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[29]2 Longe das terras amadas da pátria, para sempre enclausurada 

entre os muros graves de um convento, pálida monja cisma na delícia antiga 

dos tempos que a bruma dos anos vai deixando para trás, para a noite 

infinita e negra da saudade. A sua história melancólica vem aos poucos se 

engrandecendo, tomando vulto. 

Aos vinte anos, presa de um amor ardente, vê cair a seus pés, banhado 

de sangue, o forte corpo do seu bem-amado. E agora, protegida pelo 

silêncio, esmagada sob a escuridão, Mariana, lentamente movendo os olhos 

largos, cismadoramente verdes, passando a alva mão nervosa pela treva do 

cabelo, reconstrói a cena — o noivo caindo, com uma grande ferida no 

coração, desalentado e moribundo. Na última hora, na suprema agonia, os 

olhos nevoados vieram para os seus assustados olhos, como a derradeira 

carícia e como o derradeiro adeus. 

_________________________ 
 

1 LOPES, Tomás. A Monja. In: LOPES, Tomás. Histórias da Vida e da Morte. Rio de Janeiro: H. Garnier, 
1907. p. 29-35. 

2 Os números entre colchetes referem-se aos números das páginas da referência. 
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[30] Assim a Monja cismava na sua cela, e assim passava grande parte 

do dia, até que vinha a noite ensombrada de mistérios e de evocações, 

mergulhando o convento pelas trevas da campina, como um albornoz 

estendido sobre um cadáver. 

O amor, um doido amor de emoções defuntas e esperanças mortas, 

amor pelo que morreu, amor pelo que foi, amor pelo que passou, flagelava o 

coração de Mariana — sereno e magoado como um réu que se resigna aos 

tristes horrores da galé perpétua. Pela madrugada de quase todas as noites 

vinha o sonho lentamente chegando. Era sempre o tempo feliz que lhe 

aparecia, iluminado pela ventura do seu amor. Mas o noivo nunca em sonhos 

lhe apareceu. Durante o dia ela buscava o silêncio do subterrâneo, onde sob 

lápides de mármore jaziam os corpos desfeitos de freiras mortas. Era aí, 

entre o silêncio das campas, ao lado dos defuntos, que mais profunda e mais 

angustiada era a cisma. Horas e horas passava na contemplação serena e 

indefinida das coisas vagas. Vinha-lhe ao pensamento a imagem feliz do 

mundo que lá fora palpitava, e por esse mundo feliz ela sentia um ódio 

fecundo e franco. 

Certa vez, volvendo os olhos para um canto, Mariana descobriu duas 

brasas que a fitavam com um fulgor intenso. Deu alguns passos e viu os olhos 

brilhantes de um gato. [31] Profundamente fitou-os, e como o gato não 

fugisse, começou a acariciar-lhe o dorso luzidio. O animal olhava-a com 

uma impassível expressão de mistério; havia no seu olhar amarelo-verde o 

véu de um segredo mudo e secular; todo ele era inescrutável e místico. Nem 

um lampejo que traísse, nem um gesto de ternura ou de bondade; tudo 

estranho, tudo interrogador, vasto e profundo. Era a pedra que não fala, era 
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a esfinge que fita e desafia... — À hora recolhida do crepúsculo, Mariana 

subiu para rezar. 

O sol da manhã veio encontrá-la orando pelo alívio da su’alma doente, 

pelo conforto das almas dos mortos. Durante muitas vezes na noite, 

insensivelmente passara das rijas preces para o leve sono. E sonhara com o 

subterrâneo onde velavam os olhos cismadores do gato. Depois, na cova das 

monjas, viu de novo a esfinge negra e parada; e como lhe afagasse o peito, 

sentiu-o ferido, e os seus dedos brancos acusaram nódoas rubras de sangue. 

Havia então nos olhos impenetráveis uma vaga expressão de amargura, um 

quer que fosse de sofredor e de humano... Mariana estremeceu... 

Durante muitos dias pensou-lhe a ferida do peito. 

 

Atravessando as paredes espessas do convento, chegou à alma de 

Mariana uma notícia [32] fúnebre: seu pai morrera. E porque a ideia de uma 

recente morte relembra outras distantes, sentiu despertar no pensamento 

a recordação da mãe defunta, quando ela ainda era criança. Mais tarde, 

quando o seu coração tantas vezes sangrara pelos parentes mortos, nesse 

mesmo coração ainda houve lugar vazio para o sacrário de um amor feliz. 

Mariana dizia a si própria que nos cemitérios também cantam pássaros. 

