triste. 
- Lembro, sim - respondeu; - dar-se-á o caso de ter-me visto? 
- Vi. 
- Então vem pedir-me dinheiro para guardar segredo? - disse Bálsamo em tom 

ameaçador. 
- Não, senhor, porque esse segredo, tenho, ainda maior interesse em o guardar, que o 

senhor conde. 
- Então é Gilberto? - disse Bálsamo. 
- Sou, sim, senhor conde. 
Bálsamo examinou profundamente o mancebo, sobre cujo nome caía uma acusação 

terrível. 
Ficou admirado, ele que tanto conhecia os homens, da firmeza do mancebo e da 

dignidade das suas palavras. 
Gilberto ficara de pé diante de uma mesa, à qual se não encostava; uma das mãos, 

delgadas e claras apesar dos trabalhos rústicos, tinha-a escondida no peito; a outra pendia-lhe ao 
lado. 

- Pelo seu modo, vejo o que aqui vem fazer – disse Bálsamo; - sabe que uma terrível 
denúncia foi feita contra o senhor pela menina de Taverney, a quem com o auxílio da ciência 
obriguei a dizer a verdade, e vem censurar-me por isso, não é verdade? Por essa evocação de um 
segredo que, a não ser eu, teria ficado sepultado nas trevas como num túmulo? 

Gilberto contentou-se em abanar a cabeça. 
- Faria mal - prosseguiu Bálsamo - porque, admitindo que eu tivesse querido denunciá-lo 

sem ser para isso forçado por interesse meu, visto que me acusavam; admitindo que houvesse 
sido tratado por mim como inimigo, que o tivesse atacado ao passo que tratava de defender-me; 
admitindo isso tudo, não tem direito de dizer coisa nenhuma, porque na realidade cometeu uma 
acção bem infame. 



Gilberto rasgou o peito com as unhas, e não respondeu coisa alguma. 
- E tome cuidado, que o irmão há-de persegui-lo e matá-lo - redargüiu Bálsamo - se tiver 

a imprudência de continuar a passear pelas ruas de Paris. 
- Oh! Quanto a isso, pouco me importa - disse Gilberto. 
- Como! Pouco lhe importa? 
- Pouquíssimo; eu amava a menina de Taverney, amava-a como nunca será amada por 

ninguém; mas desprezou-me, a mim que tinha sentimentos tão respeitosos por ela, desprezou-
me, a mim que já duas vezes a havia tido em meus braços, sem sequer me atrever a beijar-lhe o 
vestido. 

- Sim, e fez-lhe pagar esse respeito, vingando-se do desprezo. E como? Por uma traição! 
- Oh! Não, não, a traição, o laço ou como lhe quiser chamar, não foi minha criação, 

proporcionaram-me uma ocasião de cometer o crime. 
- Quem lha proporcionou? 
- O senhor. 
Bálsamo endireitou-se como se o mordera uma serpente. 
- Eu? - bradou ele. 
- Sim, o senhor - repetiu Gilberto; - o senhor adormeceu a menina de Taverney e depois 

fugiu. À medida que o senhor se afastava iam vergando as pernas à menina, que afinal caiu. 
Tomei-a então nos braços para a levar para o quarto; senti o seu corpo em contacto com o meu, 
e só isso teria dado vida a uma pedra!... Eu, que amava, cedi ao meu amor. Sou eu tão criminoso 
como dizem? Responda-me o senhor, que é a causa da minha desgraça. 

Bálsamo ergueu para Gilberto o olhar cheio de tristeza e piedade. 
- Tens razão, criança - disse ele - fui a causa do teu crime e do infortúnio daquela 

senhora. 
- E em lugar de lhe dar remédio, o senhor, que é um homem tão poderoso e que deveria 

ser tão bom, agrava a desgraça de Andréia, e suspende a morte sobre a cabeça do culpado. 
- É verdade - respondeu Bálsamo - e falas com muito critério. Há algum tempo, 

mancebo, que sou uma criatura maldita, e todos os meus planos ao sair do cérebro revestem-se 
de formas ameaçadoras e prejudiciais: provém isto de desgraças porque também eu passei, e que 
não podes compreender. Todavia, não é uma razão para que faça padecer os mais. O que 
pretendes, vejamos? 

- Peço-lhe meios para poder remediar tudo, senhor conde; isto é, para remediar tanto o 
crime como a desgraça. 

- Amas aquela senhora? 
- Se a amo!... 
- Há muitas espécies de amor. Com que amor a amas? 
- Antes de a possuir, amava-a com delírio; hoje amo-a com remorso, com furor. Morreria 

de pena, se ela me recebesse mal; morreria de prazer, se ela me permitisse que lhe beijasse os pés. 
- É uma menina nobre, mas é pobre - disse Bálsamo reflectindo. 
- Sim. 
- Entretanto, o irmão é um homem honrado, que eu julgo um pouco enfatuado com o 

vão privilégio da nobreza. O que sucederia, se pedisses ao irmão que te permitisse casar com sua 
irmã? 

- Matava-me - respondeu Gilberto friamente; - entretanto, como eu, longe de temer a 
morte a prefiro, se me aconselhar que faça esse pedido, fá-lo-ei. 

Bálsamo reflectiu. 
- Tens talento - disse ele - e dir-se-ia até que és honrado, ainda que na realidade as tuas 

acções são criminosas, a minha cumplicidade é coisa à parte. Pois bem! Vai procurar, não o Sr. 
Filipe de Taverney, mas o pai, o barão de Taverney; diz-lhe, ouve bem, diz-lhe que no dia em que 
consentir no teu casamento com a sua filha, levarás um dote à menina Andréia. 

- Não posso dizer isso, senhor conde: nada tenho. 



- E eu digo-te que levarás um dote de cem mil escudos, que eu te hei-de dar para 
reparares a desgraça e o crime, como ainda há pouco dizias. 

- Não me acreditará; sabe que sou pobre. 
- Pois então, se o não acreditar, mostrar-lhe-ás estas notas do banco, que vendo-as hão-de 

cessar-lhe as dúvidas. 
E dizendo isto, abriu uma gaveta, de onde tirou trinta notas de dez mil francos cada uma. 
Depois entregou-as a Gilberto. 
- Isto é dinheiro? - perguntou o mancebo. 
- Lê. 
Gilberto lançou um olhar ávido para o maço de papéis que segurava nas mãos, e 

conheceu a verdade do que Bálsamo lhe dizia. 
Um raio de júbilo lhe brilhou nos olhos. 
- Será possível? - bradou ele. - Não, semelhante generosidade seria demasiado sublime. 
- És desconfiado - disse Bálsamo; - tens razão, mas deves acostumar-te a escolher melhor 

as pessoas de quem quiseres desconfiar. Pega portanto nesses cem mil escudos, e vai a casa do 
senhor de Taverney. 

- Senhor - disse Gilberto - enquanto semelhante soma me for dada sobre simples palavra, 
não acreditarei na sua realidade. 

Bálsamo pegou numa pena e escreveu: 
 
“Dou a Gilberto, no dia em que ele assinar o contrato do seu casamento com a menina 

Andréia de Taverney, a soma de cem mil escudos, que lhe entreguei já, na esperança de uma feliz 
negociação. - José Bálsamo.” 

 
- Recebe este papel, vai e não duvides mais. 
Gilberto recebeu o papel com mão trémula. 
- Senhor - disse ele - se lhe devo semelhante felicidade, será o deus que hei-de adorar na 

Terra. 
- Há só um Deus que se deve adorar – respondeu Bálsamo gravemente - e esse não sou 

eu. Vá, meu amigo. 
- Uma última mercê, senhor. 
- Qual é? 
- Dê-me cinqüenta francos. 
- Pedes-me cinqüenta francos quando levas nas mãos trezentos mil? 
- Estes trezentos mil francos não serão meus, senão no dia em que a menina Andréia 

consentir em casar comigo. 
- E para que queres os cinqüenta francos? 
- Para comprar um fato decente com que me possa apresentar em casa do barão. 
- Aqui tens, meu amigo - disse Bálsamo. 
E deu-lhe os cinqüenta francos que desejava. 
Feito isto, despediu Gilberto com um sinal, e com o mesmo passo triste e vagaroso 

retirou-se para o seu quarto. 
 

XXIX 
 

PROJECTOS DE GILBERTO 
 
Assim que se viu na rua, deixou Gilberto esfriar a febril imaginação que as últimas 

palavras do conde levara além, não só do provável, mas ainda do possível. 
Chegado à Rua Pastourel, sentou-se num marco de pedra, e circunvagando a vista, 

certificou-se de que ninguém o espreitava, e tirou da algibeira as notas de banco, todas 
amarrotadas do aperto da mão. 



Passara-lhe pelo espírito uma terrível idéia, que o inundou de suor. 
- Vejamos - disse olhando para as notas – aquele homem não me terá enganado; vejamos 

se me não armou algum laço, e se me não faz encontrar uma morte certa sob pretexto de me 
fazer achar a felicidade; saibamos se não me fez o que fazem às ovelhas, que atraem ao 
matadouro oferecendo-lhes um punhado de ervas floridas. Tenho ouvido dizer que há muitas 
notas de banco falsas, com que muitas vezes os peralvilhos da corte enganam as raparigas do 
teatro. Vejamos se o conde não me terá enganado. 

Tirou do maço uma nota de dez mil francos, e entrando numa loja, mostrou-a e pediu 
que lhe ensinassem uma casa de câmbio onde pudesse trocá-la, conforme, disse ele, lhe ordenara 
o seu amo. 

O lojista olhou para a nota, virou-a e revirou-a admirando-a muito, porque a soma era 
pomposa e a loja modestíssima, e ensinou a Gilberto a casa de um banqueiro, na Rua de Saint-
Avoie. 

Portanto, a nota era boa. 
Gilberto, rejubilando, deu largas à imaginação, guardou no lenço mais cuidadosamente do 

que nunca o maço de papéis, e vendo na Rua de Saint-Avoie uma loja de algibebe, comprou por 
vinte cinco francos um fato completo de pano cor de castanho, cujo asseio o encantou; um par 
de meias de seda preta, um pouco ruças, sapatos de fivela e uma camisa de pano fino completou 
o trajo, mais decente que rico, com o qual Gilberto se admirou num rápido relancear de olhos 
pelo espelho do adelo. 

Depois, deixando o fato velho como apenso aos vinte e cinco francos, guardou na 
algibeira o precioso lenço e passou da loja do adelo para a casa do cabeleireiro, que, num quarto 
de hora, acabou de tornar elegante, e até bela, a notável cabeça do protegido de Bálsamo. 

Concluídas estas operações, entrou na casa de um padeiro, que morava perto da Praça de 
Luís XV, e comprou um pão, que comeu rapidamente seguindo o caminho de Versalhes. 

Na fonte da Conferência parou para beber. 
Depois metendo-se de novo a caminho, rejeitando todos os oferecimentos que lhe faziam 

os cocheiros, que não podiam compreender que um mancebo tão bem vestido quisesse 
economizar quinze soldos em prejuízo dos seus sapatos lustrados com ovo. 

O que diriam eles se soubessem que esse mancebo, que assim caminhava a pé, levava na 
algibeira trezentos mil francos? 

Mas Gilberto tinha os seus motivos para querer ir a pé. Primeiro pela firme resolução por 
ele tomada de não exceder as despesas num real do que lhe fosse estritamente necessário; depois, 
porque precisava de isolamento para se entregar mais comodamente à pantomima e aos 
monólogos. 

Só Deus sabe as idéias de felicidade que perpassaram pela cabeça daquele moço, durante 
as duas horas e meia que ele caminhou. 

Em duas horas e meia, tinha andado mais de quatro léguas, sem dar pela distância, sem 
sentir a menor fadiga, tão poderosa era a sua organização. 

Traçara o seu plano, e decidira proceder do modo seguinte: 
Falar ao senhor de Taverney com palavras pomposas; obtida a autorização do barão, 

dirigir a Andréia um discurso tão eloqüente, que não só ela perdoasse, mas concebesse respeito e 
afeição pelo autor da patética arenga que ele preparara. 

Com estas idéias, a esperança vencera o temor, e parecia impossível a Gilberto que uma 
rapariga, na posição em que Andréia se achava, não aceitasse a reparação que lhe apresentava 
com uma soma de cem mil escudos. 

Gilberto, formando os seus castelos no ar, era mais lhano e honrado do que se pensa. 
Preparadas todas as baterias, chegou com o coração opresso ao Trianon. Uma vez ali, 

estava pronto para tudo: para os primeiros furores de Filipe, a quem, assim o esperava, a 
generosidade do seu procedimento devia acalmar; para os primeiros desesperos de Andréia, que o 
seu amor devia submeter; para os primeiros insultos do barão, a quem o seu ouro abrandaria. 



Com efeito, apesar de ter vivido sempre longe da sociedade, Gilberto adivinhava 
instintivamente que trezentas mil libras na algibeira são uma forte couraça; o que ele mais 
receava, era a vista dos padecimentos de Andréia; só contra tal desgraça temia a sua fraqueza, que 
lhe destruiria parte dos meios necessários para o bom êxito da sua causa. 

Entrou portanto nos jardins, olhando, não sem certo orgulho, que se lhe casava bem com 
a fisionomia, para todos aqueles trabalhadores, ainda ontem, seus companheiros, e já hoje seus 
inferiores. 

A primeira pergunta que fez referiu-se ao barão de Taverney. Para isso dirigiu-se 
naturalmente ao moço de serviço. 

- O barão não está no Trianon - respondeu este. 
Gilberto hesitou um instante. 
- E o Sr. Filipe? - perguntou ele. 
- Oh! O Sr. Filipe partiu com a menina Andréia. 
- Partiu! -bradou Gilberto aterrado. 
- Foi-se. 
- E a menina Andréia também se foi? 
- Há cinco dias. 
- Para Paris? 
O rapaz fez um movimento que significava: 
- Não sei. 
- Como, não sabe? - exclamou Gilberto - a menina Andréia partiu sem que saibam para 

onde ela foi? Mas devia haver para isso alguma causa. 
- Ora essa! - respondeu o rapaz pouco respeitoso pelo fato cor de castanha de Gilberto - 

já se vê que não partiu sem causa. 
- Então por que motivo se retirou? 
- Para mudar de ar. 
- Mudar de ar? - repetiu Gilberto. 
- Sim, parece que o do Trianon era mau para a saúde da menina, e por ordem do médico 

retirou-se do Trianon. 
Era inútil fazer mais perguntas; era evidente que o criado tinha dito quanto sabia a 

respeito de Andréia. 
E contudo, Gilberto, estupefacto, não podia crer no que ouvia. Correu ao quarto de 

Andréia e achou a porta fechada. 
Fragmentos de vidro, palha, papéis que se viam pelo corredor, mostravam-lhe todos os 

sinais da partida. 
Gilberto foi ao seu antigo quarto, que achou tal qual o deixara. 
A janela do quarto de Andréia estava aberta; podia ver até à antecâmara. 
Estava completamente vazia. 
Gilberto entregou-se então a toda a força do desespero; bateu com a cabeça contra a 

parede, torceu os braços e rolou pelo chão. 
Depois, como um insensato, correu para fora da mansarda, desceu a escada como se 

tivera asas, entrou nos bosques levando as mãos à cabeça, e com imprecações e gritos, deixou-se 
cair no meio do mato, amaldiçoando a vida e os que lha tinham dado. 

- Oh! Está tudo acabado, bem acabado – murmurou ele. - Deus não quer que eu a torne a 
encontrar; Deus quer que eu morra de remorso, de desespero e de amor; expiarei assim o meu 
crime, vingarei assim aquela que ultrajei. Onde pode ela estar? Em Taverney! Oh! Eu irei! Eu irei!  
Irei até ao fim do mundo; subirei até às nuvens, se for preciso. Oh! Hei-de encontrá-la e segui-la, 
ainda que eu tenha de cair no meio do caminho morto de fome e de cansaço. 

Mas a pouco e pouco, esquecido da sua dor pela explosão dela, Gilberto levantou-se, 
respirou mais livremente, olhou em volta de si com um modo menos espantado, e com passos 
vagarosos, dirigiu-se novamente para Paris. 

Desta vez empregou sete horas no caminho. 



- O barão - dizia ele consigo, com certa aparência de razão - o barão não terá talvez saído 
de Paris; hei-de falar-lhe. Andréia fugiu. Com efeito, não podia ficar no Trianon; mas, em 
qualquer parte onde esteja, o pai deve sabê-lo; uma só palavra que ele me diga me indicará o 
lugar, e demais ele há-de chamar para si a filha, se eu conseguir convencer-lhe a avareza. 

Gilberto, firme nesta nova resolução, entrou em Paris pelas sete horas da tarde, isto é, 
pela hora em que a brisa fresca atraía a gente para passear nos Campos Elísios, pela hora em que 
Paris flutuava entre as primeiras névoas da noite e as primeiras claridades desse dia artificial que 
lhe faz um dia de vinte e quatro horas. 

O mancebo, em conseqüência da sua resolução, foi direito à porta da casa da Rua Coq-
Héron, e bateu sem hesitar. 

Só o silêncio lhe respondeu. 
Renovou as aldrabadas, sem que a décima obtivesse mais resultado do que a primeira. 
Então desapareceu-lhe o último recurso com que contara. Desesperado, mordendo as 

mãos para castigar o corpo, por padecer menos que o espírito, Gilberto retirou-se 
precipitadamente, voltou para a outra rua, abriu a porta da casa de Rousseau, e subiu. 

Levava a chave da mansarda atada no lenço em que estavam as trinta notas de banco. 
Gilberto precipitou-se no quarto como se teria precipitado no Sena, se tivesse corrido 

naquele lugar. 
Depois, como a tarde estava boa e as nuvens se cruzavam no azul do céu, como um 

suave aroma de flores subia no crepúsculo da noite, como as aves nocturnas vinham com suas 
asas bater nos vidros da fresta da água-furtada, Gilberto, chamado à vida por todas essas 
sensações, chegou-se a fresta, e vendo alvejar no meio das árvores o pavilhão do jardim onde 
outrora vira Andréia, que ele julgava perdida para sempre, sentiu despedaçar-se-lhe o coração e 
caiu quase desfalecido, com a vista perdida numa contemplação vaga e estúpida. 
 

XXX 
 

GILBERTO RECONHECE QUE É MAIS FÁCIL COMETER UM CRIME DO QUE 
VENCER UM PRECONCEITO 

 
À proporção que diminuía a sensação dolorosa que se apoderara de Gilberto, iam-se-lhe 

as idéias tornando mais claras e precisas. 
Durante aquele tempo, as trevas que se iam formando impediram-lhe de poder ver mais 

coisa alguma; então apoderou-se dele um desejo invencível de ver as árvores, a casa, o jardim, que 
a escuridão acabava de lhe roubar aos olhos. 

Lembrou-se que uma noite, em tempos mais felizes, quisera saber notícias de Andréia, vê-
la, ouvi-la falar, e com risco da própria vida, padecendo ainda da doença que lhe resultara do dia 
31 de Maio, tinha-se deixado escorregar pela calha, desde o primeiro andar até abaixo, isto é, até 
ao jardim. 

Naquele tempo havia grande perigo em penetrar na casa, que o barão habitava então e 
onde Andréia estava tão bem guardada, e contudo, apesar desse perigo, lembrou-se Gilberto de 
quanto lhe tinha sido grata a situação, e como o coração lhe palpitava cheio de felicidade ao ouvir 
o som da voz amada. 

- Se eu tornasse a ir lá, se pela última vez fosse pensar nela, no próprio lugar onde ela 
esteve; se mais uma vez fosse procurar de joelhos sobre a areia do jardim, o vestígio adorado dos 
pés da minha amante! 

Oh, que se esta palavra terrível fosse ouvida! Gilberto disse-a quase em voz alta, achando 
prazer em pronunciá-la. 

Interrompeu o monólogo para cravar um olhar profundo sobre o ponto que adivinhava 
ser o pavilhão. 

Depois de um instante de silêncio e investigação, acrescentou: 



- Nada indica que o pavilhão esteja habitado: nem luz, nem rumor, nem portas abertas; 
vamos! 

Gilberto tinha um merecimento, e era que, tomada uma resolução, executava-a com suma 
rapidez. Abriu a porta da mansarda, e como um silfo desceu até ao primeiro andar, saiu pela 
janela e deixou-se corajosamente escorregar até baixo, mesmo com risco de rasgar o fato novo. 

Chegando a esse ponto, passou por todas as comoções da sua primeira visita ao pavilhão, 
a areia rangeu sob os seus passos, e viu a portinhola por onde Nicola introduzira o Sr. Beausire. 

Afinal aproximou-se dos degraus para beijar a aldraba da porta, dizendo consigo que a 
mão de Andréia tinha decerto pousado várias vezes ali. O crime de Gilberto fizera do seu amor 
uma espécie de religião. 

De repente, um ligeiro rumor que vinha do interior da casa fez estremecer o mancebo; 
era como que a bulha de uns passos ligeiros. 

Gilberto recuou. 
Havia oito ou dez dias que trazia a cabeça tão atormentada que vendo uma claridade que 

passava pela porta, julgou que a superstição, essa filha da ignorância e do remorso, lhe acendia 
nos olhos um dos seus sinistros fachos, e que era desse facho que a claridade procedia. Julgou 
que a sua alma, carregada de terrores, evocava outra alma, e que era chegada a hora de uma 
dessas alucinações como geralmente têm os doidos e os extravagantes apaixonados. 

E contudo os passos e a luz aproximavam-se sempre. Gilberto via e ouvia sem crer, mas 
de repente abriu-se a porta no momento em que ele se aproximava mais para espreitar; recuou 
até à parede, soltou um grito e caiu de joelhos. 

O que assim o prostrara era, não tanto o choque que recebera ao abrir da porta, como a 
vista que se lhe oferecia: naquela casa, que julgava deserta, e a cuja porta batera sem obter 
resposta, acabava de ver Andréia. 

