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[55]2 Nesta cidade, na rua que então era das belas noites, e que hoje toma 

o prosaico nome do Chafariz das Marrecas, que por meio dela comunica com 

o Passeio Público, residia há coisa de cinquenta anos uma mulher já idosa, 

tendo em sua companhia uma menina de quatorze anos, e para o serviço uma 

única escrava. Vestígios de antiga opulência divisavam-se na casa em que 

habitava, a par das mais evidentes provas da miséria atual. Velhos tremós, 

outrora dourados, altas e pesadíssimas cadeiras de jacarandá, dolorosamente 

contrastavam com alguns arruinados mochos, e algumas banquinhas 

pregadas à parede com douradas tachas. Juntas uma da outra estavam duas 

estampas, da Senhora das Dores, e da pecadora Madalena; e num dos cantos 

via-se um cravo, o piano de então, indispensável instrumento das faceiras 

daquela época. 

Maria, esse o nome da velha, havia em sua mocidade sido formosa, e 

apesar dos estragos dos anos, das macerações da devoção e penitência, 

_________________________ 
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conservavam ainda suas feições um não sei quê de regular e de severo, que 

penetrava de veneração a quantos a viam. Tudo nela indicava que tinha 

vivido em tempos melhores; seu ar, suas maneiras, e mais que tudo seu falar, 

suas ideias mostravam que havia gozado da opulência, e que tinha sido sua 

educação superior a seu atual estado. 

[56] Teodora, assim se chamava a moça, era o resumo de todas as 

belezas que pode inventar a imaginação do poeta: seu talhe esbelto, seu 

pezinho de Vênus, e mais que tudo seus olhos de brasileira, que, de ordinário 

cintilantes, umedeciam por vezes em volutuosa lágrima ou abaixavam-se 

melancólicos, quando ela se embebia em doces inexplicáveis pensares, só em 

atrativos podiam ser igualados por sua breve e delicada boca, ninho dos 

amores e dos sorrisos. Suave e jovial era a expressão de sua fisionomia: a 

quem no entanto melhor a examinasse, não iludiam essas aparências; debaixo 

dessa jovialidade hipócrita que ela estudava para trazer em doce engano sua 

velha companheira, poder-se-ia ver triste e profunda inquietação. 

Nunca a infeliz havia pronunciado a palavra “pai”; nunca a bênção de 

uma mãe havia descansado sobre sua cabeça: Maria, em cuja casa sempre 

vivera, e que a chamava sua neta, evitava cuidadosa falar-lhe dos autores de 

seus dias. Para que esse mistério? Eis o que trazia inquieto o espírito da moça. 

Tinha-se a velha desvelado na educação de sua neta: quanto sabia lhe 

havia ensinado; além das prendas essenciais a toda a senhora, qualquer que 

tenha de ser sua posição na sociedade, Teodora sabia cantar e acompanhar 

a voz com a viola e com o cravo. Todavia, por erro comum da época, ou 

particular disposição de seu espírito, Maria não tinha sabido por seus 

carinhos cativar a alma cândida e amante de sua neta, e por isso tanto sentia 

ela a falta de uma mãe. Os princípios religiosos em toda a sua rigidez, as 
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práticas as mais severas, era o que do culto cristão lhe havia sido ensinado. 

Falavam-lhe em penas eternas, em demônios, em infernos, raramente no 

céu, na bondade do Criador que tem uma consolação para cada infortúnio, 

uma inexaurível misericórdia para todas as ofensas ao Criador. Assim 

educada, a infeliz Teodora, vendo-se no presente abandonada, órfã e 

miserável, e num futuro talvez próximo mais abandonada ainda, mais órfã, 

mais miserável, tinha motivos de sobra para viver pesarosa e inquieta; e era 

imenso o esforço que fazia para comprimir no coração suas íntimas dores, 

[57] para mostrar na face a alegria de encomenda que sua avó lhe impunha. 