A alma humana só se orgulha das epopeias de dor e de martírio quando 

não tem ao menos uma pequenina alegria que a deslumbre. O mendigo que 

anda implorando o pão da miséria retarda o passo para ver um palhaço a 

cavalo; os olhos que fitam o céu cinzento procuram a nesga fugidia e azul. 

Seis meses apenas, deliciosos e breves, passaram sobre a sua ditosa 

emoção. Uma vez, quando à noite, em sua sala de trabalho, deixava o 

pensamento ir em busca do futuro, ouviu um grito de dor, e quase 
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imediatamente, empurrando a porta, seu velho pai entrou arrastando nos 

braços um corpo inanimado. Era o noivo de Mariana que pouco depois 

morria, com uma grande ferida no coração, volvendo para ela os olhos 

moribundos e saudosos. Pesou um mistério sobre o caso sinistro; soube-se 

apenas que um vulto fugira na treva... 

Seu pai agora morrera; e longas horas pensando nele, Mariana chorou. 

Tudo no seu [33] peito era ruína e saudade; apenas o enlutado amor vivia 

como um círio funéreo iluminando paredes negras de capela ardente. 

Voltava ao subterrâneo; rezava e chorava; depois contemplava o gato negro 

— e uma vez pareceu-lhe que ele estremecia ao fitá-la... 

A ferida estava de todo curada. 

Certa noite mil ideias confusas lhe abrasavam o cérebro: era a saudosa 

lembrança dos tempos perdidos; era o instinto do desconhecido a que a 

solidão e a treva predispõem o espírito; era a imagem dos olhos 

misteriosos... Mariana levantou-se; abriu cautelosamente a porta da cela, e 

saiu em busca dos túmulos. Atravessou longos corredores cheios de treva; 

a seus ouvidos finos, apurados pela noite e que o silêncio povoava de 

alucinações, parecia de vez em quando chegarem passos cautelosos ou o 

segredar de vozes indistintas. Do teto fugiam vagos rumores, e quando de 

novo o silêncio voltava, um assobio cortava o espaço. Ao abrir uma porta 

para alcançar a primeira escada, de uma janela de grades aberta para o 

campo, uma coruja levantou o voo, dilacerando o espaço com a sua risada 

de mortalhas que se rasgam. A triste Monja estremeceu e parou. Seus olhos 

vagaram sobre as campinas, e ela ficou a cismar, pálida e branca, com as 

alvas vestes batidas do luar que do alto descia... As estrelas pontilhavam o 

céu como milhares de reticências de prata; e as estrelas [34] deviam pensar 
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que Mariana era uma doida olhando a Lua. Lá fora o vento passava sobre as 

árvores; longe perdiam-se os latidos dos cães. De novo ela penetrou na 

treva. Foi atravessando novos corredores, descendo outros lanços de 

escadas, até que parou a alguns passos antes da grande porta do 

subterrâneo. Ouviu então o som claro e distinto de passos que caminhavam 

na sombra. Era a primeira vez que, à noite, Mariana descia aos túmulos; e 

ainda não tinha invocado todas as forças, quando viu, gelada de espanto, a 

figura do seu noivo pálido e sinistro como na noite em que morreu. O 

coração pulsou forte, houve um relâmpago nos olhos, toda a carne 

estremeceu, e como se um polvo lhe sugasse a seiva da vida, o sangue parou 

regelado. Mas, de pronto, numa formidável reação, caminhou com firmeza 

e abriu largamente a porta do subterrâneo. Recuou espavorida; lá não 

estavam mais os olhos misteriosos do gato — e um miado surdo ressoou na 

caverna. Mariana sentiu-se aliviada, mas, levantando os olhos para o teto, 

reconheceu as duas brasas vivas que a fitavam. Era uma sombra. E como 

firmasse a vista, reparou que pela pedra se desenhavam, se espalhavam, os 

membros, a cabeça, o corpo do gato, mas um gato enorme, descomunal, 

trincando na sombra dos dentes a sombra de um rato. Sobre o teto o rato 

foi tomando uma forma de homem que corria na treva com [35] um punhal 

na mão. Houve um novo e mais forte estremecimento convulsivo; a 

assombrada Monja batia os dentes uns contra os outros; e quando o gato 

negro, rugindo de raiva e de vingança, cravava as unhas no coração da vítima, 

Mariana dilacerou o silêncio com um grito agudo e abateu pesadamente 

morta sobre o chão. 
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Pela porta aberta entrava um raio de luar que atravessara grades negras 

e se esbatia sobre o corpo inanimado da Monja. E a um canto o gato negro 

velava como um demônio recoberto de treva. 

Depois, o gato negro se aproximou... 

 

Rio de Janeiro, 1899. 
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