A menina de Taverney, e era verdadeiramente ela e não uma sombra, soltou um grito 
igual ao de Gilberto; depois, menos assustada, porque sem dúvida esperava alguém, perguntou: 

- O que é? Quem é? O que deseja? 
- Oh! Perdão, perdão, minha senhora! – murmurou Gilberto, com o rosto humildemente 

voltado para o chão. 
- Gilberto! Gilberto aqui! - bradou Andréia surpreendida, mas sem susto nem cólera; - 

Gilberto neste jardim! O que vem aqui fazer, meu amigo? 
O tratamento vibrou dolorosamente no coração do mancebo. 
- Oh! - disse ele com voz comovida - não me queira mal, minha senhora, tenha 

misericórdia; tenho padecido tanto! 
Andréia olhou para Gilberto admirada, e como quem nada compreendia daquela 

humildade, disse: 
- Em primeiro lugar levante-se, depois explique-me porque está aqui. 
- Oh! Minha senhora - bradou Gilberto - não me levantarei daqui sem alcançar o seu 

perdão! 
- O que fez então contra mim, para que eu tenha de perdoar-lhe? Fale, explique-se; em 

todo caso – prosseguiu ela com um sorriso melancólico - como a ofensa não pode ter sido 
grande, será fácil o perdão.  Foi meu irmão quem lhe entregou a chave? 

- A chave? 
- Certamente; tínhamos combinado que eu não abriria a porta a pessoa alguma durante a 

ausência de meu irmão, e para que tenha entrado é preciso que ele lhe tenha facilitado os meios, 
salvo se saltou por cima do muro. 

- Seu irmão, o Sr. Filipe? - murmurou Gilberto; - não, não foi ele. Mas não é de seu irmão 
que se trata, minha senhora. Não partiu? Não deixou a França? Oh! Felicidade, felicidade 
inesperada! 

Gilberto tinha-se levantado sobre um dos joelhos, e com os braços abertos, agradecia ao 
céu com singular boa fé. 

Andréia inclinou-se, e olhando para ele com inquietação, disse: 



- Fala como um doido, Sr. Gilberto, e acaba por me rasgar o vestido; largue-o portanto e 
acabemos com esta comédia. 

Gilberto levantou-se. 
- Aí se enfada - disse ele; - mas não me devo queixar, porque bem o mereci; bem sei que 

não é deste modo que devia ter-me apresentado; mas ignorava que estivesse aqui, julgava que não 
havia moradores nesta casa; o que eu vinha aqui buscar era uma recordação sua, nada mais... O 
acaso unicamente... Na realidade, nem sei já o que digo; desculpe-me, minha senhora, eu queria 
primeiramente dirigir-me ao senhor barão, mas ele tinha também desaparecido. 

Andréia fez um movimento. 
- A meu pai? - disse ela - e por que havia de falar a meu pai? 
Gilberto iludiu-se com a resposta. 
-Oh! Porque a temo muito - disse ele; - e contudo, bem sei, melhor é que tudo se passe 

entre mim e a menina; é o meio mais seguro de reparar tudo. 
- Reparar! O que quer dizer? - perguntou Andréia – e que coisa deve ser reparada, diga? 
Gilberto olhou para ela com os olhos cheios de amor e humildade. 
- Oh! Não se enfade - disse ele; - foi certamente grande temeridade da minha parte, tão 

insignificante coisa como sou no mundo, erguer os olhos tão alto; mas a desgraça está cumprida. 
Andréia fez um movimento. 
- O crime, se assim o quiser - continuou Gilberto; - sim, o crime; porque realmente foi 

um grande crime. Pois bem, desse crime, acuse a fatalidade, minha senhora, mas nunca o meu 
coração. 

- O seu coração, o seu crime, a fatalidade... Está insensato, Sr. Gilberto, e mete-me medo. 
- Oh! É impossível que com tanto respeito, tanto remorso, com a fronte humilhada, as 

mãos postas, eu lhe inspire outro sentimento que não seja piedade. Minha senhora, ouça o que 
vou dizer-lhe, e é um contrato sagrado a que me obrigo diante de Deus e dos homens: quero que 
toda a minha vida seja consagrada a expiar o erro de um momento; quero que a sua felicidade 
futura seja tão grande, que apague todos os padecimentos do passado. Minha senhora... 

E Gilberto hesitou. 
- Minha senhora, consinta num casamento, que santificará uma união criminosa. 
Andréia recuou dois passos. 
- Não, não - disse Gilberto - não sou um insensato; não tente fugir, não me retire as suas 

mãos, que eu beijo humilde; por piedade, por compaixão... Consinta em ser minha esposa. 
- Sua esposa! - exclamou Andréia, julgando ser ela quem estivesse doida. 
- Oh! - continuou Gilberto com soluços devoradores - oh! Diga que me perdoa aquela 

horrível noite; diga que o meu atentado a horroriza; mas diga também que vendo o meu 
arrependimento, me perdoa; diga que vê a justificação do meu crime no meu amor tanto tempo 
comprimido. 

- Miserável! - exclamou Andréia com uma raiva inaudita - pois foste tu? Oh! Meu Deus, 
meu Deus! 

E Andréia apertou a cabeça entre as mãos ambas, como para impedir o vôo ao seu 
pensamento revoltado. 

Gilberto recuou mudo e petrificado, diante daquela formosa e pálida cabeça de Medusa, 
em que ao mesmo tempo se pintava o espanto e a admiração. 

- Estava-me reservada semelhante desgraça, meu Deus! - bradou Andréia, entregue a 
crescente exaltação; - ver assim duplamente desonrado o meu nome: desonrado pelo crime, 
desonrado pelo criminoso? Responde, cobarde! Responde, miserável! Foste tu? 

- Ela ignorava-o! - murmurou Gilberto aterrado. 
- Socorro! Socorro! - bradou Andréia entrando no seu quarto; - Filipe! Filipe! Acode-me, 

Filipe! 
Gilberto, que triste e desesperado a seguira com os olhos, procurou em torno de si, ou 

um lugar para cair nobremente aos golpes que esperava, ou uma arma para defender-se. 
Mas ninguém acudiu ao chamamento de Andréia; Andréia estava só em casa. 



- Só! Só! - bradou ela com um estremecimento de raiva. - Fora daqui, miserável! Não 
temes a cólera do Senhor? 

Gilberto ergueu vagarosamente a cabeça. 
- A sua cólera - disse ele - é para mim a mais terrível de todas; não se encolerize contra 

mim, minha senhora, por piedade! 
E pôs as mãos em ar de súplica. 
- Assassino! Assassino! Assassino! - vociferou Andréia. 
- Mas não me quer então ouvir? - bradou Gilberto; -ouça-me primeiro, pelo menos, e 

mande-me depois matar, se quiser. 
- Ouvir-te, ouvir-te, ainda mais esse suplício! E o que dirás tu, vejamos? 
- O que ainda há pouco dizia; cometi um grande crime! Crime muito perdoável para 

quem ler no meu coração, e trago a reparação desse crime. 
- Oh! - bradou Andréia - aí está o sentido dessa palavra que me horrorizava ainda antes 

de eu a compreender: um casamento... Parece-me que pronunciou esta palavra? 
- Minha senhora! - murmurou Gilberto. 
- Um casamento! - continuou a soberba senhora, exaltando-se cada vez mais. - Oh! Não é 

cólera o que eu sinto, é desprezo, é ódio; e com esse desprezo um sentimento ao mesmo tempo 
tão baixo e terrível, que não compreendo como em vida se possa sofrer a expressão dele, do 
modo porque lho cuspo na cara. 

Gilberto empalideceu, brilharam-lhe duas lágrimas de raiva nas franjas dos olhos e os 
lábios adelgaçaram-se-lhe, pálidos como dois fios de nácar. 

- Minha senhora - disse ele todo trémulo - não sou tão pouco, na realidade, que não possa 
servir para reparar a perda da sua honra. 

Andréia olhou para ele com desprezo. 
- Se se tratasse de honra perdida, senhor - disse ela com soberba - seria a sua e não a 

minha. Tal qual sou, a minha honra está intacta e seria desposando-o que me desonrava! 
- Eu não julgava - respondeu Gilberto num tom frio e incisivo - que uma mulher, quando 

é mãe, devesse pensar em outra coisa que não fosse no futuro do seu filho. 
- E eu não suponho que tenha o atrevimento de se ocupar disso, senhor - redargüiu 

Andréia, cujos olhos chamejaram. 
- Ocupo-me, sim, minha senhora - respondeu Gilberto, começando a rebelar-se contra o 

pé cruel que o pisava. - Ocupo-me disso, porque não quero que essa criança morra de fome, 
como sucede muitas vezes em casa dos fidalgos, onde as senhoras nobres entendem a honra a 
seu modo. Os homens são iguais entre si; homens que valiam mais do que muitos outros 
proclamaram esta máxima. Que me ame, é coisa que eu facilmente concebo, porque não vê o 
meu coração; que me despreze, também o concebo; não sabe o que penso; mas que me negue o 
direito de me ocupar do meu filho, é coisa que nunca poderei compreender. Ah! Desejando casar 
com a senhora, não satisfazia unicamente uma paixão ou uma ambição, cumpria também um 
dever, condenava-me a ser seu escravo, dava-lhe a minha vida. Ai, Santo Deus, se quisesse nunca 
usaria do meu nome, continuaria a tratar-me como o jardineiro Gilberto; era justo; mas o seu 
filho, não o deve sacrificar. Tenho aqui trezentos mil francos que um generoso protector, que 
forma de mim opinião diversa da sua, me deu por dote. Se eu casar com a senhora, é meu este 
dinheiro; ora, para mim, minha senhora, de nada mais preciso senão de um pouco de ar para 
respirar, se viver, e de uma cova na terra para ocultar o meu corpo, se morrer. O que sobeja, dou-
o para meu filho; receba, aqui tem os trezentos mil francos. 

E pôs sobre a mesa um maço de notas, quase debaixo das mãos de Andréia. 
- Senhor - disse esta - está muitíssimo enganado; não sei que tenha filho algum! 
- Eu? 
- De que filho me fala o senhor? - perguntou Andréia. 
- Daquele de que é mãe. Não confessou a senhora diante de duas pessoas, de seu irmão 

Filipe e do conde de Bálsamo, não confessou que estava grávida, e que estava grávida de mim, de 
mim, desgraçado!... 



- Ah! Ouviu isso? - bradou Andréia; - pois bem, melhor, melhor; então, senhor, aqui está 
a minha resposta: violentou-me cobardemente; possuiu-me durante o meu sono; possuiu-me por 
um crime; sou mãe, é verdade, mas o meu filho só tem mãe, ouviu? Violou-me, é verdade, mas 
não é o pai do meu filho! 

E pegando nas notas, atirou com elas desdenhosamente para fora do quarto, de tal modo 
que voando roçaram pelo rosto lívido do desventurado Gilberto. 

Então experimentou o mancebo um movimento de raiva tão profundo, que o anjo bom 
de Andréia deve ter velado mais uma vez por ela. 

Mas essa raiva conteve-se pela sua própria violência, e o mancebo passou diante de 
Andréia, sem sequer lhe dirigir um olhar. 

Mal transpusera o limiar da porta, correu Andréia a fechar as portas e as janelas, e cerrou 
as cortinas, como se por esse acto violento, colocasse o universo entre o presente e o passado. 
 

XXXI 
 

RESOLUÇÃO 
 
Como Gilberto voltou para casa, como pôde, sem morrer de dor e de raiva, suportar as 

angústias da noite, como ao erguer-se no dia seguinte, não tinha os cabelos todos brancos, é o 
que não tentaremos explicar ao leitor. 

Assim que amanheceu sentiu um violento desejo de escrever a Andréia para lhe dizer 
todos os argumentos tão sólidos, tão cheios de probidade, que a noite lhe fizera brotar no 
espírito, mas já tinha em demasiadas circunstâncias experimentado o carácter inflexível da 
Taverney, para conhecer que não lhe restava esperança alguma. E demais, escrever, era uma 
concessão que repugnava ao seu orgulho. Pensando porém que a carta seria amarrotada, 
queimada talvez sem ser lida, lembrando-se que só serviria para descobrir o seu retiro a uma 
multidão de inimigos encarniçados e sem inteligência, não escreveu. 

Gilberto pensou então que a sua proposta podia ser melhor recebida pelo pai, que era um 
avarento e ambicioso, e pelo irmão, que era homem de honra, e de quem só tinha que temer o 
primeiro repente. Mas, disse consigo, de que serve ser protegido pelo senhor de Taverney ou pelo 
Sr. Filipe, se Andréia me há-de perseguir com as suas eternas palavras: 

- Não sei quem é! 
- Está bem - prosseguiu ele falando consigo mesmo; - nada mais me prende àquela 

mulher; ela mesma teve o cuidado de romper os laços que nos ligavam. 
E torcia-se de raiva sobre o enxergão, lembrando-se dolorosamente das mais leves 

circunstâncias, da voz, das feições de Andréia; e sofria inexplicável tormento, porque a amava 
loucamente. 

Quando o Sol, já alto no horizonte, penetrou na mansarda, Gilberto ergueu-se 
cambaleando, com a última esperança de ver a sua inimiga no jardim ou na casa. 

Seria um prazer no meio da sua desgraça. 
Mas de repente, uma onda de despeito, de remorso, de cólera, inundou-lhe o 

pensamento; lembrou-se de quantos desgostos, quantos desprezos Andréia lhe fizera suportar; e 
parando no meio do quarto, obedecendo, por assim dizer, mais à matéria do que à razão, disse: 

- Não! Não chegarás àquela janela; não, não hás-de infiltrar mais em ti o veneno com que 
te matas. É uma mulher cruel, que nunca te sorriu, nunca te dirigiu uma palavra de consolação ou 
de amizade, quando diante dela curvavas a fronte humilde; é uma soberbona, que se deleitou em 
esmagar entre as suas mãos o teu coração cheio de inocência e de casto amor! É uma criatura 
sem honra nem religião, que nega ao filho o pai, seu natural esteio, e condena a infeliz criatura ao 
esquecimento, à miséria e talvez à morte, porque aquela criança desonra as entranhas em que foi 
concebida. Não, Gilberto, por criminoso que fosses, namorado e cobarde que sejas, proíbo-te 
que dês um passo mais para aquela casa, proíbo-te que te compadeças da sorte daquela mulher, e 
que afrouxes a tua alma pensando no que se passou. Emprega a tua vida como os animais, no 



trabalho e na satisfação das necessidades materiais; emprega o tempo que vai correr entre a 
afronta e a vingança, e lembra-te sempre que o único meio de ainda te respeitares, de te 
conservares acima desses nobres orgulhosos, é mostrares-te mais nobre do que eles. 

Pálido, trémulo, atraído pelo coração para o lado da janela, obedeceu contudo ao domínio 
do espírito. Poderiam tê-lo visto, ir a pouco e pouco, lentamente, como se os pés se tivessem 
arraigado naquele quarto, caminhando a custo para o lado da escada, até que por fim, saiu para se 
dirigir a casa de Bálsamo. 

Mas de repente bradou: 
- Louco, miserável, insensato que eu sou! Parece-me que falei em vingança, e que 

vingança poderei exercer eu? Matar aquela mulher? Oh! Isso não, que ela sucumbiria feliz, por 
me poder dirigir uma injúria mais! Desonrá-la publicamente? Seria cobardia!... Haverá um ponto 
sensível na alma daquela criatura onde o meu golpe de alfinete a fira tão dolorosamente como 
uma punhalada?... É de humilhação que ela precisa... Sim, porque é ainda mais orgulhosa do que 
eu. Mas humilhá-la... Eu... Como? Nada tenho, nada sou, e ela vai certamente desaparecer-me. A 
minha presença, freqüentes aparições, um olhar de desprezo ou de provocação haviam de 
castigá-la cruelmente. Bem sei que uma mãe sem entranhas seria uma irmã sem coração, e que 
mandaria matar-me pelo irmão; mas, quem me impede de aprender a matar um homem como 
aprendi a raciocinar e a escrever; quem me impede de vencer Filipe, de o desarmar, de rir no 
rosto do vingador, como no da ofendida? Não, este meio é próprio de comédias, onde muitas 
vezes se conta com a agilidade e a experiência, e não se calcula com a intervenção de Deus ou do 
acaso... Eu só, eu só, com o meu braço nu, com uma razão despida de imaginação, com a força 
dos meus músculos dados pela natureza e a força do meu pensamento, hei-de aniquilar os 
projectos daqueles desgraçados... O que quer Andréia, o que possui ela, o que apresenta ela para 
sua defesa e meu opróbrio? Vejamos. 

Depois, encostando-se à parede, curvado, com o olhar fixo, meditou profundamente. 
- A ela só pode agradar tudo quanto eu odeio. Portanto é preciso destruir tudo o que 

odeio... Destruir! Oh! Não... Não deve a minha vingança levar-me a fazer mal! Nunca ela me 
obrigue a empregar o ferro ou o fogo! O que me resta então? Isto: procurar a causa da 
superioridade de Andréia, ver qual é a cadeia com que vai ao mesmo tempo agrilhoar o meu 
coração e o meu braço... Oh! Não a tornar a ver!... Oh! Não ser mais visto por ela! Oh! Passar na 
distância de dois passos daquela mulher, no momento em que sorrindo com a sua insolente 
formosura, levar pela mão o seu filho... O seu filho, o meu filho que nunca me há-de conhecer... 
Inferno! 

E Gilberto acompanhou esta frase batendo um furioso murro na parede, e soltando uma 
imprecação ainda mais terrível, que voou no espaço. 

- O seu filho! Aí está o segredo. É necessário que ela não conserve no seu poder aquela 
criança, a quem ensinaria a execrar o nome de Gilberto. É necessário que, pelo contrário, saiba 
que aquela criança há-de crescer execrando e amaldiçoando o nome de Andréia! Numa palavra, 
aquela criança, a quem ela não amaria, a quem talvez torturasse, porque tem mau coração, aquela 
criança, com a qual me flagelariam perpetuamente, é mister que nunca Andréia a veja, e que, 
perdendo-a, solte rugidos tão furiosos como os da leoa a quem arrancam os filhinhos. 

Gilberto endireitou-se, belo de cólera e de selvática alegria. 
- Sim - disse ele estendendo o punho para o lado da casa de Andréia - condenaste-me à 

vergonha, ao isolamento, ao remorso, ao amor... Eu condeno-te a um padecer sem fruto, ao 
isolamento, à vergonha, ao terror, ao ódio sem vingança. Hás-de procurar-me, e eu terei fugido, 
hás-de chamar por teu filho, ainda que devesses despedaçá-lo se o achasses; será pelo menos uma 
raiva de desejo que terei acendido na tua alma: será um punhal sem copos que te terei cravado no 
coração. Sim, sim, o filho! Hei-de obter o filho, Andréia; não o teu filho, como dizes, mas sim o 
meu. Gilberto há-de ter o seu filho! Filho nobre por sua mãe... Meu filho!... Meu filho!... 

E animou-se insensivelmente nos raptos de uma embriaguez de júbilo. 
- Vamos - disse ele - não se trata de despeitos vulgares nem de lamentações pastoris; 

trata-se de preparar um bom plano. Já se não trata de ordenar aos meus olhos que mirem o 



pavilhão onde ela reside, trata-se de ordenar a toda a minha alma, que vele para assegurar o feliz 
êxito da minha empresa. Eu velarei, Andréia! - disse solenemente abeirando-se da janela - eu 
velarei noite e dia; não darás mais um passo, que eu não espreite; não soltarás mais um grito de 
dor, sem que eu te prometa uma dor mais aguda; não esboçarás mais um sorriso sem que eu lhe 
responda com um riso sardónico e insultante. És minha presa, Andréia: uma parte de ti é 
propriedade minha; eu estou alerta, eu estou alerta! 

Então aproximou-se da trapeira e viu abrirem-se as cortinas da janela, depois viu nelas e 
no tecto do quarto a sombra de Andréia, reflectida sem dúvida por algum espelho. 

Depois viu Filipe, que se tinha levantado mais cedo, mas que estivera trabalhando no seu 
quarto, que ficava por detrás do de Andréia. 

Gilberto notou quanto era animada a conversação dos dois irmãos. Certamente falavam 
dele, da cena da véspera. Filipe passeava pela casa com uma espécie de perplexidade. Talvez que 
aquela chegada de Gilberto tivesse mudado alguma coisa nos projectos de instalação, talvez que 
fossem buscar em outra parte a paz, as trevas, o esquecimento. 

Com semelhante idéia, os olhos de Gilberto tornaram-se em raios luminosos, que teriam 
não só abrasado a casa de Andréia, mas penetrado até ao fim do mundo! 

Mas quase no mesmo instante entrou uma criada pela porta do jardim; vinha com uma 
recomendação qualquer. Andréia ajustou-a, porque ela foi instalar a sua pequena trouxa no 
quarto que outrora servia a Nicola; depois, várias compras de mobília, de utensílios e outros 
objectos confirmaram o vigilante Gilberto na certeza da possível persistência ali dos dois irmãos. 

Filipe examinou e mandou examinar, com o maior cuidado, as fechaduras da porta do 
jardim. O que principalmente provou a Gilberto que suspeitavam ter ele entrado com uma chave 
falsa, dada talvez por Nicola, é que, na presença de Filipe, um serralheiro mudou as guardas à 
fechadura. 

Era aquela a primeira alegria que Gilberto experimentava desde que tiveram princípio 
estes acontecimentos. 

Sorriu ironicamente. 
- Pobre gente - murmurou - não são muito perigosos; só pensam nas fechaduras, nem 

sequer me supõem a força precisa para ter escalado o muro!... Triste idéia fazem eles de ti, 
Gilberto. Ainda bem. Sim, soberba Andréia - acrescentou ele - a despeito das fechaduras, se eu 
quisesse entrar em tua casa, entraria... Mas chegou finalmente a hora da minha felicidade; 
desprezo-te... E, a não ser que a fantasia... 

E fez uma pirueta, imitando os peraltas da corte. 
- Mas nada - continuou ele amargamente... - é isso mais digno de mim; nada mais quero 

de ti, mulher!... Dorme sossegada, que tenho meio mais seguro de atormentar-te à minha 
vontade; dorme... Dorme!... 

Retirou-se da trapeira, e depois de ter percorrido a vista pelo fato, desceu a escada para ir 
a casa de Bálsamo. 

XXXII 
 

EM 15 DE DEZEMBRO 
 
Gilberto não encontrou da parte de Fritz dificuldade alguma em introduzi-lo junto de 

Bálsamo. 
O conde estava recostado num sofá como a gente rica e ociosa, que descansa da fadiga de 

ter dormido toda a noite; foi pelo menos o que Gilberto pensou ao vê-lo assim deitado a 
semelhante hora. 