Um dia Maria amanheceu gravemente enferma; um dos poucos 

médicos que então havia veio visitá-la, e examinando-a atentamente soltou 

em voz baixa algumas palavras, e retirou-se sem receitar. Confessor... 

socorros da religião... morte... foram as palavras do médico, únicas que a 

enferma pôde ouvir, elas eram bastante claras; então cobrando alentos, e 

apertando a mão de sua neta, que estava à sua cabeceira: 

— Teodora — disse-lhe —, eu me sinto morrer, deixo-te neste mundo 

entregue a suas tentações, e tua miséria, mas deixo-te com o poderoso 

auxílio do temor de Deus; isso me consola e me faz tranquila morrer; mas, 

antes que te diga o eterno adeus, quero contar-te uma história que talvez 

te fortaleça na luta em que terás de entrar: ouve-me. Tive uma filha, 

Teodora, bela e cândida, como tu, como tu jovial e ingênua. Então não vivia 

eu nesta casinha, a fortuna prodigalizava-me seus dons; em minha casa 

reunia-se a flor do Rio de Janeiro. Entre todas as moças de sua idade era 

sem rivais minha Teresa; onde estava, só para ela havia olhos, para ela 

admirações e aplausos, e eu, mísera mãe, embevecida nos triunfos de minha 

filha, pagava-lhe em amor e carinho os gozos maternais que me ela dava. 



Tênebra 
tenebra.org 

 

Ensoberbecida por sua beleza e suas prendas, fatal imprudência minha! eu 

não havia fortificado sua alma contra as seduções do mundo. 

“Um dia ao erguer-me procurei por toda a casa a minha Teresa: não a 

achei, nem ela, nem uma crioula que lhe servia de mucamba!... Imaginar não 

podes, Teodora, porque não és mãe, a mínima parte dos tormentos que 

neste instante dilaceraram minha alma... 

“Empreguei todos os recursos de que pude dispor, espalhei ouro a 

mancheias, solicitei as autoridades, para saber onde parava minha filha: tudo 

foi infrutífero. Então começou a fortuna a ser-me adversa; os negociantes 

que traziam em giro meus dinheiros fizeram bancarrota, as moradas de 

casas que possuía, o incêndio reduziu-as a cinzas, os escravos que tinha pela 

maior parte fugiram-me, ou morreram-me. Nada me deu [58] abalo: para 

que queria eu riquezas se já para herdá-las não tinha minha Teresa? Que 

perda podia afligir-me, depois de haver perdido minha filha! Vendi tudo o 

que possuía; só conservei esse cravo de que ela fazia sair tão melodiosos 

sons, consagrei o resto de meus dias à prece e à penitência, e tomei 

particular devoção à Mãe das Dores, e à Pecadora arrependida. 

“Haviam já passado oito anos, quando um bilhete me é entregue: 

“‘Se amavas vossa filha’, lia-se nele, ‘vinde receber seu último adeus: 

mora na rua do...’ 

“Corri como louca, voei, cheguei à mísera casinha que me indicava o 

bilhete... No chão, em cima de uma esteira, mal coberta por grosso e sujo 

lençol, rodeada de homens e mulheres, que nos trajes, na voz e na atitude 

mostravam toda a crápula, toda a abjeção do vício, fui achar minha filha, 

minha Teresa... 
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“‘Minha mãe’, disse-me ela, ‘minha mãe... perdoai-me que eu fui bem 

desgraçada! No caminho do crime dei o primeiro passo fugindo de vossa 

casa, e de degradação em degradação caí no abismo em que me vedes, 

perdoai-me minha mãe, perdoai-me que eu morro!’ 

“Quis responder-lhe; lágrimas saltaram dos meus e dos seus olhos, os 

soluços sufocaram-me a voz. Ela estava lívida, como um cadáver, macilenta 

e descarnada; suas faces outrora tão rosadas, tão brilhantes de saúde, 

alegria e mocidade tinham desaparecido: uma pele amarelada e dura, 

pegada aos ossos da cara, era tudo o que se via; seus olhos outrora tão 

pretos e tão vivos estavam embaciados pela aproximação da morte, fundos 

e rodeados desse círculo vermelho inseparável companheiro do deboche; 

seu hálito era pestilento; seus lábios descorados, e seus dentes, tão 

cristalinos outrora, estavam esverdeados, pretos, e muitos mesmo já lhe 

haviam caído. E esse corpo tão hediondo era o de uma moça de vinte e dois 

anos, que inda há pouco não achava quem com ela competisse em 

formosura! 