É de supor que o criado tivesse ordem para introduzir Gilberto apenas ele chegasse, 
porque este não teve tempo de dizer o nome, nem sequer de abrir a boca. 

Assim que entrou na sala, Bálsamo ergueu-se um pouco e fechou o livro, que tinha aberto 
diante de si sem o ler. 

- Oh! Oh! - disse ele - aqui temos um noivo. 



Gilberto não respondeu. 
- Está bom - disse o conde tomando novamente a sua atitude indolente - és feliz e és 

quase grato. Isso é muito bonito. Vens agradecer-me, é inútil. Os agradecimentos são trocos de 
dinheiro, que satisfazem muita gente quando se distribuem com um sorriso. Vai, meu amigo, 
adeus. 

Havia nestas palavras e no tom com que Bálsamo as pronunciara alguma coisa de 
profundamente lúgubre e acariciador ao mesmo tempo, que pareceu a Gilberto uma admoestação 
ou uma revelação. 

- Não, senhor - disse ele - está enganado, não me caso. 
- Oh! - disse o conde... - o que fazes, então?... O que te sucedeu? 
- Sucedeu que fui rejeitado - respondeu Gilberto. 
O conde sentou-se. 
- É que não soubeste conduzir o negócio, meu caro. 
- Parece-me que andei bem, senhor; assim o creio, pelo menos. 
- Quem te recusou? 
- A senhora. 
- Isso era sabido; por que não procuraste o pai? 
- Porque a fatalidade não o quis. 
- Ah! Somos fatalistas? 
- Não tenho meio de ter fé. 
Bálsamo franziu o sobrolho e olhou para Gilberto com uma espécie de curiosidade. 
- Não fales assim das coisas que não conheces – disse ele; - isso nos homens maduros, é 

tolice, nas crianças é bazófia. Consinto que sejas orgulhoso, mas não que sejas pateta; diz-me que 
não tens meio de ser tolo, que te aplaudo. Em resumo, o que fizeste? 

- Quis, como os poetas, devanear em vez de proceder, quis passear nos jardins onde 
tantas vezes sonhara amor, e de repente apresentou-se ante mim a realidade, sem que eu estivesse 
preparado para ela: a realidade matou-me logo. 

- É bem feito, Gilberto, porque um homem, na situação em que te achas, parece-se com a 
vanguarda de um exército, e deve sempre andar de espingarda engatilhada e lanterna de furta-
fogo na mão. 

- Finalmente, senhor, nada fiz; a menina de Taverney chamou-me celerado, assassino, e 
disse-me que me mandava matar. 

- Ora! Mas o filho? 
- Disse-me que era dela e não meu. 
- Depois? 
- Depois, retirei-me. 
- Ah!... 
Gilberto olhou para Bálsamo. 
- O que teria feito o senhor? - perguntou ele. 
- Ainda não sei; diz-me: o que queres tu fazer? 
- Castigá-la pelas humilhações por que me fez passar. 
- Isso são palavras. 
- Não, senhor, é uma resolução. 
- Mas... Talvez deixasses arrancar-te o teu segredo... O teu dinheiro. 
- O meu segredo pertence-me, ninguém mo poderia arrancar; o dinheiro é seu, e aqui lho 

trago. 
E Gilberto abrindo a véstia, tirou as trinta notas do banco, que contou minuciosamente 

pondo-as na mesa diante de Bálsamo. 
O conde pegou nelas e dobrou-as, observando sempre Gilberto, cujo rosto não traiu a 

mais leve comoção. 
- É honrado, e não é ávido... Tem espírito e firmeza; é um homem - pensou consigo. 



- Agora, senhor conde - disse Gilberto - tenho que dar-lhe conta dos dois luíses que me 
deu. 

- Não sejas exagerado - redargüiu Bálsamo – restituir cem mil escudos é uma bela acção; 
mas restituir quarenta e oito francos é uma puerilidade. 

- Não os queria restituir, queria unicamente dizer-lhe o que tinha feito deles, a fim de que 
soubesse positivamente que precisava de outros. 

- Isso é diferente. Pedes então? 
- Peço... 
- O quê? 
- Que ponha em acção aquilo que ainda há pouco disse ser apenas palavras. 
- Seja. Queres vingar-te? 
- Nobremente, creio eu. 
- Não duvido; mas cruelmente, também, não é verdade? 
- É verdade. 
- Quanto precisas? 
- Vinte mil francos. 
- E não tocarás naquela senhora? - disse Bálsamo julgando destruir o plano de Gilberto. 
- Não lhe tocarei. 
- Nem no irmão? 
- Também não, nem no pai. 
- Não a caluniarás? 
- Nunca abrirei a boca para lhe pronunciar o nome. 
- Bem, compreendo. Mas, apunhalar uma mulher com um ferro, ou matá-la por meio de 

contínuas perseguições, vem a dar no mesmo... Queres afrontá-la aparecendo-lhe, seguindo-a por 
toda a parte, dirigindo-lhe sorrisos cheios de insultos e de ódio? 

- Não quero tão pouco fazer o que diz. Venho pedir-lhe que, no caso de eu ter desejo de 
sair de França, me proporcione meios para atravessar os mares, sem que isso me custe dinheiro. 

Bálsamo olhou para ele espantado. 
- Sr. Gilberto - disse ele com a sua voz ao mesmo tempo agra e acariciadora, a qual 

contudo não indicava dor nem prazer; - Sr. Gilberto, parece-me que não é conseqüente com as 
suas asserções de desinteresse. Pede-me vinte mil francos e desses vinte mil francos não pode 
tirar mil para pagar uma passagem? 

- Não, senhor, por dois motivos. 
- Quais são? 
- O primeiro, é porque ao dia em que eu embarcar não terei um ceitil; porque, note bem, 

senhor conde, não é para mim que eu peço, o que eu peço é para a reparação de um erro, que o 
senhor me facilitou... 

- Ah! És ferrenho! - disse Bálsamo. 
- Sou, porque tenho razão... Peço-lhe dinheiro para uma reparação, repito, e não para 

viver ou regalar-me; nem um ceitil desses vinte mil francos reverterá em meu proveito; têm o seu 
destino. 

- Percebo, são para o teu filho... 
- Para o meu filho, sim, senhor - redargüiu Gilberto com certo orgulho. 
- Mas tu? 
- Eu, sou forte, livre e inteligente, viverei sempre, quero viver! 
- Oh! Viverás! Nunca Deus concedeu uma vontade tão forte a almas que devem 

prematuramente deixar a terra. Deus, que reveste solidamente as plantas que têm de afrontar 
grandes invernos, dá uma couraça de ferro àqueles que têm de passar por duras provações. Mas, 
parece-me que tinhas dito haver dois motivos para não guardar os vinte mil francos: a delicadeza 
primeiramente. 

- Depois, a prudência. No dia em que eu sair de França há-de ser-me preciso um refúgio 
em que me oculte... Não é portanto, indo a um porto procurar um capitão, e dando-lhe dinheiro, 



porque presumo ser isso o que se faz; não é, digo, indo vender-me a mim mesmo, que 
conseguirei esconder-me. 

- Então, supões que posso ajudar-te a desaparecer? 
- Sei que pode. 
- Quem to disse? 
- Oh! O senhor tem muitos meios sobrenaturais à sua disposição para deixar de possuir 

também um completo arsenal de todos os meios naturais. Um feiticeiro nunca está tão seguro de 
si, que não tenha um bom porto de salvação. 

- Gilberto - disse Bálsamo de repente, estendendo a mão para o mancebo - tens um 
espírito ousado e aventuroso; és composto de bem e de mal, como uma mulher, és estóico e 
probo sem afectação; farei de ti um grande homem; deixa-te ficar aqui; este palácio é um asilo 
seguro; e demais, dentro de alguns meses parto da Europa e levar-te-ei comigo. 

Gilberto escutou. 
- Dentro de alguns meses responderei afirmativamente; mas hoje devo dizer-lhe: 

agradecido, senhor conde; a sua proposta é deslumbrante para um desditoso, contudo rejeito-a. 
- A vingança de um momento não vale um futuro de cinqüenta anos, talvez. 
- Senhor, a minha fantasia ou o meu capricho sempre vale mais para mim do que o 

universo todo. E daí, além da vingança, tenho outro dever a cumprir. 
- Aqui tens os vinte mil francos - redargüiu Bálsamo. 
Gilberto recebeu dois bilhetes do banco, e olhando para o seu benfeitor, disse: 
- É magnânimo como um rei! 
- Oh! Creio que mais do que um rei - disse Bálsamo; - porque nem sequer peço que se 

recordem de mim pelos favores que faço. 
- Bem, eu sou agradecido, como ainda há pouco dizia, e quando a minha tarefa estiver 

cumprida, hei-de pagar-lhe estes vinte mil francos. 
- Como? 
- Pondo-me ao seu serviço tantos anos, quantos são precisos a um criado para pagar vinte 

mil francos a seu amo. 
- Aí estás falhando outra vez à lógica, Gilberto. Há apenas um momento, dizias-me: 

Peço-lhe vinte mil francos que me deve. 
- É verdade, mas adquiriu a minha estima. 
- Prezo isso muito - disse Bálsamo, sem expressão alguma de ironia. - Então, se eu quiser, 

serás meu? 
- Serei. 
- O que sabes tu fazer? 
- Nada; mas em mim está tudo. 
- É verdade. 
- Mas quero ter na minha algibeira um meio de deixar a França em duas horas, se for 

preciso. 
- Ah! Lá me deserta o criado. 
- Eu saberei procurá-lo depois. 
- E eu saberei achar-te. Vamos, acabemos; cansa-me falar tanto. Chega para aqui aquela 

mesa. 
- Aqui está. 
- Dá-me os papéis que estão naquela pasta. 
- Aqui tem. 
Bálsamo pegou nos papéis e leu em meia voz as seguintes linhas, escritas num papel com 

três assinaturas, ou antes com três cifras estranhas: 
 
“Em 15 de Dezembro, no Havre, para Boston, a partir, o Adónis.” 
 
- O que pensas tu da América, Gilberto? 



- Penso que não é a França, e que me será muito agradável ir por mar, num momento 
dado, para um país qualquer que não seja a França. 

- Bem!... No dia 15 de Dezembro, não é esse o momento dado de que falas? 
Gilberto contou pelos dedos, reflectindo. 
- Exactamente - disse ele. 
Bálsamo pegou numa pena, e contentou-se em escrever estas palavras numa folha de 

papel em branco: 
 
“Receba no Adónis um passageiro. - José Bálsamo.” 
 
- Mas este papel é perigoso - disse Gilberto olhando para ele - e eu que procuro um 

refúgio, poderia achar a Bastilha. 
- À força de esperteza, chega-se às vezes a parecer estúpido - disse o conde - O Adónis, 

meu caro Sr. Gilberto, é um navio mercante, do qual eu sou o principal armador. 
- Perdoe-me, senhor conde - disse Gilberto, inclinando-se; - sou com efeito um miserável, 

cuja cabeça anda algumas vezes desordenada; perdoe-me portanto, e acredite em toda a minha 
gratidão. 

- Adeus, meu amigo. 
- Adeus, senhor conde. 
- Adeus - repetiu Bálsamo, voltando costas. 
 

XXXIII 
 

ÚLTIMA AUDIÊNCIA 
 
Em Novembro, isto é, alguns meses depois dos acontecimentos, cuja narração acabamos 

de fazer, Filipe de Taverney saiu ao amanhecer da casa que habitava com sua irmã. Já estavam em 
movimento todas as pequenas indústrias de Paris. Os bolos quentes, que o habitante do campo 
come avidamente pela manhã, carros cheios de hortaliça, cestos de peixe e de ostras, tudo isto –
dirigiam para o mercado, e nesse movimento da chusma laboriosa, observava-se essa espécie de 
dever imposto aos trabalhadores pelo respeito ao sono dos ricos. 

Filipe apressou-se em atravessar o bairro frequentadíssimo que habitava, para chegar aos 
Campos Elísios, absolutamente desertos. 

As árvores estavam quase todas desfolhadas: a maior parte das folhas formavam no chão 
uma camada, que cobria tanto as Ruas do Cours-la-Reine como os jogos de bola, a essa hora 
abandonados. 

O mancebo trajava como os particulares mais abastados de Paris; casaca de abas largas, 
calção, meias de seda, e espada; o penteado, muito bem disposto, indicava que muito antes de 
amanhecer se devia ter entregado à disposição do cabeleireiro, supremo recurso de toda a beleza 
daquela época. 

Por isso, quando Filipe viu que a brisa da manhã começava a desorganizar-lhe o penteado 
e a dispersar os pós, olhou com grande desprazer para a Avenida dos Campos Elísios para ver se 
aparecia alguma das carruagens empregadas no serviço daquele caminho. 

Não esperou muito tempo. Uma carruagem velha, quebrada, de cor duvidosa, puxada por 
uma mula ruça marasmódica, começava a vaguear no caminho: o cocheiro, de olho alerta, 
procurava ao longe algum freguês entre as árvores, como Eneias procurava um dos seus navios 
nas ondas do mar Tirreno. 

Ao lobrigar Filipe, o cocheiro fez sentir mais energicamente o chicote à sua mula, e a 
carruagem alcançou o viajante. 

- Arranje-se de modo que eu esteja em Versalhes às nove horas em ponto - disse Filipe - e 
dou-lhe meio escudo. 



Efectivamente, às nove horas, Filipe alcançava da delfina uma audiência das que ela 
começava a dar todas as manhãs. Vigilante, e libertando-se de toda a lei da etiqueta, tinha a 
princesa por hábito visitar pela manhã os trabalhos que mandava fazer no Trianon, e 
encontrando no caminho os solicitadores a quem concedera audiência, ouvia-os e respondia-lhes 
rapidamente, com uma presença de espírito e uma afabilidade que não excluíam a dignidade, e 
muitas vezes até a altivez, se ela via que se enganavam com os seus modos delicados. 

Filipe de princípio resolvera ir a pé, porque estava reduzido às mais duras economias; mas 
o sentimento do amor-próprio, e talvez unicamente o do respeito que todo o militar sabe sempre 
conservar na presença de um superior, tinha obrigado o mancebo a gastar um dia de economias 
para ir com decência a Versalhes. 

Filipe contava voltar a pé. Partindo de dois pontos opostos, o patrício Filipe e o plebeu 
Gilberto tinham-se, como se vê, encontrado no mesmo ponto. 

Filipe tornou a ver, com um aperto no coração, aquele Versalhes ainda mágico, que o 
encantara com tantos sonhos dourados e tantas promessas. Tornou a ver, com o coração 
despedaçado, o Trianon, tão cheio para ele de recordações de desgraça e de vergonha. Às nove 
horas em ponto dirigia-se para o lugar da audiência, levando o seu bilhete de admissão. 

Numa distância de cerca de cem passos, distinguiu a princesa conversando com o seu 
arquitecto, embuçada em peles de marta, apesar de não estar o tempo muito frio; trazia na cabeça 
um chapéu como as damas de Watteau. Algumas vezes, o som da sua voz argentina e vibrante 
chegava aos ouvidos de Filipe, e revolvia nele sentimentos, que ordinariamente apagam todas as 
penas num coração aflito. 

Várias pessoas favorecidas com audiência, como Filipe, apresentavam-se umas após 
outras à porta da casa, a cuja antecâmara ia buscá-los um meirinho segundo a ordem da inscrição. 
Colocadas na passagem da princesa, cada vez que ela com Mique voltava em sentido inverso, 
recebiam essas pessoas uma palavra de Maria Antonieta, ou mesmo a mercê especial de um curto 
diálogo em particular. 

Depois, esperava a princesa que se apresentasse outra visita. 
Filipe deixava-se ficar para o último. Tinha já visto os olhos da delfina voltarem-se para 

ele, como se tentasse recordar-se de quem era; corava então e tentava mostrar a atitude mais 
modesta e paciente. 

O porteiro foi enfim perguntar-lhe se ele não se queria também apresentar, atendendo a 
que a senhora delfina não tardaria em retirar-se, e que uma vez em casa não receberia mais 
ninguém. 

Filipe portanto adiantou-se. A delfina seguiu-o com a vista todo o tempo que ele 
empregou em andar aquela distância de cem passos, e ele escolheu o momento mais favorável 
para dirigir bem a sua cortesia. 

A delfina perguntou ao meirinho: 
- Como se chama aquela pessoa que está cortejando? 
O meirinho leu o bilhete de audiência: 
- Filipe de Taverney, minha senhora. 
- É verdade... - disse a princesa. - E fixou no mancebo um olhar mais profundo do que 

curioso. 
Filipe esperou. 
- Bons dias, senhor de Taverney - disse Maria Antonieta. - Como está sua irmã? 
- Mal bastante, minha senhora - redargüiu Filipe; - mas há-de certamente julgar-se 

felicíssima pela prova de interesse que Vossa Alteza Real se digna conceder-lhe. 
A delfina não respondeu, tinha adivinhado os padecimentos no rosto magro de Filipe; e 

reconhecia bem dificilmente sob o modesto vestuário de paisano, o guapo oficial, que, primeiro 
que ninguém, lhe servira de guia em França. 

- Sr. Mique - disse ela chegando-se ao arquitecto está tratado tudo a respeito da 
ornamentação da sala de baile e já se resolveu como há-de ser a plantação do bosque vizinho. 
Desculpe-me por tê-lo demorado tanto tempo ao frio. 



Era a despedida. Mique cortejou e partiu. 
A delfina fez uma cortesia a todas as pessoas que esperavam em distância, as quais se 

retiraram imediatamente. Filipe pensou que o cumprimento ia também dirigir-se a ele, e já se lhe 
oprimia o coração com essa idéia, quando a princesa, passando diante dele, disse: 

- Dizia, senhor, que sua irmã está doente? 
- Quando não esteja doente, minha senhora - apressou-se Filipe em responder - está pelo 

menos muito abatida. 
- Abatida! - bradou com interesse a delfina – com uma saúde tão bela! 
Filipe inclinou-se. A jovem princesa dirigiu-lhe mais um desses olhares investigadores 

que, num homem da sua raça, chamariam um olhar de águia. Em seguida, depois de uma pausa, 
disse: 

- Permita que eu ande um pouco, o vento está frio. 
Deu alguns passos; Filipe deixou-se ficar no seu lugar. 
- Como! Não me quer acompanhar? - disse Maria Antonieta voltando-se para ele. 
Em dois saltos Filipe achou-se junto dela. 
- Por que me não preveniu mais cedo do estado de sua irmã, que tanto me interessava? 
- Ah! - disse Filipe - Vossa Alteza acaba de soltar o termo... Vossa Alteza interessava-se 

por minha irmã... Mas, agora... 
- Ainda me interesso, certamente... Contudo, parece-me que a menina de Taverney 

deixou muito cedo o meu serviço. 
- A necessidade, minha senhora - disse Filipe em voz baixa. 
- Como? Essa palavra é horrível; a necessidade!... Explique-se sobre essa palavra, senhor. 
Filipe não respondeu. 
- O Dr. Luís - continuou a delfina - contou-me que o ar de Versalhes era prejudicial à 

saúde da menina de Taverney, e que a sua saúde se restabeleceria recolhendo à casa paterna... É 
tudo quanto me disseram; ora, antes da sua partida, sua irmã só me fez uma visita. Estava pálida, 
triste; e devo confessar que me mostrou muita dedicação nessa última entrevista, porque chorou 
copiosas lágrimas! 

- Lágrimas sinceras, minha senhora - disse Filipe, cujo coração batia com violência - 
lágrimas que ainda não cessaram de correr. 

- Eu tinha pensado - prosseguiu a princesa - que o senhor seu pai tinha obrigado a filha a 
vir à corte, e que sem dúvida ela tinha saudades da sua terra, onde alguma afeição... 

- Minha senhora - respondeu Filipe apressadamente - minha irmã só tem saudades de 
Vossa Alteza. 

- E padece... Singular enfermidade, que o ar do seu país devia curar, e que pelo contrário 
agrava. 

- Não deixarei a Vossa Alteza mais tempo nesse engano - disse Filipe; - a enfermidade de 
minha irmã foi um profundo desgosto que a conduziu a uma espécie de desespero. Andréia a 
ninguém tem amor no mundo senão a Vossa Alteza e a mim; mas começa a preferir Deus a todas 
as afeições, e a audiência que tive a honra de solicitar, minha senhora, tem por fim pedir a sua 
protecção relativamente ao desejo de minha irmã. 

A delfina ergueu a cabeça. 
- Quer talvez entrar num convento, não é verdade? 
- Sim, minha senhora. 
- E consentirá nisso, o senhor que tanto lhe quer? 
- Parece-me ter ajuizado sãmente a sua posição, minha senhora, e esse conselho foi meu. 

Entretanto tenho bastante amizade a minha irmã para que este conselho não seja suspeito, e o 
mundo não o atribuirá certamente à minha avareza. Nada tenho a ganhar com a clausura de 
Andréia: nada possuímos nem um nem outro. 

A delfina parou e olhando outra vez para Filipe, disse: 
- Eis aí o que eu ainda há pouco dizia, senhor, quando não me quis compreender; não é 

rico? 



- Senhora... 
- Não se envergonhe, senhor, trata-se da felicidade dessa pobre criança... Responda-me 

sinceramente como um homem honrado... que é, tenho a certeza disso. 
O olhar brilhante e leal de Filipe encontrou-se com o da princesa, e não se baixou. 
- Eu responderei, minha senhora - disse ele. 
- É por necessidade que sua irmã quer deixar o mundo? Que fale! Santo Deus! Os 

príncipes são desgraçados! Deus deu-lhes um coração para se compadecerem dos infortúnios, 
mas negou-lhe essa perspicácia suprema que adivinha a desgraça sob o véu da discrição. 
Responda francamente, é isso? 

- Não, minha senhora - disse Filipe com firmeza; - não, não é isso; contudo, minha irmã 
deseja entrar no convento de Saint-Denis, e só possuímos a terça parte da soma necessária para a 
dotação. 

- São precisos sessenta mil francos! - bradou a princesa; - portanto só tem vinte mil? 
- Escassamente, minha senhora; mas sabemos que Vossa Alteza pode com uma palavra, e 

sem para isso abrir a bolsa, fazer admitir uma pensionista. 
- Decerto posso. 
- É essa portanto a única mercê que ousarei solicitar de Vossa Alteza, no caso de que não 

tenha já prometido a outra pessoa a sua protecção junto da senhora infanta Luísa de França. 
- Coronel, surpreende-me bem singularmente – disse Maria Antonieta; - como? Pois 

tenho em volta de mim tantas nobres misérias! Ah! Coronel, fez mal por ter-me enganado desse 
modo. 

- Não sou coronel, minha senhora - redargüiu Filipe - nada sou mais que um fiel servidor 
de Vossa Alteza. 

- Não é coronel, diz o senhor? E desde quando? 
- Nunca o fui, minha senhora. 
- El-rei prometeu na minha presença um regimento... 
- Cuja patente nunca foi expedida. 
- Mas já tinha um posto... 
- Que abandonei, minha senhora, visto ter incorrido no desagrado de el-rei. 
- Por quê? 
- Ignoro-o. 
- Oh! - exclamou a princesa com profunda tristeza - oh! A corte! 
Então Filipe sorriu melancolicamente. 
- É um anjo do céu, minha senhora - disse ele – e muita pena tenho de não servir a casa 

de França a fim de ter uma ocasião de morrer por Vossa Alteza. 
Brilhou um raio tão vivo e ardente nos olhos da delfina, que Filipe ocultou o rosto entre 

as mãos. A princesa não tentou consolá-lo nem despertá-lo do pensamento que naquele 
momento o dominava. 

Muda e respirando com esforço, desfolhava algumas rosas de Bengala arrancadas da 
planta pela sua mão nervosa e inquieta. 

Filipe tornou a si. 
- Digne-se perdoar-me, minha senhora - disse ele. 
Maria Antonieta não deu resposta a estas palavras. 
- Sua irmã entrará amanhã, se quiser, em Saint-Denis - disse ela com a vivacidade da febre 

- e o senhor, dentro de um mês estará à frente de um regimento; assim o quero! 
- Minha senhora - respondeu Filipe - quer ainda ter a bondade de ouvir as minhas últimas 

explicações? Minha irmã aceita a mercê de Vossa Alteza Real; eu devo recusá-la. 
- Recusa? 
- Sim, minha senhora, recebi uma afronta da corte... Os inimigos que ma fizeram infligir 

acharão meio de me ferirem mais, vendo-me mais elevado. 
- Como? Mesmo com a minha protecção? 



- A vossa graciosa protecção será mais um motivo para me quererem mal, minha senhora 
- disse Filipe resolutamente. 

- É verdade! - murmurou a princesa tornando-se pálida. 
- Depois, minha senhora; não... Eu esquecia, falando-lhe, esquecia que já para mim não 

há felicidade no mundo... Retirado da vida pública, não devo mais aparecer: no isolamento um 
homem de honra pode orar e lembrar-se! 

Filipe pronunciou estas palavras com uma inflexão que fez estremecer a princesa. 
- Um dia virá - disse ela - em que eu terei direito de dizer o que neste momento só posso 

-pensar. Sua irmã pode entrar no convento assim que for da sua vontade. 
- Agradecido, minha senhora. 
- Quanto ao senhor... Quero que me faça algum pedido. 
- Mas, minha senhora... 
- Eu quero! 
Filipe viu baixar-se para ele a mão enluvada da princesa, mão que deixou suspensa como 

quem esperava; mas talvez fosse só para exprimir a sua vontade. 
O mancebo ajoelhou, pegou-lhe na mão, e, lentamente, com o coração opresso, 

palpitante, beijou-a. 
- O pedido! Vamos - disse a delfina tão comovida que nem retirou a mão. 
Filipe curvou a cabeça. Uma onda de amargos pensamentos o assaltou como ao náufrago 

numa tempestade... Ficou alguns segundos mudo e imóvel, depois, ergueu-se meio desmaiado e 
com os olhos amortecidos. 

- Peço - disse ele - um passaporte para sair de França, no dia em que minha irmã entrar 
para o convento de Saint-Denis. 

A delfina recuou como espantada; depois vendo aquela dor, que sem dúvida 
compreendeu, que talvez até compartilhasse, nada achou para responder senão estas palavras 
apenas inteligíveis: 

- Está bem! 
E desapareceu por uma rua de ciprestes, únicas árvores que conservavam as suas folhas 

eternas, e que são o ornamento dos túmulos. 
 

XXXIV 
 

O FILHO SEM PAI 
 
O dia da vergonha e da dor aproximava-se. Apesar das visitas cada vez mais freqüentes 

do bom Dr. Luís, apesar dos desvelos e consolações de Filipe, Andréia entristecia de hora para 
hora, como os condenados ameaçados pela hora extrema. 

Aquele irmão desgraçado, achava algumas vezes Andréia pensativa e trémula... Mas com 
os olhos enxutos; durante dias inteiros não soltava uma só palavra, algumas vezes, levantando-se 
de repente, dava duas ou três voltas precipitadas pelo quarto, tentando, como Dido, sair fora de si 
mesma, isto é, fora da dor que a matava. 

Finalmente uma tarde vendo-a mais pálida, mais inquieta, mais nervosa que de costume, 
Filipe mandou chamar o doutor, para que viesse naquela mesma noite. 

Era em 29 de Novembro. Filipe tivera arte de prolongar o serão de Andréia: tinha 
encetado com ela assuntos de conversação os mais tristes, os mais íntimos, aqueles que ela mais 
temia, como o ferido teme o efeito de uma mão pesada e brutal na chaga que o atormenta. 

Estavam sentados ao pé do fogão. A criada, tendo ido a Versalhes procurar o doutor, 
esquecera-se de fechar as cortinas, de modo que o reflexo da lâmpada e o do fogão alumiavam 
docemente o tapete de neve que os primeiros frios do Inverno haviam espalhado sobre a areia do 
jardim. 

Filipe deixou chegar o momento em que o espírito de Andréia começava a tranquilizar-se; 
depois, sem preâmbulo, disse: 



- Querida irmã, afinal tomaste alguma resolução? 
- A que respeito? - perguntou Andréia soltando um doloroso suspiro. 
- A respeito do teu filho, minha irmã. 
Andréia estremeceu. 
- Aproxima-se o momento - continuou Filipe. 
- Meu Deus! 
- E não me admirará se amanhã... 
- Amanhã! 
- Ou hoje mesmo, querida irmã... 
Andréia tornou-se tão pálida, que Filipe, assustado, pegou-lhe na mão e beijou-lha. 
Andréia, tornando a si, disse: 
- Meu irmão, não terei contigo dessas hipocrisias que desonram as almas vulgares. A idéia 

do bem está confundida em mim com a idéia do mal, e eu já não conheço o que é o mal desde 
que desconfio do que é o bem. Portanto, não me julgues mais rigorosamente do que se julga uma 
doida, salvo se preferires tomar a sério a filosofia que vou esboçar-te, e que, juro-te, é a expressão 
perfeita e única dos meus sentimentos, e o resumo das minhas sensações. 

- Seja o que for que disseres ou fizeres, Andréia, serás sempre para mim a mais querida, e 
a mais respeitada das mulheres - disse Filipe. 

- Obrigado, meu único amigo. Ouso dizer que não sou indigna do que me prometes. Sou 
mãe, Filipe, mas quis Deus, assim o creio pelo menos - prosseguiu ela corando de pejo - que a 
maternidade fosse, na criatura, um estado análogo ao da flor. Durante a florescência, preparou-se 
e transformou-se a planta, porque a florescência, segundo o entendo, é o amor. 

- Tens razão, Andréia. 
- Eu - continuou ela vivamente - não conheci nem preparação, nem transformação; eu 

sou uma anomalia; não amei, não desejei; tenho o espírito e o coração tão virgens como o 
corpo... E todavia! Triste prodígio!... O que não desejei, o que nem sequer sonhei, envia-mo 
Deus... Ele que nunca deu frutos à árvore criada para ser estéril... Onde está em mim a aptidão, o 
instinto e os recursos? A mãe padece as dores da maternidade, conhece e aprecia a sua sorte; eu 
nada sei, e até tremo de pensar; vou para esse último dia como se fosse para o cadafalso. Filipe, 
sou maldita!... 

- Andréia, minha irmã! 
- Filipe - continuou ela com inexplicável veemência - não conheço eu que odeio esta 

criança?...  Oh! Sim, odeio-a, hei-de lembrar-me toda a vida, se eu viver, Filipe, do dia em que 
pela primeira vez senti viver nas minhas entranhas este inimigo mortal que trago comigo; ainda 
estremeço quando me lembra que esta sensação tão doce às mães, acendeu em meu sangue uma 
febre de raiva, e fez assomar a blasfémia aos meus lábios, até então puros. Filipe, eu sou maldita! 

- Em nome do Céu, minha boa Andréia, sossega... Não percas o coração com o espírito. 
Essa criança é a tua vida e o sangue das tuas entranhas; eu amo-a porque vem de ti. 

- Quê! - bradou ela furiosa e lívida - pois dizes-me que a amas, quando ela representa a 
nossa desonra? Ousas declarar-me que amas esta memória de um crime, esta representação do 
cobarde criminoso? Pois bem, Filipe, bem sabes que não sou cobarde, que não sou falsa; digo-te 
que odeio esta criança, porque não é meu filho, porque a não chamei! Odeio-a porque há-de 
talvez parecer-se com o pai... O pai!... Oh! Hei-de algum dia morrer pronunciando-lhe o horrível 
nome! Meu Deus! - disse ela ajoelhando no chão - não posso matar a criança à nascença porque 
foi animada por vós. Não pude matar-me a mim enquanto a trazia no seio, porque proscrevestes 
o suicídio e o assassínio; mas rogo-vos, suplico-vos, conjuro-vos, a que, se sois justo, meu Deus, 
se cuidas das misérias do mundo, e se não decretastes que eu morra de desespero depois de ter 
vivido de lágrimas e de opróbrio, meu Deus, conjuro-vos a que chameis para vós esta criança. 
Meu Deus! Matai-a! Meu Deus! Libertai-me! Vingai-me! 

Terrível ide cólera e sublime de unção, Andréia batia com a fronte contra a pedra do 
fogão, apesar dos esforços de Filipe, que a apertava nos braços. 



De repente abriu-se a porta, e entrou a criada conduzindo o doutor, que, à primeira vista, 
adivinhou toda a cena. 

- Minha senhora - disse ele, com a tranqüilidade do médico que sempre impõe a uns o 
constrangimento, a outros a submissão; - minha senhora, não exagere as dores desse estado, que 
pouco pode tardar... - E dirigindo-se à criada: - Prepare tudo de que lhe falei, e o senhor - 
prosseguiu voltando-se para Filipe - seja mais razoável do que sua irmã, e em vez de participar 
dos seus receios e das suas fraquezas, una as suas exortações às minhas. 

Andréia ergueu-se quase envergonhada... Filipe fê-la sentar numa cadeira. 
Viu-se então a enferma corar, e recostar-se com uma contracção dolorosa; agarrar-se com 

as mãos crispadas aos braços da cadeira, e o primeiro gemido exalar-se-lhe dos lábios roxos. 
- A dor, essa queda, essa cólera porque passou, apressaram a crise - disse o doutor. - 

Retire-se ao seu quarto, senhor de Taverney, e... ânimo. 
Filipe, com o coração oprimido, correu para Andréia, que ouvira o médico e estava 

palpitante, e que, erguendo-se apesar da dor, lançou os braços ao pescoço do irmão. 
Apertou-o energicamente, uniu os lábios ao rosto frio do mancebo, e disse-lhe em voz 

baixa: 
- Adeus!... Adeus!... Adeus!... 
- Doutor! Doutor!  - bradou Filipe desesperado - ouviu-a? 
O Dr. Luís separou os dois infelizes com suave violência, sentou de novo Andréia na 

cadeira, conduziu Filipe para o quarto, cujos fechos correu; depois, correndo as cortinas e 
fechando as portas, concentrou assim num único quarto toda a cena que ia passar-se entre o 
médico e a mulher, entre Deus e ambos. 

Às três horas da madrugada, o médico abriu a porta, por detrás da qual Filipe chorava 
suplicante. 

- Sua irmã deu à luz um menino - disse ele. 
Filipe pôs as mãos. 
- Não entre - disse o médico - que ela está dormindo. 
- Dorme... Oh! Doutor, é verdade que ela dorme? 
- Se assim não fosse, senhor, dir-lhe-ia: sua irmã deu à luz um filho, mas esse filho já não 

tem mãe... E se não, ouça. 
Filipe escutou. 
- Ouve-lhe a respiração? 
- Sim, ouço, ouço - murmurou Filipe abraçando o médico. 
- Agora, saiba que, quando passei pelo Point-du-Jour, onde mora a ama que havíamos 

ajustado, preveni-a para que estivesse pronta... Mas só o senhor a deve conduzir para aqui; só ao 
senhor deve ela ver... Aproveite o tempo, enquanto ela dorme, e vá já na carruagem que me 
trouxe. 

- Mas o senhor, doutor, o senhor? 
- Eu tenho que ir ver um doente à Praça Real, é um doente quase desenganado... Uma 

pleurisia... Vou passar o resto da noite à cabeceira da cama dele para dirigir o emprego dos 
remédios e ver-lhes o resultado. 

- E o frio, doutor? 
- Tenho a minha capa. 
- A cidade não é muito segura. 
- Vinte vezes, durante vinte anos, tenho sido atacado de noite. Sempre respondi: “Meus 

amigos, sou um médico, e vou a casa de um doente... Querem a minha capa? Levem-na: mas não 
me matem, porque sem mim o enfermo morreria.” E, note, senhor, que esta capa tem vinte anos 
de serviço. Os ladrões sempre ma deixaram. 

- Bom doutor!... Amanhã, não é assim? 
- Amanhã, às oito horas, cá estarei. Adeus. 



O doutor ordenou à criada o tratamento que havia de seguir e que se não tirasse do 
quarto da enferma. Ele queria que a criança fosse posta ao lado da mãe. Filipe suplicou-lhe que 
não fizesse tal, lembrando-se ainda do que sua irmã lhe dissera. 

O Dr. Luís, portanto, levou pessoalmente a criança para o quarto da criada, e foi-se pela 
Rua Montorgueil, enquanto a carruagem levava Filipe para o lado do Roule. 

A criada adormeceu numa cadeira ao pé da ama. 
 

XXXV 
 

O ROUBO 
 
Nos intervalos desse sono reparador que segue às grandes fadigas, o espírito parece ter 

adquirido uma faculdade: a de apreciar o bem-estar da situação, a de velar sobre o corpo, cuja 
prostração semelha a morte. 

Andréia, voltando ao sentimento da vida, abriu os olhos e viu a seu lado a criada, que 
dormia. Ouviu a crepitação viva da chaminé, e admirou aquele silêncio profundo do quarto, onde 
tudo repousava como ela... 

Aquela inteligência não era inteiramente a vigília, tão-pouco era inteiramente o sono; 
Andréia comprazia-se em prolongar aquele estado de indecisão, de suave sonolência; deixava as 
idéias renascerem-lhe umas após outras no cérebro fatigado, como se receasse a súbita invasão do 
seu juízo todo. 

De repente, um gemido longínquo, débil, apenas perceptível, chegou-lhe aos ouvidos 
através da grossura da parede. 

Aquele rumor despertou em Andréia os estremecimentos que a tinham feito padecer 
tanto. Trouxe-lhe de novo o impulso do ódio que havia algum tempo lhe perturbava a inocência 
e a bondade, como o choque turva o líquido nos vasos onde as fezes dormem. 

Daquele momento em diante, não houve mais descanso nem sono para Andréia: 
lembrava-se e odiava. 

Mas a força das sensações está ordinariamente em proporção com as forças corporais. 
Andréia não achou o vigor que manifestara na sua cena com Filipe. 

O gemido da criança feriu-lhe o cérebro ao princípio como uma dor, depois como um 
incómodo... Chegou a perguntar a si mesma se Filipe, afastando aquela criança com a sua habitual 
delicadeza, não fora o executor de uma vontade um pouco cruel. 

A idéia do mal que se deseja a uma criança nunca repugna tanto como o espectáculo do 
próprio mal. Andréia, que execrava aquela criança invisível, aquela idealidade; Andréia, que lhe 
desejava a morte, sentiu-se de ouvi-la chorar. 

- Ele tem alguma coisa - pensou; e logo respondeu a si mesma: - Por que me interessarei 
por quem padece, eu que sou a mais desgraçada das criaturas? 

A criança soltou um novo vagido mais pronunciado, mais doloroso. Então percebeu 
Andréia que essa voz parecia despertar nela uma voz desassossegada, e sentiu o coração atraído 
como por um poder oculto para o ente abandonado que gemia. 

Realizava-se o que Andréia pressentira. A natureza cumprira uma das suas preparações: a 
dor física, esse laço poderoso, acabava de sondar o coração da mãe ao menor movimento do 
filho. Aquele pobre órfão, que chora neste momento, pensou Andréia, é preciso que não brade 
vingança do Céu contra mim. Deus deu a estas criancinhas apenas desabrochadas a mais 
eloqüente das vozes!... Podemos matá-las, isto é, isentá-las do sofrimento, mas não temos direito 
de lhes infligir uma tortura... Se tivéssemos direito para o fazer, Deus não havia de permitir que 
assim se queixassem. 

Andréia ergueu a cabeça e quis chamar a criada, mas a voz era tão fraca que não pôde 
acordar a robusta aldeã; a criança já não chorava. 

- Certamente chegou a ama - pensou Andréia – porque ouço a bulha da primeira porta... 
Sim, sinto passos no outro quarto... E o inocentinho já não se queixa... Cobre-o já uma protecção 



estranha e sossega-lhe a inteligência informe. Oh! Essa é a mãe, que toma cuidado da criança... 
Por um pouco de dinheiro, a criança saída das minhas entranhas achará outra mãe; depois, 
quando algum dia passar junto de mim, que tanto padeci, cuja vida lhe deu vida, não olhará para 
mim, e chamará: mãe! a uma mercenária mais generosa no seu amor interesseiro, do que eu no 
meu justo ressentimento... Não há-de ser assim... Padeci, adquiri o direito de velar por essa 
criaturinha... Tenho o direito de a obrigar a amar-me pelos meus cuidados, a respeitar-me pelos 
meus sacrifícios e penas! 

Fez um movimento mais pronunciado, reuniu as suas forças e chamou: 
- Margarida! Margarida! 
A criada despertou pesadamente e sem levantar-se da poltrona em que estava pregada por 

um entorpecimento quase letárgico. 
- Ouviu? -disse Andréia. 
- Ouvi, sim, minha senhora, ouvi! - disse Margarida, que acabava de perceber que a 

chamavam. 
E chegou-se à cama. 
- A senhora quer um caldo? 
- Não. 
- Quer talvez saber que horas são? 
- Não... Não. 
E não desfitava os olhos da porta do quarto fronteiro. 
- Ah! Compreendo... A senhora quer saber se o senhor seu irmão já voltou. 
Via-se Andréia lutar contra o seu desejo com toda a fraqueza de uma alma orgulhosa, 

com toda a energia de um coração ardente e generoso. 
- Quero... - articulou ela afinal - quero... Abra aquela porta, Margarida. 
- Sim, minha senhora... Ah! Está frio aqui!... Que vento, minha senhora... Que vento!... 
E o vento penetrou ao mesmo tempo, até ao quarto de Andréia e fez tremer a luz das 

velas e da lamparina. 
- Foi a ama que deixou alguma porta ou janela aberta. 
Examine isso, Margarida. Essa... criança deve ter frio... 
Margarida entrou no quarto fronteiro. 
- Vou cobri-la, minha senhora - disse ela. 
- Não... Não! - murmurou Andréia com voz breve e trémula; -traga-ma para aqui. 
Margarida parou no meio do quarto. 
- Minha senhora - disse ela brandamente - o Sr. Filipe tinha recomendado que não 

tirassem dali o menino, com receio, certamente, de incomodar a senhora ou de lhe causar alguma 
comoção. 

- Traga-me o meu filho! - exclamou a mãe com uma explosão que decerto lhe partiu o 
coração, porque dos olhos, que até no meio dos maiores padecimentos conservava secos, 
brotaram duas lágrimas, às quais deveriam sorrir no Céu os anjos bons, protectores das 
criancinhas. 

Margarida correu ao quarto. Andréia, sentada na cama, ocultava o rosto entre as mãos. 
A criada voltou logo com a estupefacção pintada no rosto. 
- Então? - disse Andréia. 
- Minha senhora, veio alguém? 
- Como alguém?... Quem havia de vir? 
- Minha senhora, o menino não está lá! 
- Efectivamente senti ainda há pouco rumor – disse Andréia - senti passos... Terá vindo a 

ama enquanto você dormia... Não terá querido despertá-la... Mas meu irmão, onde está ele? Vá 
ver se está no quarto. 

Margarida correu ao quarto de Filipe e voltou dizendo: 
- Ninguém!... 



- É singular - disse Andréia com o coração oprimido; - meu irmão terá já saído sem me 
ver? 

- Ah! Minha senhora! - bradou de repente a criada. 
- O que é? 
- Ouvi abrir a porta da rua! 
- Veja quem é! 
- É o Sr. Filipe que volta... Entre, senhor, entre! 
Filipe chegava, efectivamente. Atrás dele, uma aldeã, embuçada numa grosseira manta de 

lã, mostrava à casa esse sorriso benévolo com que o mercenário saúda sempre os novos patrões. 
- Minha irmã, minha irmã, aqui estou - disse ele entrando no quarto. 
- Bom irmão!... Tantos incómodos, tantos cuidados te causo. Ah! É a ama... Eu receava 

tanto que ela se tivesse já ido embora. 
- Embora? Ainda agora ela chega! 
- Volta, queres tu dizer. Ora... Bem a ouvi há um instante; é verdade que ela não fez 

bulha. 
- Não sei o que queres dizer, minha irmã, ninguém... 
- Oh! Eu to agradeço, Filipe - disse Andréia puxando para si o irmão, e acentuando cada 

uma das suas palavras - agradeço-te muito teres augurado tão bem de mim que não quisesses 
levar o menino sem que eu o visse, sem que lhe desse um beijo! Filipe, conheces bem o meu 
coração. Sim, sim, tranquiliza-te, hei-de amar o meu filho. 