“Como não pudesse falar-lhe, dei-lhe com a mão minha última bênção: 

ela tomou nas suas essa mão que [59] eu lhe estendia, levou-a à boca, 

cobriu-a de beijos e de lágrimas: 

“‘Ah! de que peso me aliviastes, minha mãe; agora posso morrer 

descansada, que a bênção de uma mãe é como a absolvição do sacerdote, é 

o perdão de Deus. Mas ainda outra confidência devo fazer-vos, ainda outro 

obséquio implorar-vos: tenho uma filha; é vossa neta; servi-lhe de mãe; 

ei-la’, disse, apontando para uma criança recém-nascida que estava junto 

dela, e morreu... essa criança sois vós, minha Teodora...” 
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Maria, que não havia podido, sem mil vezes interromper-se e chorar, 

concluir sua narração, ao chegar a esse ponto desfaleceu, e quando, 

vencendo suas dores, Teodora quis socorrê-la, achou-a morta... 

Quatro anos se passaram; em uma das belas chácaras que aformoseiam 

o bairro do Catete, reinava insólito silêncio que só interrompiam os 

frequentes passos de pessoas ocupadas no serviço; as portas e janelas 

estavam cerradas; tudo indicava que grave enfermo ali residia. Era Teodora. 

A braços com a pobreza, havia Teodora por muito tempo resistido 

fortificada pelos princípios severos de sua educação e pelo exemplo do fim 

prematuro de sua mãe. Ela havia resolvido morrer antes de fome e 

privações, do que viver com o auxílio do crime e do vício. Infelizmente seu 

coração entrou de meias com a miséria para entregá-la ao amor de um 

homem: Teodora foi criminosa. Em troco de sua virtude deu-lhe seu amante 

todos os cômodos e gozos da opulência. No meio das delícias de uma 

existência entretecida de amor e divertimentos, Teodora esqueceu-se 

facilmente das lições da velha Maria. 

Enfim, triste resultado da depravação de seus costumes, a horrível 

tísica a acomete. Então ela começou a refletir no passado de sua existência, 

e o remorso agravou-lhe os padecimentos: oh! como gostosa trocaria seus 

tão macios colchões pelo duro estrado em que quatro anos antes dormia o 

sono da inocência!... 

Uma noite alguns minutos de tréguas lhe haviam dado seus 

sofrimentos, a mísera dormia; de súbito, evocada [60] do túmulo, sua mãe 

aparece à sua cabeceira, descarnado e lívido esqueleto. 

— Teodora — disse-lhe —, não quiseste seguir os conselhos de tua avó, 

preferiste o exemplo de tua mãe; pois bem, venho aplaudir-te; daqui a três 



Um Sonho           z Justiniano José da Rocha 
 
 

 
 

dias estarás comigo... no inferno... Quero dar-te uma amostra dos gozos que 

juntas teremos; ouve-me. — E chegando-se para o cravo, sentou-se no 

banquinho, e seus ossos rangeram; começou a tocar, e de cada tecla em que 

descansavam os ossos de seus dedos não saíam sons, mas erguia-se rubra 

labareda... 

Em gritos desperta Teodora: 

— Viram, viram o esqueleto? — pergunta. — Era minha mãe... vinha 

buscar-me... não, minha mãe, não me leveis para o inferno... Estou ainda tão 

moça... Dezoito anos... não devo morrer ainda... hei de ficar boa... 

arrepender-me-ei de meus crimes... cobrir-me-ei de cilício e cinzas... e 

Deus me perdoará! Não, não devo morrer pecadora... 

Tudo foi um sonho, foi um horrível pesadelo... Mas daí a três dias 

Teodora tinha cessado de existir. 
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