Filipe pegou na mão de Andréia e cobriu-a de beijos. 
- Diz à ama que mo traga - acrescentou a jovem mãe. 
- Mas, senhor - disse a criada - bem sabe que a criança já cá não está. 
- Como!  O que dizes? - redargüiu Filipe. 
Andréia olhou para seu irmão com os olhos espantados. 
Filipe correu ao quarto da criada: percorreu tudo e nada achou; então soltou um grito 

terrível. 
Andréia seguia-lhe no espelho os movimentos, viu-o voltar pálido, com os braços 

pendentes, compreendeu uma parte da verdade, e respondendo como um eco, por um suspiro, 
ao grito do irmão, deixou-se cair sem sentidos sobre o travesseiro. Filipe não estava preparado 
nem para essa nova desgraça, nem para essa dor imensa. Reuniu toda a sua energia, e à força de 
carícias, de consolações e de lágrimas, chamou Andréia de novo à vida. 

- O meu filho - murmurou Andréia - o meu filho! 
- Salvemos a mãe - disse Filipe consigo. – Minha irmã, segundo parece estamos todos 

doidos: esquecemos que o Dr. Luís levou consigo o menino. 
- O doutor! - bradou Andréia com a dor da dúvida, o prazer da esperança. 
- Sim, sim. Ah! Perdemos todos o juízo. 
- Filipe, juras? 
- Querida irmã, não és mais amorável do que eu. Como queres tu que a criança pudesse 

desaparecer? 
E fingiu um sorriso com o qual fez iludir ao mesmo tempo a ama e a criada. 
Andréia reanimou-se. 
- Entretanto, eu ouvi... - disse ela. 
- O quê? 
- Passos... 
Filipe estremeceu. 
- É impossível, estavas dormindo. 
- Não! Não! Estava bem acordada; ouvi... Ouvi!... 
- Pois bem, ouviste os passos do doutor que, voltando logo que eu saí, porque lhe dava 

cuidado a saúde da criança, veio buscá-la. E demais, ele tinha-mo já dito. 
- Queres sossegar-me. 
- Como poderia deixar de te sossegar? Isto é tão simples! 



- Mas então, eu - observou a ama - o que faço aqui? 
- É verdade... O doutor espera-a em sua casa. 
- Oh! Em sua casa? Ora aí está... Esta Margarida estava tão pegada no sono, que nada 

ouviu do que o doutor disse... Ou então o doutor nada lhe quis dizer. 
Andréia tornou a deitar-se mais sossegada, depois desse terrível abalo. 
Filipe despediu a ama e deu as suas ordens à criada. 
Depois, pegando numa lâmpada, examinou cuidadosamente a porta fronteira, achou a 

porta do jardim aberta, viu sobre a nave vestígios de passos... E seguiu esses vestígios até à porta 
do jardim, onde findavam. 

- Pegadas de homem!... - bradou ele. - A criança foi roubada... Maldição! Maldição! 
 

XXXVI 
 

A ALDEIA DE HARAMONT 
 
Os passos marcados na neve eram de Gilberto, que, desde a sua entrevista com Bálsamo, 

desempenhava a sua tarefa de espreitador e preparava a sua vingança. 
Nada lhe servira de obstáculo. À força de palavras doces e de alguns pequenos obséquios, 

tinha conseguido fazer-se estimado pela mulher de Rousseau. O meio era simples; dos trinta 
soldos por dia que Rousseau dava ao seu copista, poupava o sóbrio Gilberto, três vezes na 
semana, um franco, que empregava em comprar um presente destinado a Teresa. 

Era algumas vezes uma fita para as suas toucas, outras vezes uma gulodice ou uma garrafa 
de licor. A boa senhora, sensível a tudo que lhe lisonjeava os gostos ou o orgulho, ter-se-ia 
contentado até com as exclamações que Gilberto soltava quando estava à mesa para elogiar o 
talento culinário da dona da casa. 

O filósofo genebrês tinha por fim conseguido fazer admitir à mesa o seu jovem 
protegido; e nos últimos dois meses, Gilberto, assim favorecido, juntara dois luíses, que eram o 
seu tesouro, e que dormiam debaixo da enxerga ao lado dos vinte mil francos de Bálsamo. 

Mas que existência! Que firmeza de proceder e de vontade! Desde o amanhecer, 
começava Gilberto por examinar com o seu olhar infalível a posição de Andréia, para conhecer a 
mais leve mudança, que pudesse operar-se na triste e regular existência da reclusa. 

Nada então lhe escapara à observação, nem a areia do jardim, onde a sua vista perspicaz 
media os sinais dos passos de Andréia, nem as dobras das cortinas mais ou menos 
hermeticamente fechadas, e que eram para Gilberto um indício certo da disposição de humor da 
senhora, porque nos seus dias de abatimento, Andréia nem sequer suportava a vista do céu... 
Desse modo, Gilberto sabia o que se lhe passava na alma e o que se passava na casa. 

Tinha igualmente achado meio de interpretar todos os passos de Filipe, e calculando 
como sabia fazê-lo, não se enganava nem na intenção com que saía, nem no resultado quando 
voltava. 

Chegou a levar a minúcia até seguir Filipe, uma noite que ele foi a Versalhes a casa do Dr. 
Luís. Essa visita a Versalhes perturbara um tanto as idéias do vigilante mancebo; mas quando, 
dois dias depois, viu que o doutor entrava disfarçadamente no jardim pela Rua Coq-Héron, 
compreendeu o que na antevéspera fora para ele um mistério. 

Conhecia as datas e não ignorava que se aproximava o dia de realizar todas as suas 
esperanças. Tomara as precauções necessárias para cumprir com bom resultado uma empresa 
toda cheia de dificuldades. Eis como ele combinou o seu plano. 

Os dois luíses serviram-lhe para alugar no Bairro de Saint-Denis uma carruagem, a qual 
devia estar às suas ordens no dia em que fosse requerida. 

Além disso, Gilberto, numa ausência de três ou quatro dias, empregara-se em explorar os 
arredores de Paris. Fora a uma vila do Soissonnais, situada a dezoito léguas de Paris e cercada por 
imensa floresta. 



Essa vila chamava-se Villers-Cotterets. Chegado ali, dirigira-se a casa do tabelião, que se 
chamava Niquet. 

Gilberto apresentara-se ao dito tabelião como filho do mordomo de um fidalgo, que, 
querendo proteger o filho de uma das suas caseiras, encarregara Gilberto de lhe procurar uma 
ama. 

Segundo toda a probabilidade, a munificência do fidalgo não se limitaria ao ordenado da 
ama, e depositaria além disso nas mãos de Niquet uma certa soma para a criança. 

Então o Sr. Niquet, que era possuidor de três belos rapagões, indicou-lhe, numa pequena 
aldeia chamada Haramont, situada a uma légua de Villers-Cotterets, a filha da ama dos seus três 
rapazes, a qual, tendo casado legitimamente, continuava no ofício da mãe. 

Chamava-se a boa criatura Madalena Pitou, e tinha um filho de quatro anos, que 
apresentava todos os sintomas de lograr óptima saúde. Acabava de ter outro bom sucesso, e 
achavam-se por conseqüência à disposição de Gilberto, no dia em que lhe aprouvesse trazer ou 
mandar a criança. 

Tomadas todas estas disposições, Gilberto, sempre exacto, voltara para Paris duas horas 
antes de expirar o tempo da sua licença. Agora, perguntar-nos-ão porque escolhera Gilberto a vila 
de Villers-Cotterets de preferência a qualquer outra. 

Nessa circunstância, como em muitas outras, Gilberto experimentara a influência de 
Rousseau. 

Rousseau tinha um dia falado da floresta de Villers-Cotterets como uma das mais ricas em 
vegetação que existiam, e dessa floresta citara três ou quatro aldeias escondidas como ninhos 
entre a folhagem mais espessa. 

Ora, não era natural que fossem descobrir o filho de Gilberto numa dessas aldeias. 
Haramont, principalmente, atraíra a atenção de Rousseau por tal modo, que o 

misantropo, o solitário, o eremita repetia a cada instante: 
- Haramont é o fim do mundo, é o deserto: pode-se ali viver e morrer como um pássaro, 

em cima da ramaria quando vive, por baixo da folhagem quando morre. 
Gilberto ouvira também o filósofo fazer a descrição do interior de uma choupana, e 

pintar com traços luminosos com que ele animava a natureza, desde o sorrir da ama até ao balido 
da cabra; desde o apetitoso cheiro da modesta sopa de couves, até aos perfumes das amoras de 
silva e das boninas do campo. 

- Irei lá - dissera Gilberto consigo; - o meu filho crescerá à sombra das árvores onde o 
meu mestre exalou suspiros e desejos. 

Uma fantasia era para Gilberto uma regra invariável, principalmente quando se 
apresentava com aparência de necessidade moral. 

Foi grande a sua alegria quando Niquet, indo ao encontro dos seus desejos, lhe falou de 
Haramont como de uma aldeia que convinha perfeitamente às suas intenções. 

Quando voltou para Paris é que Gilberto tratou do aluguel da carruagem. 
Não era nenhuma carruagem luxuosa, mas era sólida, que era o principal. A parelha era 

feia mas robusta, e o postilhão não passava de um mal-amanhado, mas o que importava era não 
despertar a curiosidade. 

A fábula não suscitara desconfiança a Niquet. Gilberto com o seu fato novo tinha uma 
aparência bastante bela para que houvesse dúvida em tomá-lo por filho de mordomo de casa 
abastada, ou criado de algum duque. 

Tão-pouco causou desconfiança ao cocheiro, o segredo que lhe comunicou; era tempo 
das confidências entre o povo e os fidalgos, e naquele tempo sempre se recebia o dinheiro com 
certo reconhecimento e sem tomar informações. 

E depois, naquela época dois luíses valiam quatro, e quatro luíses não é ganho que se 
rejeite ainda hoje. 

O cocheiro, portanto, obrigou-se a pôr a carruagem à disposição de Gilberto, contanto 
que o prevenissem com duas horas de antecedência. 



Para Gilberto tinha esta empresa todos os atractivos que a imaginação dos poetas e a 
imaginação dos filósofos, duas fadas bem diferentemente vestidas, prestam às belas coisas e às 
boas resoluções. Tirar a criança a uma mãe cruel, isto é, semear a vergonha e a dor no campo do 
inimigo; e daí, mudando de cara, entrar na choupana das aldeias, virtuosas como Rousseau as 
pinta, e depositar no berço da criança uma avultada soma; ser olhado como um deus tutelar por 
essa pobre gente; passar por uma grande personagem, era o suficiente para satisfazer o orgulho, o 
ressentimento, o amor do próximo e o ódio pelos inimigos. 

Chegou finalmente o dia fatal. Os dez dias antecedentes passara-os Gilberto em angústias 
e insónias. Apesar do frio rigoroso, deitava-se com a janela aberta, e cada movimento de Andréia 
ou de Filipe, correspondia aos seus ouvidos, como a campainha corresponde à mão que puxa o 
cordão. 

Nesse dia tinha visto Filipe e Andréia conversarem juntos próximo da chaminé; tinha 
visto a criada partir precipitadamente para Versalhes, esquecendo-se de fechar as cortinas. Correu 
logo a prevenir o cocheiro e ficou diante da cavalariça durante todo o tempo que empregaram em 
aparelhar, não sem manifestar a sua grande impaciência. Finalmente, o postilhão montou a cavalo 
e Gilberto entrou na carruagem, que mandou parar à esquina de uma rua deserta, perto do 
mercado. 

Depois voltou para casa de Rousseau, escreveu uma carta de despedida ao bom filósofo, 
outra de agradecimento a Teresa, dizendo-lhes que uma pequena herança reclamava a sua 
presença numa terra do sul; que voltaria... Tudo isto sem indicações exactas. Depois, com o 
dinheiro nas algibeiras, uma enorme navalha na manga, ia deixar-se escorregar pela janela até ao 
jardim de Andréia, quando uma idéia o deteve. 

A neve!... Gilberto, distraído havia três dias, não tinha pensado em tal... Na neve, ver-lhe-
iam os passos... ficando na direcção da casa de Rousseau, fariam descobrir o segredo, porque 
Filipe e Andréia mandariam examinar tudo e o desaparecimento da criança havia de coincidir 
com a fuga de Gilberto. 

Era portanto preciso, a todo o custo, dar a volta pela Rua Coq-Héron, entrar pela 
portinhola do jardim, para a qual havia já um mês tinha Gilberto mandado fazer uma chave; 
dessa porta havia um caminho que atravessava o jardim na direcção da casa, e que por ser 
freqüentado, não deixaria vestígios. 

Não perdeu um momento e chegou à mesma hora em que a carruagem que trazia o Dr. 
Luís parava diante da porta principal da casa. 

Gilberto abriu a porta com precaução, não viu ninguém e foi esconder-se junto ao 
caramanchão. 

Foi uma terrível noite. Ele ouviu tudo: gemidos, gritos de dor, e até os primeiros vagidos 
do filho que lhe nascia. 

Entretanto, encostado à fria pedra, recebia, sem sentir, toda a neve que caía copiosamente 
do céu escuro. O coração batia-lhe contra o cabo da navalha, que ele apertava desesperadamente 
contra o peito. O olhar fixo tinha a cor do sangue, e a luz do fogo. 

Afinal saiu o doutor, que trocou com Filipe algumas palavras. 
Então Gilberto aproximou-se da janela, marcando assim os seus passos no gelo em que 

se enterravam até ao tornozelo. Viu Andréia adormecida no seu leito, Margarida na poltrona; e 
procurando a criança ao pé da mãe, não a viu. 

Compreendeu imediatamente, dirigiu-se para a porta, abriu-a fazendo alguma bulha, que 
o aterrou, e penetrando até ao leito que fora de Nicola, procurou às apalpadelas e pôs a mão 
gelada sobre o rosto da pobre criança, a quem a dor arrancou o choro que Andréia ouvira. 

Depois, envolvendo o recém-nascido num cobertor de lã, levou-o, deixando a porta 
entreaberta, para não aumentar a bulha, que tão perigosa era. 

Um minuto depois, tendo novamente atravessado o jardim, achava-se na rua; corria ao 
encontro da carruagem, acordava o postilhão, que tinha adormecido, e fechava as cortinas de 
couro... enquanto o homem montava a cavalo. 



- Dou-lhe mais meio luís de gorjeta - disse ele – se dentro de um quarto de hora tivermos 
saído as barreiras. 

Os cavalos partiram a galope. 
 

XXXVII 
 

A FAMÍLIA PITOU 
 
Durante o caminho, tudo assustava Gilberto. A bulha das carruagens que seguiam ou 

passavam a dele, o sussurrar do vento por entre as árvores desfolhadas, tudo lhe parecia uma 
perseguição organizada, ou gritos que soltavam aqueles a quem fora roubada a criança. 

Contudo, nada o ameaçava. O postilhão cumpriu lealmente a sua obrigação, e os dois 
cavalos chegaram cobertos de suor a Dammartin à hora que Gilberto fixara, isto é, antes do 
alvorecer. 

Gilberto deu o seu meio luís, mudou de cavalos e de postilhão, e a jornada prosseguiu. 
Durante a primeira parte do caminho, a criança, cuidadosamente abrigada com o cobertor 

de lã e agasalhada por Gilberto, não soltara um único vagido. Assim que amanheceu, vendo de 
longe o campo, sentiu-se Gilberto com mais ânimo, e para abafar o choro da criança, que então 
começava a ouvir-se, encetou uma das cantigas sem fim que ele cantava em Taverney, ao voltar 
da caça. 

A bulha do rodado, das ferragens e das guizeiras, fizeram-lhe um acompanhamento 
diabólico, cuja intensidade o próprio postilhão aumentou, unindo à cantiga de Gilberto as coplas 
de uma borbonesa algum tanto sediciosa. 

Resultou que o postilhão nem sequer suspeitou que Gilberto trouxesse consigo uma 
criança na carruagem. Parou adiante de Villers-Cotterets, recebeu, como se convencionara, o 
preço da jornada, e mais um escudo de seis libras, e Gilberto, pegando cuidadosamente no seu 
fardo embrulhado entre as dobras do cobertor, entoou a sua cantiga com a maior seriedade 
possível; afastou-se subitamente, saltou um fosso e desapareceu por um caminho coberto de 
folhagem, que conduzia à aldeia de Haramont. 

O tempo estava frio. Havia já algumas horas que não caía neve; o chão estava endurecido 
e coberto de mato com os seus ramos espinhosos. Acima da cabeça esboçavam-se, tristes e sem 
folhas, as árvores da floresta, por entre cujos ramos brilhava a palidez de um céu ainda enevoado. 

A frescura do ar, o perfume da floresta, as pérolas de gelo suspensas nas extremidades 
dos ramos, toda essa liberdade, toda essa poesia, fizeram viva impressão na imaginação do 
mancebo. 

Com passo rápido e soberbo caminhou pela pequena azinhaga, sem hesitar, sem procurar, 
porque olhava por entre as árvores, para ver se distinguia a igreja da aldeia e o fumo azul das 
chaminés, que filtrava por entre os ramos da floresta. Ao cabo de meia hora, passava ele um 
regato que atravessava o caminho, e pedia na primeira choupana, aos filhos de um lavrador, que 
lhe ensinassem a morada de Madalena Pitou. 

Mudas e atentas, sem o modo espantado e imóvel dos outros aldeões, as crianças 
levantaram-se, e olhando para o desconhecido, foram de mãos dadas adiante dele conduzi-lo até 
uma casita vasta bastante, de boa aparência, e situada à borda do riacho, que corria junto da 
maior parte das casas da aldeia. 

As águas eram límpidas e abundantes por causa do gelo, que começava a derreter-se. 
Uma ponte de madeira, isto é, uma grossa tábua, conduzia da estrada aos degraus de terra pelos 
quais se subia para a casa. 

Uma das crianças que o guiavam, mostrou a Gilberto por um sinal de cabeça, que morava 
ali Madalena Pitou. 

- Ali? - repetiu Gilberto. 
A criança baixou a cabeça sem dizer palavra. 
- Madalena Pitou? - perguntou Gilberto ainda outra vez ao pequeno. 



E como este reiterasse a muda afirmativa, Gilberto passou a ponte e foi bater à porta da 
choupana, ao passo que as crianças, sempre de mãos dadas, olhavam com a maior atenção para 
ver o que vinha fazer a casa de Madalena aquele senhor tão bem vestido e com sapatos de fivela. 

Gilberto não vira ainda na aldeia outras criaturas senão aquelas crianças. Haramont era 
realmente o deserto que tanto desejava. 

Assim que a porta se abriu, um espectáculo cheio de encanto para toda a gente em geral, 
e particularmente para um aprendiz de filósofo atraiu a atenção de Gilberto. 

Uma robusta aldeã dava de mamar a uma bela criança de alguns meses, enquanto outro 
rapagão de quatro ou cinco anos, ajoelhado diante dela, rezava em voz alta. 

A um canto da chaminé, junto da janela, ou melhor diremos, junto de um buraco aberto 
na parede e tapado com um vidro, outra aldeã de trinta e cinco ou trinta e seis anos fiava na sua 
roca, descansando os pés num banco de pau, sobre o qual estava um cão deitado. 

O cão, ao ver Gilberto, ladrou de modo hospitaleiro e como que para dar sinal da sua 
presença e vigilância. A criança que rezava voltou-se, cortando a frase do padre-nosso, com ar ao 
mesmo tempo de surpresa e de prazer. 

Gilberto começou por sorrir-se e cumprimentar a ama. 
- Bons dias, Srª. Madalena - disse ele. 
A mulher mostrou-se admirada. 
- O senhor sabe o meu nome? - disse ela. 
- Como vê; mas não se interrompa. Está criando um menino, trago-lhe outro. 
E pôs sobre o berço tosco da criança aldeã a criancinha da cidade, que trazia. 
- Oh! Como é lindo! - exclamou a mulher que estava fiando. 
- Sim, mana Angélica, é bem delicada - disse Madalena. 
- Esta senhora é sua irmã? - perguntou Gilberto designando a que fiava. 
- É, sim, senhor - redargüiu Madalena - é irmã do meu homem. 
- Sim, minha tia Gélica - murmurou em voz baixa o pequerrucho, que se metia na 

conversa sem se levantar. 
- Cala-te, Ângelo - disse a mãe - não interrompas este senhor. 
- O que tenho para lhe propor é coisa bem simples, senhora. Este pequeno que lhe trago, 

é filho de um rendeiro do meu amo... Um rendeiro arruinado... Meu amo, padrinho desta criança, 
quer que seja criado no campo, e que venha a ser um bom lavrador... De boa saúde... de bons 
costumes... Quer encarregar-se de criá-lo? 

- Mas, senhor... 
- Nasceu ontem, ainda não teve ama – interrompeu Gilberto. - E demais, o Sr. Niquet, 

tabelião em Villers-Cotterets, deve já ter-lhe falado desta criança. 
Madalena pegou logo no pequenino e deu-lhe o seio com uma impetuosidade generosa, 

que enterneceu Gilberto profundamente. 
- Não me tinham enganado - disse ele; - é uma boa mulher. Confio-lhe portanto esta 

criança em nome de meu amo. Vejo que aqui há-de ser feliz, e quero que traga a esta choupana 
um sonho de felicidade em troca da que encontra aqui. Quanto levou por mês ao Sr. Niquet pela 
criação dos filhos? 

- Doze francos, senhor; mas o Sr. Niquet é rico, e dava mais alguma coisa para açúcar e 
pequenas despesas. 

- Tia Madalena - disse Gilberto com orgulho – por esta criança receberá vinte francos 
cada mês, o que faz duzentos e quarenta francos por ano. 

- Jesus! - bradou Madalena; - obrigada, senhor. 
- Aqui está o primeiro ano - disse Gilberto, pondo sobre a mesa dez belos luíses, que 

fizeram abrir muito os olhos das duas mulheres, e para os quais o pequeno Pitou estendeu a sua 
mão devastadora. 

- Mas, senhor, se a criança morrer? - disse a ama timidamente. 
- Seria uma grande infelicidade que não há-de suceder - disse Gilberto. - Aí estão 

portanto os meses de criação pagos; está satisfeita? 



- Oh! Estou, sim, senhor. 
- Passemos agora ao pagamento de uma pensão para os outros anos. 
- A criança há-de ficar aqui? 
- Provavelmente. 
- Nesse caso, seremos nós que faremos de pais? 
Gilberto tornou-se pálido. 
- Sim - disse ele com voz sufocada. 
- Então, senhor, é uma criança abandonada? 
Gilberto não esperava aquela comoção, aquelas perguntas; contudo mostrou-se senhor de 

si. 
- Ainda lhe não disse tudo - acrescentou ele; - o infeliz pai morreu de desgostos. 
As boas mulheres ergueram ambas as mãos para o Céu com expressão de piedade. 
- E a mãe? - perguntou Angélica. 
- Oh! A mãe... A mãe - redargüiu Gilberto respirando custosamente - nunca o filho, 

nascido ou por nascer, devia contar com ela. 
Estavam nisto quando o tio Pitou voltou do campo, com ar alegre e tranqüilo. Era um 

desses homens grosseiros e honrados, cheios de doçura e saúde, como Greuse os pintou nos seus 
quadros imortais. 

Algumas palavras puseram-no ao facto de tudo. E daí, convém dizer que ele compreendia 
as coisas por amor-próprio, e principalmente as que não percebia... 

Gilberto explicou que a pensão do pequenino seria paga até que fosse homem e capaz de 
viver com auxílio único dos seus braços e do seu juízo. 

- Pois seja - disse Pitou - e a mim parece-me que não nos há-de custar muito a ser amigos 
desta criança, porque é bonitinha. 

- Também ele! - disseram Angélica e Madalena - também ele o acha bonito assim como 
nós! 

- Venha comigo a casa do Sr. Niquet; depositarei na mão dele o dinheiro necessário para 
que fiquem satisfeitos e a criança seja feliz. 

- Imediatamente, senhor - respondeu Pitou pai. 
E levantou-se. 
Então despediu-se Gilberto das duas mulheres e chegou-se ao berço onde já tinham 

deitado o recém-nascido, em prejuízo do filho da ama. 
Inclinou-se sobre o berço com um modo triste, e pela primeira vez, olhando para o rosto 

do filho, viu que se parecia com Andréia. 
Esta circunstância afligiu-o; teve de cravar as unhas no peito para comprimir uma lágrima 

que lhe subia do coração aos olhos. 
Deu um beijo tímido, trémulo até, na face do recém-nascido, e recuou cambaleando. 
O tio Pitou estava já no limiar da porta, com um pau na mão e a véstia aos ombros. 
Gilberto deu meio luís ao pequeno Pitou, que lhe andava saltando em volta das pernas, e 

as duas mulheres solicitaram a honra de o abraçar com a tocante familiaridade dos campos. 
Tantas comoções tinham feito tão forte impressão naquele pai de dezoito anos, que por 

pouco não sucumbiu. Pálido, nervoso, começava a perder a cabeça. 
- Vamos - disse ele para Pitou. 
- Às suas ordens - disse o aldeão rompendo a marcha. 
E partiram. 
De repente, Madalena, no limiar da porta, começou a bradar: 
- Senhor! Senhor! 
- O que é? - disse Gilberto. 
- O nome! O nome! Que nome quer que se lhe ponha? 
- Chama-se Gilberto - respondeu ele com orgulho. 

 
XXXVIII 



 
PARTIDA 

 
O negócio em casa do tabelião depressa se decidiu. 
Gilberto depositou em seu nome, quase vinte mil francos, destinados a prover às 

despesas da educação e sustento da criança, e a estabelecer-lhe uma lavoura quando fosse 
homem. 

Fixou a soma de quinhentos francos cada ano para educação e sustento, durante o espaço 
de quinze anos, e resolveu que o resto do dinheiro fosse empregado num dote qualquer ou na 
compra de um estabelecimento ou de terras. 

Tendo assim pensado na criança, Gilberto pensou em quem dela tomava conta. Declarou 
que a criança, quando chegasse aos dezoito anos, daria aos Pitou a soma de dois mil e 
quatrocentos francos. Até lá, o Sr. Niquet não devia fornecer mais do que as somas anuais até à 
quantia de quinhentos francos. 

O Sr. Niquet devia gozar do juro do dinheiro como gratificação do seu trabalho. 
Gilberto fez passar recibos em devida forma, a Niquet pelo dinheiro e a Pitou pela 

criança; Pitou assinou como testemunha do notário no recibo de Niquet, Niquet assinou como 
testemunha da criança no recibo de Pitou; de modo que pelo meio-dia, pôde Gilberto partir, 
deixando Niquet admirado de tão prematura sagacidade, e jubiloso por tão rápida fortuna. 

Ao sair da aldeia de Haramont, pareceu a Gilberto que se separava do mundo todo. Nada 
para ele tinha já esperança nem significação. Acabava de se divorciar da vida descuidada de rapaz, 
e de cumprir uma dessas acções sérias, que os homens podiam chamar um crime, e que Deus 
podia punir com severo castigo. 

Todavia, confiando muito nas suas idéias e firmeza, teve Gilberto ânimo para apartar-se 
dos braços do Sr. Niquet, que o tinha acompanhado, que sentira por ele uma vivíssima amizade, e 
que o tentava por mil e mil seduções. 

Mas o espírito é caprichoso; a natureza humana sujeita a fraquezas. Quanto mais forte é a 
vontade de um homem, mais espontânea a sua acção, mais depressa se lança na execução das 
empresas, e mede a distância que o separa do seu primeiro passo. É então que nos ânimos mais 
fortes nasce a inquietação; é então que dizem, como César: “Fiz eu bem em transpor o Rubicão?” 

Gilberto, achando-se só à entrada da floresta, voltou-se mais uma vez para o lado de 
Haramont. Aquele quadro de felicidade e de paz levou-o a uma meditação cheia de prazer e 
delícias. 

- Louco que eu sou - disse ele - onde vou eu? Não se voltará Deus encolerizado contra 
mim? 

“Pois quê! Ofereceu-se-me uma idéia; uma circunstância favoreceu a execução dessa 
idéia; um homem suscitado por Deus para causar o mal que fiz, consentiu em reparar esse mal, e 
acho-me hoje possuidor de um tesouro e do meu filho! Assim, com dez mil francos, reservando 
para a criança os outros dez mil, posso aqui viver como um feliz lavrador, entre estes bons 
aldeãos, ao seio desta natureza sublime e fecunda. Posso entregar-me aqui a grata felicidade; 
trabalhar e pensar; esquecer o mundo e fazer-me esquecer; posso, ventura imensa! criar eu 
mesmo o meu filho e gozar assim da minha obra. E por que não? Não é Deus quem me manda 
esta fortuna? Não é ela compensação do muito que padeci? Sim; posso viver assim, posso 
substituir-me na partilha a essa criança que, de mais a mais, eu mesmo criarei, ganhando desse 
modo o dinheiro que tem de ser dado a mercenários. Posso confessar ao Sr. Niquet que o pai sou 
eu; posso tudo!” 

E o coração encheu-se-lhe pouco a pouco de uma alegria indizível, e de uma esperança 
como ainda ele não tinha gozado, mesmo nas mais risonhas alucinações dos seus sonhos. 

De repente, o verme que dormia no centro de tão belo fruto, despertou e mostrou a sua 
cabeça hedionda; era o remorso, a vergonha, a desgraça. 

- Não posso - disse consigo Gilberto empalidecendo. - Roubei a criança àquela mulher, 
como lhe roubei a honra... Roubei o dinheiro àquele homem para fazer, lhe disse eu, uma 



reparação. Não tenho portanto direito de guardar a criança, pois que nenhuma outra pessoa o 
terá. A criança é de nós ambos, ou de ninguém. 

E com estas palavras, bastante dolorosas, ergueu-se Gilberto desesperado; o rosto 
exprimiu-lhe então as paixões mais terríveis, mais odientas. 

- Seja! -disse ele - serei infeliz; padecerei; faltar-me-á tudo e todos; mas a divisão que eu 
devia fazer do bem, quero fazê-la do mal. O meu património é a vingança e a desgraça. Nada 
temas, Andréia, que hei-de reparti-lo fielmente contigo. 

Voltou para a direita, e tendo-se orientado por um momento de reflexão, embrenhou-se 
no bosque, por onde andou todo o dia para chegar à estrada da Normandia, que esperava 
alcançar em quatro dias de marcha. 

Possuía nove libras e alguns soldos. O seu aspecto era honesto, a fisionomia sossegada. 
Levava um livro debaixo do braço, e parecia um estudante de província, que voltava à casa 
paterna. 

Acostumou-se a caminhar de noite pelas boas estradas, e a dormir de dia nos prados, aos 
raios do Sol. Duas vezes só, por tal modo o incomodou o frio, que se viu obrigado a entrar numa 
choupana, onde dormiu sobre uma cadeira, ao pé do fogo, e tão bem que não deu pelo anoitecer. 

Sempre tinha uma explicação e um destino. 
- Vou para Ruão - dizia - para casa de meu tio, e venho de Villers-Cotterets; quis, como 

rapaz, fazer o caminho a pé para me distrair. 
Os aldeãos não duvidavam dele: um livro era então um objecto respeitado. Se Gilberto 

via a dúvida esboçar-se em alguma boca mais franzida, falava de um seminário para onde o 
levava a sua vocação. Era a completa derrota de qualquer mau pensamento. 

Assim se passaram oito dias, durante os quais Gilberto viveu como um aldeão, gastando 
dez soldos e andando dez léguas por dia. Chegou com efeito a Ruão, e lá não precisou pedir mais 
informações nem procurar o caminho. 

O livro que consigo levava era um exemplar da Nova Heloísa, ricamente encadernado. 
Rousseau tinha-lho oferecido escrevendo o seu nome na primeira página. 

Gilberto, reduzido a quatro libras e dez soldos, rasgou a primeira página, que guardou 
preciosamente, e vendeu a obra a um livreiro, que lhe deu três libras. 

Foi assim que três dias depois pôde Gilberto chegar a avistar o Havre, e que viu o mar ao 
pôr do Sol. 

Os sapatos estavam já num estado pouco conveniente para um senhor, que calçava meias 
de seda, atravessar de dia as cidades; mas Gilberto teve ainda outra idéia. Vendeu as meias de 
seda, ou antes trocou-as por um par de sapatos irrepreensíveis, quanto à solidez. Pelo que respeita 
à elegância, não falemos nisso. 

Essa última noite, passou-a em Harfleur, com cama e sustento por dezesseis soldos. 
Comeu ali ostras pela primeira vez na sua vida. Um manjar de gente rica, disse ele consigo, para o 
mais pobre de todos os homens; aqui se prova que nunca Deus fez senão o bem, ao passo que os 
homens têm sempre feito o mal, segundo a máxima de Rousseau. 

Às dez horas da manhã, no dia 13 de Dezembro, entrou Gilberto no Havre, e logo à 
primeira vista, descobriu o Adónis, belo brigue de trezentas toneladas, que estava fundeado no 
porto. 

Gilberto foi a bordo.  Apareceu um marinheiro. 
- O capitão? - perguntou Gilberto. 
O marinheiro fez um sinal no convés, e acto contínuo bradou uma voz: 
- Que desça. 
Gilberto desceu. Conduziram-no para uma pequena sala construída de acaju e mobiliada 

com a maior simplicidade. 
Um homem de trinta anos, pálido, nervoso, com o olhar vivo e inquieto, lia uma gazeta 

sobre uma mesa de madeira igual à da sala. 
- O que quer? 
Gilberto fez-lhe sinal para que mandasse retirar o marinheiro, o qual com efeito saiu. 



- O senhor é o capitão do Adónis? - perguntou Gilberto. 
- Sim, senhor. 
- É então ao senhor que se dirige este papel? 
E mostrou ao capitão o bilhete de Bálsamo. 
Apenas o viu, o capitão levantou-se e disse precipitadamente a Gilberto, com um sorriso 

cheio de afabilidade: 
- Ah! O senhor também?... Tão moço!... Bem, bem! 
Gilberto inclinou-se. 
- Para onde vai? - perguntou ele. 
- Para a América. 
- E parte?... 
- Quando o senhor partir. 
- Bem. Eu parto dentro de oito dias. 
- O que farei durante esse tempo, capitão? 
- Tem passaporte? 
- Não, senhor. 
- Então virá esta noite mesmo para bordo, depois de passear todo o dia fora da cidade, 

em Sainte-Adresse, por exemplo. Não fale com ninguém. 
- Preciso comer e já não tenho dinheiro. 
- Jantará aqui, e à noite quando voltar ceará. 
- E depois? 
- Não voltará mais a terra; ficará escondido aqui e partirá sem tornar a ver o céu... Logo, 

porém, que estejamos ao largo, a umas vinte léguas, então terá a sua liberdade. 
- Bem. 
- Faça portanto hoje tudo quanto tiver que fazer. 
- Tenho que escrever uma carta. 
- Pois então escreva-a. 
- Onde? 
- Aqui nesta mesa... Aqui tem penas, papel e tinta; o moço lhe ensinará onde é o correio. 
- Agradecido, capitão. 
Gilberto ficou só; escreveu uma pequena carta na qual pôs este sobrescrito: 
 
“A Andréia de Taverney: Paris, Rua Coq-Héron, n.º 9, o primeiro portão indo da Rua 

Platrière.” 
 
Depois guardou a carta na algibeira, comeu o que o capitão mesmo lhe servia, e seguiu o 

marinheiro, que o conduziu ao correio, onde deitou a carta. 
Durante todo o dia, empregou-se Gilberto em olhar do alto dos rochedos para o mar. 
Ao anoitecer, voltou. O capitão esperava-o e conduziu-o a bordo. 

 
XXXIX 

 
ULTIMO ADEUS DE GILBERTO 

 
Filipe passara uma noite horrível. Aqueles passos no gelo demonstravam-lhe à evidência 

que alguém se lhe introduzira em casa para levar a criança; mas a quem devia ele acusar? Nenhum 
outro indício se apresentava. 

Filipe conhecia tão bem o pai, que não duvidou da sua cumplicidade nessa acção. O 
senhor de Taverney pensava que Luís XV era o pai da criança, e devia ligar grande preço à 
conservação daquele testemunho vivo de uma infidelidade feita por el-rei à senhora du Barry. O 
barão cria igualmente que, mais dia, menos dia, Andréia recorreria à protecção de el-rei, e que 
então compraria por subido preço o principal meio de fortuna. 



Estas reflexões, baseadas numa revelação ainda recente do carácter paterno, consolaram 
um pouco Filipe, que julgou possível conquistar de novo a criança, visto conhecer os roubadores. 

Espreitou portanto às oito horas a chegada do Dr. Luís, ao qual, passeando na rua de um 
para outro lado, contou o horrível acontecimento da noite. 

O doutor era homem de bom conselho; examinou os passos marcados no jardim, e 
depois de algumas reflexões, concluindo a favor das suposições de Filipe, disse: 

- Conheço bem o barão, para o julgar capaz desta má acção. Todavia, não será possível 
que outro interesse, um interesse mais imediato, determinasse o roubo da criança? 

- Que interesse, doutor? 
- O do verdadeiro pai. 
- Oh! - bradou Filipe - também um momento nutri essa idéia; mas o desgraçado nem 

sequer tem pão para si; é um doido, um exaltado, a estas horas fugitivo, e que deve recear até a 
minha sombra... Não nos iludamos, doutor, o miserável cometeu esse crime pela ocasião que se 
lhe ofereceu; eu, agora que estou mais longe da cólera, bem que odeie aquele infame, parece-me 
que evitaria encontrá-lo, para me não ver obrigado a matá-lo. Parece-me que está bem castigado 
com os remorsos que o devem perseguir; a fome que deve experimentar há-de vingar-me tão 
bem como a minha espada. 

- Não falemos mais nisso - disse o doutor. 
- Peço-lhe unicamente, meu excelente amigo, que consinta numa última mentira; porque 

primeiro que tudo é preciso sossegar Andréia; dir-lhe-á que lhe dava ontem cuidado a saúde da 
criança, e que voltou para a levar consigo a casa da ama. Foi esta a primeira fábula que imaginei, e 
que improvisei para Andréia. 

- Pois direi isso; entretanto, procurará a criança? 
- Tenho um meio de achá-la. Estou resolvido a sair de França; Andréia vai entrar no 

Mosteiro de Saint-Denis. Procurarei o senhor de Taverney, dir-lhe-ei que sei tudo, e obrigá-lo-ei, 
como se para mim fosse um estranho, a dizer-me onde está a criança. Hei-de-lhe vencer as 
resistências, ameaçando-o com uma revelação pública e com a intervenção da senhora delfina. 

- E o que fará da criança, estando a sua irmã no convento? 
- Entregá-la-ei a alguma ama que me recomende... Quando crescer, irá para um colégio, e 

quando acabar os estudos virá para a minha companhia, se Deus me der vida. 
- E julga que a mãe há-de consenti-lo em deixá-lo, e em deixar o filho? 
- Andréia há-de consentir sempre em quanto eu quiser. Sabe que falei com a senhora 

delfina para a fazer entrar em Saint-Denis e sabe que Sua Alteza me prometeu; não há-de querer 
portanto expor-me a faltar ao respeito devido à nossa protectora. 

- Vamos ver a pobre mãe - disse o doutor. 
E entraram no quarto de Andréia, que dormia sossegadamente, consolada pelos cuidados 

de Filipe. 
O seu primeiro cuidado foi perguntar pelo filho ao médico, que lhe respondeu com modo 

prazenteiro. 
Andréia tranquilizou-se completamente, o que lhe acelerou a convalescença, de modo que 

dez dias depois já se levantava, e podia dar um pequeno passeio no jardim, à hora em que o sol 
temperava a atmosfera. 

No mesmo dia desse passeio Filipe, que se ausentara durante alguns dias, voltou à casa da 
Rua Coq-Héron, com uma fisionomia tão carregada que o doutor, abrindo-lhe a porta, pressentiu 
grande desgraça. 

- O que aconteceu? - perguntou ele; - seu pai recusa entregar a criança? 
- Meu pai - disse Filipe - três dias depois da sua partida de Paris teve um ataque de febre 

que o deteve na cama, e quando cheguei a Taverney, achei-o reduzido à última extremidade; 
supus que toda essa doença era astúcia, fingimento, e tomei-a mesmo como prova de ser ele o 
roubador da criança. Insisti, ameacei. O barão jurou-me por Cristo, que nada compreendia do 
que eu lhe dizia. 

- De modo que volta sem notícias? 



- Sem notícias. 
- E convencido da verdade do barão? 
- Quase convencido. 
- Foi mais fino do que o senhor, porque não disse o seu segredo. 
- Ameacei-o de falar à senhora delfina, e tornou-se pálido. “Perde-me, se quiseres, disse 

ele, desonra teu pai e a ti mesmo, que será uma loucura furiosa sem resultado. Não sei o que me 
queres dizer”. 

- De modo que?... 
- De modo que volto desesperado. 
Neste momento ouviu Filipe a voz de sua irmã, que bradava: 
- Não foi o Filipe que entrou? 
- Santo Deus! Ei-la aí... O que lhe direi eu? – murmurou Filipe. 
- Silêncio! - disse o doutor. 
Andréia entrou no quarto e foi abraçar o irmão com uma ternura alegre, que gelou o 

coração do mancebo. 
- Então! - disse ela - de onde vens? 
- Venho primeiramente da casa do nosso pai, como te preveni. 
- E o senhor barão está bom? 
- Está bom, está, Andréia; mas não foi só essa a visita que fiz... Tratei com várias pessoas 

da tua entrada em Saint-Denis. Graças a Deus, tudo agora está pronto; estás salva, podes ocupar-
te do futuro com firmeza e inteligência. 

Andréia aproximou-se do irmão com agradável sorriso. 
- Querido amigo - disse-lhe - já não penso no meu futuro, nem quero que mais ninguém 

pense nele... O porvir do meu filho é agora tudo para mim, e consagrar-me-ei inteiramente ao 
filho que Deus me deu. Tal é a minha resolução irrevogável depois que, voltadas as forças, não 
duvidei mais da solidez do meu espírito. Viver para meu filho, viver de privações, trabalhar até, se 
necessário for, mas não o deixar nem de noite nem de dia, tal é o futuro que tracei. Nada de 
convento, nada de egoísmo; pertenço a alguém: Deus já me não quer! 

O doutor olhou para Filipe como para lhe dizer: 
- Então! O que lhe tinha eu profetizado? 
- Minha irmã - bradou o mancebo - minha irmã, o que dizes tu? 
- Não me acuses, Filipe, isto não é um capricho de mulher vã e fraca; não te incomodarei, 

nada te imporei. 
- Mas... Mas, Andréia, eu não posso ficar em França; eu quero deixar tudo, já não tenho 

fortuna, nem porvir; poderei consentir-me em abandonar-te aos pés de um altar, mas no mundo, 
na miséria, no trabalho... Toma cuidado, Andréia! 

- Tudo previ... Amo-te sinceramente, Filipe, mas se me deixares, devorarei em silêncio as 
minhas lágrimas, e irei refugiar-me junto do berço do meu filho. 

O doutor aproximou-se. 
- Isso é exageração, é loucura - disse ele. 
- Ah! Doutor, o que lhe hei-de fazer?... Ser mãe, é um estado de loucura? Mas essa 

loucura, enviou-ma Deus. Enquanto essa criança precisar de mim, persistirei na minha resolução. 
Filipe e o doutor olharam um para o outro. 
- Minha filha - disse o doutor - não sou nenhum eloqüente pregador; mas parece 

recordar-me que Deus proíbe à criatura as amizades excessivas. 
- É verdade, minha irmã - acrescentou Filipe. 
- Parece-me, doutor, que Deus não proíbe a uma mãe que ame vivamente o seu filho? 
- Perdoe-me, minha filha, o filósofo, o facultativo vai tentar medir o abismo que o 

teólogo cava às paixões humanas. De toda a prescrição que vem de Deus, procure a causa, não só 
moral, o que algumas vezes pode ser uma subtileza de perfeição, mas a causa material. Deus 
proíbe a uma mãe que ame excessivamente o seu filho, porque a criança é uma planta frágil, 



delicada, acessível a todos os males, a todos os padecimentos, e amar vivamente uma criatura 
efémera é expor-se ao desespero. 

- Doutor - murmurou Andréia - por que diz isso? E tu, Filipe, por que me consideras 
com essa compaixão... Com essa palidez? 

- Querida Andréia - interrompeu o mancebo – segue o meu conselho, conselho de amigo 
verdadeiro, estás restabelecida, entra quanto antes no Convento de Saint-Denis. 

- Eu? Já te disse que não quero separar-me de meu filho. 
- Enquanto ele precisar dos seus cuidados – disse brandamente o doutor. 
- Meu Deus! - bradou Andréia - o que aconteceu? Diz, alguma coisa triste, cruel?... 
- Cuidado - murmurou o doutor ao ouvido de Filipe; - está ainda muito fraca para 

suportar um golpe decisivo. 
- Meu irmão, não respondes; explica-te. 
- Querida irmã, sabes que passei, na minha volta, pelo Point-du-Jour, onde está a ama de 

teu filho... 
- Sim... E depois? 
- A criança está um pouco doente. 
- Doente... O meu querido filho! Depressa, Margarida... Margarida... Uma carruagem, 

quero ir ver o meu filho. 
- É impossível! - bradou o doutor; - não está em estado de sair, nem de suportar o 

balanço de uma carruagem. 
- Ainda esta manhã me disse que podia sair de carruagem e que depois do regresso de 

Filipe, iria ver meu filho. 
- Augurava melhor do seu estado. 
- Enganava-me? 
O doutor ficou silencioso. 
- Margarida! - repetiu Andréia - quero que me obedeçam... Uma carruagem! 
- Mas isso pode matar-te! - interrompeu Filipe. 
- Pois bem, morrerei!... Não é grande o amor que tenho à vida... 
Margarida não se movia, olhando ora para sua ama, ora para Filipe, ora para o doutor. 
- Vamos! Quando mando!... - bradou Andréia, cujas faces coraram subitamente. 
- Querida irmã! 
- Não dou ouvidos a coisa nenhuma; se me negam uma carruagem, irei a pé. 
- Andréia - disse Filipe de repente abraçando a irmã - não irás, não precisas de ir. 
- Meu filho morreu! - disse ela friamente, deixando pender os braços aos lados da 

poltrona em que Filipe e o doutor acabavam de a sentar. 
Filipe respondeu-lhe apenas com um beijo dado numa das mãos frias e inertes. A pouco e 

pouco, o pescoço de Andréia perdeu a natural rigidez, a pobre menina inclinou a cabeça para 
diante e verteu copiosas lágrimas. 

- Quis Deus que experimentássemos esta nova infelicidade - disse Filipe; - Deus, que é 
tão grande e tão justo; Deus, que talvez tivesse sobre ti outros desígnios; Deus enfim que sem 
dúvida julgou que a presença dessa criança ao teu lado era um castigo não merecido. 

- Mas enfim... - disse a pobre mãe - por que fez Deus padecer a inocente criança? 
- Deus não o fez padecer, minha filha - disse o doutor; - morreu na mesma noite em que 

nasceu... Não lhe dê mais lágrimas do que à sombra que passa e se apaga. 
- Aquele choro que eu ouvi?... 
- Foram as suas despedidas da vida. 
Andréia escondeu o rosto entre as mãos, enquanto o irmão e o médico, confundindo os 

seus pensamentos num olhar eloqüente, se davam os parabéns pela piedosa mentira. 
De repente entrou Margarida, trazendo uma carta na mão... Essa carta era dirigida a 

Andréia... O sobrescrito dizia: 
 



“À menina Andréia de Taverney, Rua Coq-Héron n.º 9, a primeira porta, depois da Rua 
Platrière.” 

 
Filipe mostrou-a ao doutor por cima da cabeça de Andréia, que já não chorava, mas que 

se entregava à sua dor. 
- Quem será que lhe escreve para aqui? – pensou Filipe. - Ninguém lhe sabe a morada e a 

letra não é de meu pai! 
- Olha, Andréia - disse Filipe - uma carta para ti! 
Sem reflectir, sem hesitar, sem se admirar, rasgou Andréia o sobrescrito, e limpando os 

olhos, desdobrou o papel para ler; mas apenas percorreu as três linhas que compunham esta 
carta, soltou um grito horrível, ergueu-se como uma doida, e inteiriçando os braços e os pés 
numa contracção terrível, caiu, pesada como uma estátua, nos braços de Margarida, que se 
aproximava. 

Filipe apanhou a carta e leu: 
 
“A bordo, 15 de Dezembro, 17... 
 
“Parto repelido pela senhora, e nunca mais me tornará a ver; mas levo comigo meu filho, 

que nunca lhe há-de chamar mãe! - Gilberto.” 
 
Depois, amarrotando a carta raivoso: 
- Oh! - disse ele rangendo os dentes - tinha quase perdoado o crime do acaso; mas este 

crime de vontade há-de ser punido. Pela tua cabeça inanimada, Andréia, juro matar o miserável a 
primeira vez que se me apresentar. Deus há-de permitir que eu o encontre... Doutor, Andréia 
tornará a si? 

- Sim, sim. 
- Doutor, é preciso que ela entre amanhã no Mosteiro de Saint-Denis; é preciso que 

depois de amanhã eu esteja no porto de mar mais próximo... O cobarde fugiu... Eu o seguirei... E 
demais, é-me precisa aquela criança... Doutor, qual é o porto de mar mais próximo? 

- O Havre. 
- Daqui a trinta e seis horas hei-de estar no Havre – respondeu Filipe. 

 
XL 
 

A BORDO 
 
A contar daquele momento, tornou-se a casa de Andréia silenciosa e triste como um 

túmulo. 
Talvez a notícia da morte do filho matasse Andréia. Causaria porventura uma dessas 

dores inflexíveis, lentas, que minam perpetuamente. A carta de Gilberto foi um golpe tão 
violento, que sobreexcitou na alma generosa de Andréia tudo quanto ainda conservava de forças 
e de sentimentos ofensivos. 

Tornando a si, procurou com a vista o irmão, e a cólera que nos olhos lhe leu foi para ela 
como que nova fonte de ânimo. 

Esperou que lhe voltassem forças bastantes para que a sua voz não tremesse; e então, 
pegando na mão de Filipe, disse: 

- Meu amigo, falaste-me esta manhã do Mosteiro de Saint-Denis, onde a senhora delfina 
me mandou dar uma cela? 

- Sim, Andréia... 
- Conduzir-me-ás para lá hoje, não é verdade? 
- Obrigado, minha irmã. 



- E ao senhor - disse Andréia ao doutor - por tanta bondade, tanta dedicação, tanta 
caridade, um agradecimento seria estéril recompensa. A sua recompensa, doutor, não se acha na 
Terra, só no Céu a terá. 

Dirigiu-se para ele e abraçou-o. 
- Esta pequena medalha - disse ela - contém o meu retrato, que minha mãe mandou fazer 

quando eu tinha dois anos; deve parecer-se com o meu filho: guarde-a, doutor, para que lhe 
recorde algumas vezes a criança que recebeu neste mundo, e a mãe que salvou com os seus 
cuidados. 

Dito isto, sem se comover, Andréia concluiu os preparativos da viagem, e à noite, às seis 
horas, transpunha, sem ousar erguer a cabeça, o postigo da sala de Saint-Denis, a cujas grades 
Filipe, incapaz de se mostrar senhor de si, lhe dizia um adeus talvez eterno. 

De repente, as forças abandonaram a pobre Andréia, que voltou correndo para o irmão, o 
qual, de braços abertos, também estendia para ela as mãos. Encontraram-se, e apesar do frio 
obstáculo da grade, nas suas faces ardentes confundiram-se as lágrimas. 

- Adeus! Adeus! - murmurou Andréia, cuja dor rompeu em soluços. 
- Adeus! - respondeu Filipe, abafando o seu desespero. 
- Se algum dia encontrares meu filho - disse Andréia em voz baixa - não permitas que eu 

morra sem lhe ter dado um beijo. 
- Descansa em mim... Adeus! Adeus! 
Andréia arrancou-se dos braços do irmão, e amparada por uma irmã conversa, penetrou, 

sem desviar dele a vista, na sombra profunda do mosteiro. 
Enquanto Filipe pôde distingui-la acenou-lhe com a cabeça, depois com o lenço. Afinal 

recebeu um último adeus, que ela lhe dirigiu do fundo da abóbada escura. Então uma porta de 
ferro caiu entre ambos com lúgubre estrondo. Estava tudo acabado. 

Filipe tomou lugar na posta mesmo em Saint-Denis. Com a capa na garupa do cavalo, 
correu toda a noite e todo o dia seguinte, e chegou ao Havre na noite desse dia. Dormiu na 
primeira hospedaria que encontrou, e no outro dia, ao despontar da aurora, informava-se no 
porto de quais eram os navios mais próximos a partir para a América. 

Responderam-lhe que o brigue Adónis devia sair para Boston naquele mesmo dia. Filipe 
foi procurar o capitão, que estava terminando os seus últimos preparativos, fez-se admitir como 
passageiro pagando o preço da viagem; depois, tendo escrito pela última vez à senhora delfina, 
para lhe testemunhar toda a sua dedicação e agradecimento, mandou as suas bagagens para o seu 
camarim a bordo, e embarcou mesmo à hora da maré. 

Soavam quatro horas na Torre de Francisco I quando o Adónis saía do canal com as suas 
mezenas e traquetes. O mar tinha uma cor de azul sombrio, o céu no horizonte estava vermelho. 
Filipe, encostado à amurada do navio, depois de ter cortejado os raros passageiros, seus 
companheiros de viagem, olhava para as costas da França, que se cobriam com uma névoa roxa, 
à medida que, aumentando o pano, o brigue singrava mais rapidamente para a direita, passando o 
Héve e ganhando o mar alto. 

Em breve, nem costas de França, nem passageiros, nem oceano, Filipe nada mais viu. A 
noite escura cobrira tudo com as suas negras asas, e Filipe foi fechar-se no seu pequeno camarim 
para tornar a ler a cópia da carta que tinha mandado à delfina, e que podia passar tanto por uma 
oração dirigida ao Criador, como por uma despedida dirigida às criaturas. 

“Senhora, escrevera ele. Um homem sem esperança e sem auxílio afasta-se com o pesar 
de tão pouco ter feito em serviço de Vossa Majestade. Esse homem vai para o meio das 
tempestades e procelas do mar, enquanto vós ficais entre os escolhos e tormentas do governo. 
Formosa, moça, adorada, cercada de amigos respeitosos e de servidores idólatras, esquecereis 
aquele que a vossa mão real se dignou erguer acima da multidão. Nunca me esquecerei de Vossa 
Alteza; vou para um mundo novo estudar os meios de servir-vos, senhora, mais eficazmente 
quando subirdes ao trono. Deixo-vos a minha irmã, pobre flor abandonada, que não terá outro 
sol senão o vosso olhar. Dignai-vos por vezes abaixar esse olhar sobre ela, e no meio da vossa 



alegria, do vosso poder, no concerto dos votos unânimes, contai, eu vo-lo suplico, com a bênção 
de um exilado que não ouvireis, e que talvez não torne a ver-vos.” 

No fim dessa leitura, sentiu Filipe o coração oprimido; o melancólico rumor do arfar do 
navio, o estrondo das vagas, que vinham despedaçar-se contra a proa, compunham um todo 
capaz de entristecer as mais alegres imaginações. 

A noite foi longa e dolorosa para o mancebo. Uma visita que pela manhã lhe fez o 
capitão não o levou a uma situação de espírito mais Satisfatória. Este oficial declarou-lhe que, 
achando-se a maior parte dos passageiros enjoados, ficavam nos camarins, e que a viagem 
prometia ser curta, mas incómoda por causa da violência do vento. 

Filipe acostumou-se então a jantar sempre com o capitão, a fazer servir o seu almoço no 
camarim, e como também a ele o incomodava o balanço do navio, passava grande parte do 
tempo deitado no convés, embuçado na sua capa do uniforme. O resto do tempo empregava-o 
formando um plano de vida para o futuro, e alimentando o espírito por meio de sólidas leituras. 
Algumas vezes, encontrava os seus companheiros de viagem. Eram duas senhoras, que iam ao 
norte da América receber uma herança, e quatro homens, um dos quais, já velho, tinha consigo 
dois filhos. Eram estes os passageiros da primeira câmara. Na proa viu Filipe algumas vezes, 
homens com trajo e aspecto mais que ordinários, mas nada achou que lhe atraísse a atenção. 

À medida que o hábito lhe diminuía os sofrimentos, ia Filipe adquirindo serenidade. 
Alguns belos dias, puros e isentos de tempestades, anunciaram aos passageiros que se 
aproximavam das latitudes temperadas. Então mesmo durante a noite, Filipe, que formara tenção 
de não comunicar com ninguém, e que ocultara, mesmo ao capitão, o seu nome, para não ter 
conversa sobre nenhum dos assuntos em que receava falar, Filipe ouvia, mesmo por cima do 
camarim, os passos de alguém, e a voz do capitão, que seguramente andava passeando com 
algum passageiro. Era para ele motivo bastante para não subir. Abria então a fresta para aspirar 
um pouco de ar fresco, e esperava o amanhecer. 

Só uma noite, como não sentisse passear nem conversar, subiu ao convés. A noite estava 
tépida, o céu encoberto, e o navio deixava por esteira milhões de pontos fosforescentes. Essa 
noite tinha sem dúvida parecido muito escura e tempestuosa aos viajantes, porque Filipe não viu 
nenhum na tolda. Só à proa, inclinado para o gurupés, dormia ou meditava um vulto, certamente 
algum passageiro da segunda câmara, algum pobre exilado, que olhava para diante, desejando o 
porto da América, ao passo que Filipe tinha saudades do porto de França. 

Filipe olhou muito tempo para aquele viajante imóvel na sua contemplação, e como 
sentisse o frio da manhã, preparava-se para voltar para o camarim... Entretanto, o passageiro da 
proa continuava a olhar para o céu, que começava a aclarar. Filipe, sentindo aproximar-se o 
comandante, voltou-se e disse: 

- Vem tomar o fresco, capitão? 
- Levantei-me agora. 
- Como vê, os seus passageiros madrugaram mais. 
- O senhor só; mas não admira, os oficiais são madrugadores como a gente do mar. 
- Oh! Não fui só eu - disse Filipe. - Olhe, acolá, aquele homem que medita tão 

profundamente, é também um dos seus passageiros, não é verdade? 
O capitão olhou e pareceu ficar admirado. 
- Quem é aquele? - perguntou Filipe. 
- É um... Um negociante - disse o capitão um pouco perturbado. 
- Que corre atrás da fortuna? - murmurou Filipe; - o brigue vai muito devagar para ele. 
Em lugar de responder, o capitão foi ter com o passageiro, disse-lhe algumas palavras, e 

Filipe viu-o desaparecer. 
- Interrompeu-lhe a meditação - disse Filipe ao capitão quando este voltou; - ele não me 

incomodava. 
- Não, senhor; fui avisá-lo de que o frio da manhã é perigoso nestas paragens; os 

passageiros da segunda câmara não têm bons capotes, como o senhor tem. 
- Onde estamos nós, capitão? 



- Veremos amanhã as ilhas dos Açores, numa das quais refrescaremos. 
XLI 

 
AS ILHAS DOS AÇORES 

 
No dia designado pelo capitão, viu-se na frente do navio, mas ainda muito ao longe, as 

costas de algumas ilhas situadas ao noroeste. 
Eram as ilhas dos Açores. 
O vento impelia para elas o brigue, que seguiu rapidamente. Pelas três horas da tarde 

avistaram-nas distintamente. 
Filipe viu aquelas elevadas colinas de forma estranha, de aspecto lúgubre. Rochedos 

enegrecidos pela acção do fogo vulcânico, recortes de montanhas com os cumes fumegantes e 
luminosos, abismos profundos. 

Chegado à distância de um tiro de canhão da primeira dessas ilhas, o brigue pôs-se à capa 
e a tripulação preparou-se para ir a terra buscar algumas pipas de água fresca, como fora 
ordenado pelo capitão. 

Todos os passageiros projectavam o prazer de uma excursão em terra. Pôr os pés num 
chão imóvel depois de vinte dias e vinte noites de penosa navegação, era regozijo que só os que 
têm feito grandes viagens podem apreciar. 

- Meus senhores - disse o capitão aos passageiros, que julgou ver indecisos - têm cinco 
horas para ir a terra, aproveitem-nas. Nesta ilhota, completamente desabitada, encontrarão fontes 
de água a ferver e fontes de água gelada, e os caçadores fartura de coelhos e de perdizes 
vermelhas. 

Filipe pegou numa espingarda, e forneceu-se de chumbo e pólvora. 
- E o senhor - disse ele - fica a bordo? Por que não vem connosco? 
- Não vou - redargüiu o capitão apontando para o mar; - não vou, porque vejo além um 

navio que me é suspeito; um navio que me segue há alguns quatro dias; tem mau aspecto, e quero 
vigiar-lhe as manobras. 

Filipe, satisfeito com a explicação, meteu-se na última lancha e foi a terra. 
As senhoras, e vários passageiros da primeira ou da segunda câmara não se atreveram a 

desembarcar, ou esperarem que lhes chegasse a vez. 
Afinal afastaram-se as duas lanchas com os alegres marinheiros, e os passageiros mais 

alegres ainda. 
- Às oito horas, meus senhores, irá buscá-los a última lancha; lembrem-se bem disto, que 

os que não estiverem a bordo a essas horas ficarão abandonados. 
Quando toda a gente, naturalistas e caçadores, desembarcaram, os marinheiros entraram 

imediatamente numa caverna situada a cem passos da margem, e que formava um cotovelo, 
como para fugir dos raios do Sol. 

Uma fonte fresca de água límpida corria entre os rochedos musgosos, e sem sair da gruta, 
ia sumir-se num fundo de areias finas e movediças. 

Os marinheiros pararam ali, e encheram as pipas que de bordo levavam, tornando depois 
a metê-las nas lanchas. 

Filipe olhava para eles. Admirava a sombra azulada da caverna, a frescura, o doce 
murmúrio da água, que corria em cascatas; admirava-se de ter achado a princípio as trevas mais 
densas e o frio mais intenso, ao passo que ao cabo de alguns minutos, a temperatura parecia doce 
e a escuridão semeada de claridades misteriosas. Assim, fora com as mãos estendidas e batendo 
contra as paredes do rochedo, que seguira os marinheiros sem os ver; depois, a pouco e pouco, 
cada fisionomia, cada feição tinha-se-lhe esboçado e esclarecido; e Filipe preferia a luz dessa gruta 
à do céu, que naquelas paragens é viva e intensa na força do dia. 

Entretanto, ouvia a voz dos companheiros, que ao longe se perdia. Nas montanhas 
ouviram-se dois ou três tiros; depois tudo se calou, Filipe viu-se ali só. 

Os marinheiros tinham acabado de embarcar a água, já não voltavam à gruta. 



Filipe deixou-se levar a pouco e pouco pelo encanto daquela solidão e pelo turbilhão dos 
seus pensamentos; estendeu-se sobre a areia macia, encostou-se aos rochedos cobertos de flores e 
plantas aromáticas, e meditou. 

Assim correram as horas. Esquecera o mundo. A seu lado, no chão, pusera a espingarda, 
e para mais comodamente poder deitar-se, tirara das algibeiras as pistolas, que nunca largava. 

Todo o seu passado se lhe apresentava solene e lentamente como uma lição ou uma 
advertência. Todo o seu futuro fugia-lhe austero como as aves bravas, que se espantam com um 
olhar. 

Enquanto Filipe meditava assim, a cem passos dele haveria decerto quem folgasse e 
sentisse a alma cheia de esperança. Tinha o insensível pressentimento desse movimento, e mais 
de uma vez lhe parecera ouvir os remos da lancha, que trazia à terra ou levava para bordo os 
passageiros, uns cansados com o folguedo daquele dia, outros ávidos de o gozarem também. 

Mas a sua meditação não fora ainda perturbada, ou porque a entrada da gruta tivesse 
escapado a alguns, ou porque outros, conquanto a tivessem visto, se não houvessem dignado 
entrar nela. 

De repente, uma sombra tímida, indecisa, interpôs-se entre a claridade e a caverna: Filipe 
viu alguém caminhar com as mãos estendidas, a cabeça baixa, para o lado da água que 
murmurava. Esse alguém chegou a bater contra os rochedos, porque escorregou nas ervas. 

Então Filipe levantou-se e foi estender-lhe a mão para o levar ao bom caminho. Nesse 
movimento de cortesia, os dedos encontraram-se nas trevas com os do viajante. 

- Por aqui - disse ele com afabilidade; - senhor, a água é aqui. 
Ao som dessa voz, ergueu o desconhecido precipitadamente a cabeça, e preparava-se para 

responder, mostrando a descoberto o rosto na penumbra azulada da gruta. 
- Mas Filipe, soltando logo um grito de horror, deu um salto para trás. 
O desconhecido soltou igualmente um grito de terror e recuou. 
- Gilberto! 
- Filipe! 
Estes dois nomes soaram de repente como um trovão subterrâneo. Depois não se ouviu 

mais que o rumor de uma espécie de luta. Filipe agarrara com as mãos o seu inimigo pelo 
pescoço, e puxava-o para o fundo da caverna. 

Gilberto deixou-se levar sem proferir uma só queixa. Encostado aos rochedos, já não 
podia recuar. 

- Miserável!... Estás finalmente em meu poder!... - bradou Filipe. - Deus entregou-te... 
Deus é justo! 

Gilberto estava lívido e não fazia movimento algum; deixou pender os braços. 
- Oh! Cobarde e celerado - disse Filipe; - nem sequer tens o instinto da fera, que se 

defende. 
Mas Gilberto respondeu com uma voz cheia de doçura: 
- Defender-me! E por quê? 
- É verdade, bem sabes que estás em meu poder, bem sabes que mereceste o mais 

horrível de todos os castigos. Todos os teus crimes estão provados. Aviltaste uma mulher com a 
vergonha, e mataste-a com a desumanidade. Era pouco para ti conspurcar uma virgem, quiseste 
assassinar uma mãe. 

Gilberto não respondeu; Filipe, que insensivelmente se ia inebriando com o fogo da 
própria cólera, levantou de novo sobre Gilberto as mãos furiosas. O mancebo não resistiu. 

- Não és então um homem - disse Filipe sacudindo-o com raiva - só tens de homem a 
aparência... Nem sequer resistes...  Mas eu afogo-te, bem o vês, resiste portanto! Defende-te... 
Cobarde, infame, assassino! 

Gilberto sentiu penetrarem-lhe na garganta os dedos de aço do seu inimigo; endireitou-se 
e vigoroso como um leão, com um único movimento de ombros, arremessou Filipe para longe 
de si, depois cruzou os braços sobre o peito. 



- Bem vê - disse ele - que se eu quisesse poderia defender-me; mas para quê? Aí corre 
para a sua espingarda, antes assim: prefiro mil vezes ser morto de um só golpe, do que dilacerado 
e rasgado com as unhas e assassinado com golpes vergonhosos. 

Filipe pegara com efeito na espingarda, mas ao ouvir estas palavras largou-a. 
- Não - murmurou ele. 
Depois, em voz alta, perguntou: 
- Onde vais?... Como vieste aqui? 
- No Adónis. 
- Escondias-te então, tinhas-me visto? 
- Não sabia que vinha a bordo. 
- Mentes. 
- Não minto. 
- Qual é então a razão por que não te vi a bordo? 
- Porque só de noite saía da câmara. 
- Vês? Escondes-te! 
- Certamente. 
- De mim? 
- Não, já lho disse; vou para a América numa missão secreta, e não devo ser visto. Para 

isso, deu-me o capitão um lugar separado. 
- Eu digo-te que te escondes, para te livrares de mim... e principalmente para esconderes a 

criança que roubaste. 
- A criança! - disse Gilberto. 
- Sim, roubaste e levaste essa criança para te servir de arma algum dia, para dela tirares um 

lucro qualquer, miserável! 
Gilberto abanou a cabeça. 
- Tirei a criança - disse ele - para que ninguém lhe ensinasse a desprezar ou a renegar o 

pai. 
Filipe respirou um momento. 
- Se isso fosse verdade - disse ele - se eu o pudesse crer, serias menos celerado do que 

pensei; mas se foste capaz de roubar, por que não mentirias também? 
- Roubei! Roubei, eu? 
- Roubaste a criança. 
- É meu filho! Pertence-me! Tirar o que nos pertence, senhor, não se chama roubar. 
- Ouve - disse Filipe, estremecendo de raiva – ainda agora tive a idéia de te matar; tinha-o 

jurado, e tinha direito a fazê-lo. 
Gilberto não respondeu. 
- Agora, Deus esclarece-me, Deus pôs-te no meu caminho como para me dizer: “É inútil 

a vingança; só nos devemos vingar quando Deus nos abandona...” Eu não te matarei; só 
destruirei o edifício de desgraças que tu construíste. Essa criança é o teu recurso para o futuro, 
vais entregar-ma imediatamente. 

- Mas não a tenho - disse Gilberto; - não se leva para o mar uma criança de quinze dias. 
- Deves-lhe ter dado uma ama: por que não trarias a ama contigo? 
- Digo-lhe que não trouxe a criança. 
- Então deixaste-a em França? Onde a deixaste? 
Gilberto calou-se. 
- Responde! Onde a mandaste criar, e com que meios? 
Gilberto não respondeu. 
- Ah! Miserável, afrontas a minha cólera! – disse Filipe; - não tremes de a despertar e fazer 

crescer... Queres dizer-me onde está o filho de minha irmã? Queres restituir-me a criança? 
- O meu filho pertence-me - murmurou Gilberto. 
- Celerado! Queres por força que eu te mate! 
- Não quero dar o meu filho. 



- Ouve, Gilberto, tentarei esquecer o passado, e verei se te posso perdoar; compreendes a 
minha generosidade, Gilberto, não é verdade?... Perdoo-te!... Toda a vergonha e desgraça que 
semeaste na nossa casa, tudo te perdôo; é um grande sacrifício... Mas restitui-me a criança. 
Queres mais?... Queres que tente vencer as tão legítimas repugnâncias de Andréia, queres que eu 
interceda por ti? Pois bem... Eu o farei... Restitui-me essa criança... Mais uma palavra... Andréia 
ama freneticamente o seu filho... O teu filho, e há-de deixar-se comover pelo teu arrependimento, 
obrigo-me a isso; mas restitui-me essa criança, Gilberto, restitui-ma. 

Gilberto cruzou os braços, cravando em Filipe um olhar cheio de fogo sinistro. 
- Não acreditou em mim - disse ele - eu não creio no senhor; não porque não seja um 

homem honrado, mas porque sondei o abismo dos preconceitos da raça. Já não há emenda 
possível, já não há perdão. Somos inimigos mortais... E o mais forte há-de vencer...  Eu não peço 
a sua arma, mas também não lhe dou a minha. 

- Confessas então que é uma arma? 
- É, sim, contra o desespero, contra a ingratidão, contra o insulto! 
- Mais uma vez, Gilberto - disse Filipe com espuma na boca - queres? 
- Não. 
- Toma cuidado! 
- Não. 
- Não te quero assassinar; quero que tenhas ocasião de matar o irmão de Andréia. É mais 

um crime!... Ah! Ah!  Isso deve tentar-te. Pega nesta pistola; aqui tenho outra; contemos até 
número três, e disparemos. 

E atirou com uma das pistolas aos pés de Gilberto. 
O mancebo ficou imóvel. 
- Um duelo - disse ele; - é exactamente o que eu recuso. 
- Preferes que te mate? - bradou Filipe louco de raiva e de desespero. 
- Prefiro ser morto pelo senhor. 
- Pensa bem... Eu perco a cabeça. 
- Já pensei. 
- Estou no meu direito; Deus deve absolver-me. 
- Bem o sei... Mate-me. 
- Pela última vez, queres bater-te? 
- Não. 
- Recusas defender-te? 
- Recuso. 
- Pois bem, morre como um celerado de que eu limpo a terra; morre como um sacrílego, 

morre como um bandido, morre como um cão! 
E Filipe disparou a pistola, quase à queima-roupa sobre Gilberto, que estendeu os braços, 

inclinou-se primeiramente para trás, depois para diante, e caiu batendo com a cara contra o chão 
sem soltar um grito. Filipe conheceu que a areia se impregnava de um sangue tépido; perdeu 
inteiramente a cabeça e correu para fora da caverna. 

Achou-se na praia, um bote esperava-o; a hora da partida fora anunciada de bordo para as 
oito horas, e eram já oito e alguns minutos. 

- Ah! É o senhor? - disseram-lhe os marinheiros. É o último... Os passageiros já voltaram 
todos para bordo... O que matou? 

Filipe, ouvindo esta palavra, que se referia à caça, perdeu os sentidos. Levaram-no assim 
para o navio, onde já começava a manobra para partirem. 

- Está tudo a bordo? - perguntou o capitão. 
- Aqui está o último passageiro - responderam os marinheiros. - Naturalmente deu 

alguma queda, porque perdeu os sentidos. 
O capitão mandou fazer uma última manobra, e o brigue afastou-se rapidamente dos 

Açores, mesmo no momento em que o navio desconhecido, que tanto tempo lhe causara 
cuidados, entrava no porto com bandeira americana. 



O capitão do Adónis fez alguns sinais a esse navio, o qual lhe respondeu com outros, e 
aparentemente tranqüilizado, pelo menos, continuou o seu rumo para o ocidente, e em breve se 
perdeu entre as trevas da noite. 

Foi só no dia seguinte, que se deu pela falta de um passageiro a bordo. 
 

EPÍLOGO 
 
No dia 9 de Maio do ano de 1774, pelas oito horas da noite, apresentava Versalhes o 

espectáculo mais curioso e interessante. 
Desde o primeiro dia do mês, que el-rei Luís XV, atacado de doença cuja gravidade os 

médicos não ousavam ao princípio declarar, se achava de cama e começava a procurar em volta 
de si a verdade ou a esperança. 

O médico Bordeu dissera que el-rei estava com bexigas de muito má qualidade, e o 
médico La Martinière, cuja opinião era igual à do seu colega, optava porque el-rei fosse 
prevenido, a fim de que espiritual e politicamente, como rei e como cristão, tomasse as 
necessárias medidas para a sua salvação e para o seu reino. 

- O rei cristianíssimo - dizia ele - devia receber a extrema-unção. 
La Martinière representava o partido do delfim, a oposição. Bordeu afirmava que a 

simples confissão da gravidade do mal mataria el-rei, e que da sua parte recuava diante de um 
regicídio. 

Bordeu representava o partido du Barry. 
Com efeito, chamar a religião a casa de el-rei era expulsar a favorita. Quando Deus entra 

por uma porta, há mister que Satanás saia pela outra. 
Ora, durante todas as divisões intestinas da Faculdade, da família e dos partidos, a doença 

crescia à vontade naquele corpo envelhecido, usado, gasto pela devassidão, e fortificava-se nele 
de tal modo, que nem remédios, nem prescrições a puderam desalojar. 

Desde os primeiros sintomas da doença, causada por uma infidelidade de Luís XV, que a 
senhora du Barry condescendentemente protegera, el-rei vira reunirem-se em torno do leito as 
suas duas filhas, a favorita e os cortesãos que estavam mais no agrado. Ainda riam e conversavam 
em volta dele. 

De repente apareceu em Versalhes o austero e sinistro rosto da Srª. Infanta Luísa de 
França, saída da sua cela de Saint-Denis para vir também trazer consolações a seu pai. 

Entrou pálida e triste como a estátua da Fatalidade. Não era já uma filha para seu pai, 
uma irmã para seu irmão; semelhava as profetisas da antiguidade, que, nos lúgubres dias da 
adversidade, vinham bradar aos reis pervertidos: “Maldição! maldição!” 

Chegou a Versalhes à hora do dia em que Luís XV beijava as mãos da senhora du Barry, e 
as aplicava, como doces carícias, sobre a fronte ardente e as faces afogueadas. 

Ao seu aspecto, fugiu tudo; as irmãs dirigiram-se trémulas para o quarto contíguo, a 
senhora du Barry dobrou o joelho e correu para o seu quarto, os cortesãos privilegiados recuaram 
até às antecâmaras; só os dois médicos se deixaram ficar junto da chaminé. 

- Minha filha! - murmurou el-rei, abrindo os olhos meios fechados pela dor e pela febre. 
- Sua filha, sim - disse a princesa. 
- Que vem... 
- Mandada por Deus. 
El-rei ergueu-se um pouco, esboçando um sorriso. 
- Porque esquece Deus - prosseguiu a infanta. 
- Eu!... 
- Quero fazer-lho lembrado. 
- Minha filha, não estou tão próximo da morte, creio eu, para que seja urgente uma 

exortação. A minha doença é leve, não passa de uma constipação de pouca gravidade. 



- A sua doença, senhor - interrompeu a princesa – é de natureza tal que, segundo a 
etiqueta, Vossa Majestade deve reunir em torno do seu leito os grandes prelados do reino. 
Quando um membro da família real é atacado de bexigas, deve imediatamente ser sacramentado. 

- Senhora!... - bradou el-rei pálido e agitadíssimo – o que diz? 
- Senhora! - disseram os médicos aterrados. 
- Digo - prosseguiu a princesa - que Vossa Majestade está com bexigas. 
El-rei soltou um grito. 
- Os médicos não o disseram - redargüiu ele. 
- É porque não ousam dizê-lo; eu vejo para Vossa Majestade outro reino que não é o da 

França. Aproxime-se de Deus, senhor, e passe em revista todos os seus anos. 
- Bexigas! - murmurou Luís XV; - doença mortal!... Bordeu! La Martinière... É isto 

verdade? 
Os dois médicos baixaram a cabeça. 
- Mas então estou perdido! - repetiu el-rei mais assustado ainda. 
- De todas as doenças se melhora, senhor – disse Bordeu, tomando a iniciativa - 

principalmente quando se conserva tranqüilidade de espírito. 
- Deus é quem dá a tranqüilidade do espírito e a salvação do corpo - respondeu a 

princesa. 
- Minha senhora - disse Bordeu resolutamente, mas em voz baixa - continuando assim 

mata el-rei! 
A princesa não se dignou responder. Chegou ao enfermo, e pegando-lhe na mão, que 

cobriu de beijos: 
- Emende o passado, senhor - disse ela - e dê o exemplo aos seus povos. Ninguém o 

prevenia, e corria o risco de ficar perdido para a eternidade. Prometa viver como cristão, se viver; 
morra como cristão, se Deus o chamar a si. 

Acabou estas palavras com um novo beijo, que deu na mão real, e com o seu passo 
vagaroso dirigiu-se para o lado das antecâmaras. Ali, cobriu o rosto com o seu grande véu negro, 
desceu solenemente a escada, e meteu-se na carruagem, deixando atrás de si uma estupefacção e 
um terror impossíveis de descrever. 

El-rei não tornou bem a si senão depois de dirigir muitas perguntas aos médicos; mas o 
choque fora forte. 

- Não quero que se renovem as cenas de Metz com a duquesa de Chateauroux - disse ele; 
- mandem chamar a senhora de Aiguillon e peçam-lhe que leve a Rueil a senhora du Barry. 

Esta ordem foi uma explosão. Bordeu quis falar; el-rei impôs-lhe silêncio. E demais, 
Bordeu via que o seu colega estava disposto a contar tudo ao delfim. Sabia qual seria o resultado 
da doença do rei; não lutou, e saindo do aposento real, avisou a senhora du Barry do golpe que ia 
feri-la. 

A condessa, espantada com o aspecto sinistro e insolente que todos os rostos já 
apresentavam, apressou-se em desaparecer. Em menos de uma hora estava fora de Versalhes, e a 
duquesa de Aiguillon, amiga fiel e agradecida, levou a decaída do agrado para o seu palácio de 
Rueil, que lhe pertencia por herança do grande Richelieu. 

Bordeu, por sua parte, impediu a entrada no quarto de el-rei a toda a família real, sob 
pretexto do contágio da doença. No quarto de Luís XV não devia já entrar senão a religião e a 
morte. 

El-rei foi Sacramentado no mesmo dia, e essa notícia espalhou-se em Paris, onde já todos 
sabiam a queda da favorita. 

Toda a corte correu a visitar o delfim, que não quis receber ninguém. 
Mas no dia seguinte, el-rei estava melhor, e mandara o duque de Aiguillon cumprimentar 

a senhora du Barry. 
Esse dia seguinte era o dia 9 de Maio de 1774. 



A corte desertou do palácio do delfim e correu em tanta afluência a Rueil, onde estava a 
favorita, que desde o exílio do senhor de Choiseul para Chanteloup se não tinha ainda visto 
semelhante fileira de carruagens. 

Estavam as coisas neste ponto: El-rei viverá, e continuará a senhora du Barry a ser 
rainha? 

El-rei morrerá, e não será a senhora du Barry mais do que uma execrável e vergonhosa 
mulher perdida? 

Aí está porque Versalhes às oito horas da noite de 9 de Maio de 1774 apresentava um 
espectáculo tão curioso e interessante. 

Na Praça de Armas, em frente do palácio e junto das grades tinham-se formado alguns 
grupos de pessoas, que interessando-se pela saúde de el-rei, desejavam obter notícias. 

Era gente de Versalhes ou de Paris que, com toda a possível civilidade, pedia notícias aos 
guardas reais que passeavam silenciosamente no pátio, com os braços cruzados. 

A pouco e pouco se foram dispersando os grupos: as pessoas de Paris meteram-se nas 
carruagens públicas, a fim de voltarem pacificamente para suas casas; as de Versalhes, certas de 
terem notícias em primeira mão, voltaram igualmente para suas casas. 

Na cidade só se viram então as patrulhas de polícia, que cumpriam os seus deveres com 
mais preguiça que de costume, e a pouco e pouco, esse mundo gigantesco chamado palácio de 
Versalhes abismou-se nas trevas e no silêncio, como o mundo um pouco maior que o contém. 

No princípio da alameda que fica em frente do palácio, sentado num banco de pedra, sob 
a folhagem dos frondosos castanheiros, estava nessa noite um homem de avançada idade; tinha o 
rosto voltado para o palácio, e a bengala servia-lhe de apoio às mãos, que por sua vez lhe serviam 
também de apoio à cabeça pensativa e poética. 

Era um ancião curvado, doentio, mas cujo olhar fulgurava e cujo pensamento cintilava 
ainda com mais força do que os olhos. 

Tinha-se abismado na sua contemplação, nos seus suspiros, sem ver, na extremidade da 
praça, outro homem que, depois de ter olhado com curiosidade pelas grades e dirigido perguntas 
aos guardas reais, atravessava diagonalmente a esplanada, e se dirigia para o banco com tenção de 
descansar. 

Era um rapaz de faces salientes, fronte deprimida, nariz aquilino, vesgo, e de riso 
sardónico. Caminhando para o banco de pedra, ia motejando consigo, fazendo eco com o seu 
riso a algum pensamento oculto. 

A três passos de distância do banco viu o ancião, e afastou-se procurando sempre 
conhecê-lo; só o que temia era que tivesse sido mal interpretado o seu pensamento. 

- Está gozando o fresco? - perguntou aproximando-se com um movimento rápido. 
O ancião ergueu a cabeça. 
- Ah! - bradou o mancebo - é o meu ilustre mestre. 
- E o senhor o meu jovem facultativo - disse o ancião. 
- Permite que me sente a seu lado? 
- De muito boa vontade, senhor. 
E o ancião deu lugar ao recém-chegado. 
- Estão alegres... - disse o mancebo; - parece que el-rei está melhor. 
E soltou uma gargalhada. 
O ancião não respondeu. 
- Durante o dia todo - prosseguiu o mancebo – andaram as carruagens de Paris para 

Rueil, e de Rueil para Versalhes...  A condessa du Barry vai casar com o rei logo que esteja 
restabelecido. 

E terminou a frase com uma risada mais forte ainda do que as primeiras. 
O ancião também dessa vez não respondeu. 
- Perdoe-me, se rio assim - prosseguiu o mancebo com uma espécie de irritação nervosa - 

é porque um bom francês gosta do seu rei, e o meu rei está melhor. 



- Não zombe dessas coisas, senhor - disse brandamente o ancião; - a morte de um 
homem é sempre uma desgraça para alguém, mas a morte de um rei é muitas vezes uma desgraça 
para todos. 

- Mesmo a morte de Luís XV? - interrompeu o mancebo com ironia. - Oh!  Meu querido 
mestre, o senhor, um filósofo tão poderoso, quer sustentar semelhante tese!... Oh! Conheço a 
energia e a habilidade dos seus paradoxos, mas esse não lho perdoarei... 

O ancião abanou a cabeça. 
- E demais - acrescentou o mancebo - por que se há-de pensar na morte do rei? Quem 

fala nisso? El-rei está com bexigas. Todos nós sabemos o que isso é; tem junto de si Bordeu e La 
Martinière, que são homens hábeis... Aposto que Luís o Bem-amado escapará, meu querido mestre; 
a diferença é que desta feita, o povo francês não corre às igrejas para fazer orações, como no 
tempo da primeira doença... É que tudo se gasta. 

- Silêncio! - disse o ancião estremecendo; - silêncio! Porque fala de um homem sobre 
quem, neste momento, estende Deus a sua mão... 

O mancebo, admirado de tão singular linguagem, olhou para o seu interlocutor, que não 
desviava os olhos da fachada do palácio. 

- Sabe notícias mais positivas? - perguntou ele. 
- Olhe - disse o ancião apontando para uma das janelas do palácio; - o que vê ali? 
- Uma janela alumiada... É isso? 
- É, sim... Mas alumiada como? 
- Com uma vela posta numa lanterna. 
- Exactamente. 
- E depois? 
- Depois?... Sabe o que representa a chama daquela vela? 
- Não, senhor. 
- Representa a vida de el-rei. 
O mancebo olhou com mais atenção para o velho, como para examinar se estava no uso 

das suas faculdades. 
- Um dos meus amigos, o senhor de Jussieu – prosseguiu o ancião - pôs ali aquela luz, 

que arderá enquanto o rei viver. 
- Então, é um sinal? 
- Um sinal, que o sucessor de Luís XV não cessa de espreitar, de acolá, escondido por 

detrás de alguma cortina. Aquele sinal, que advertirá alguns ambiciosos do momento em que o 
seu reinado deve começar, adverte um pobre filósofo como eu, do momento em que Deus apaga 
um século e uma existência. 

O mancebo estremeceu também, e sem se levantar do banco, chegou-se mais para o seu 
interlocutor. 

- Oh! - disse o ancião - olhe bem para esta noite, mancebo; veja o que ela contém de 
nuvens e de tempestades... A aurora, que lhe há-de suceder, hei-de vê-la, sem dúvida, porque não 
sou velho bastante para que deixe de ver o dia de amanhã. Mas vai talvez começar um reinado, 
que o senhor verá até ao fim, e que encerra, assim como esta noite... mistérios que eu não hei-de 
conhecer... Não deixo portanto de ter interesse pela luz trémula daquela lanterna, cuja 
significação acabo de explicar-lhe. 

- É verdade - murmurou o mancebo - é verdade, mestre. 
- Luís XIV - murmurou o ancião - reinou setenta e três anos; quanto tempo reinará Luís 

XV? 
- Ah! - exclamou o mancebo apontando para a janela que de repente ficou 

completamente escura. 
- Morreu el-rei! - disse o ancião levantando-se com uma espécie de terror. 
E ambos se conservaram silenciosos durante alguns minutos. 
De repente, uma carruagem puxada por oito cavalos, saiu a galope do pátio do palácio. 

Dois criados a cavalo iam adiante, levando archotes. 



Na carruagem ia o delfim, Maria Antonieta e a princesa Isabel, irmã de el-rei. 
A luz dos archotes alumiava-lhes tristemente os rostos pálidos. A carruagem passou por 

pé dos dois homens, a dez passos de distância do banco. 
- Viva el-rei Luís XVI! Viva a rainha! - bradou o mancebo com uma voz estridente, como 

se em vez de a saudar, insultasse a nova majestade. 
O delfim cortejou; a rainha mostrou o rosto pálido e severo. A carruagem desapareceu. 
- Meu caro Sr. Rousseau - disse então o mancebo - aí fica viúva a senhora du Barry! 
- Amanhã há-de ser desterrada - disse o ancião. Adeus, Sr. Marat... 
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