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[89]2 Era meia-noite. 

Sobre as grimpas de uma frondosa urucurana, a zombeteira coruja 

piava agitando as sinistras asas; os desertos gemiam misteriosos, e depois 

disto nenhum outro rumor se ouvia, era tudo silêncio, tristeza e solidão. 

A lua dardejava raios amortecidos que destacavam do sombrio escuro 

de um espesso bosque as tranças verde-negras de suas agigantadas árvores, 

e pareciam buscar as correntezas de um ribeiro para ouvir os seus 

queixumes e pratear as suas águas cristalinas. 

Disséreis que nestes solitários lugares a fada dos sertões repousava das 

fadigas, e que os gênios dos desertos velavam a seu lado enquanto que ela 

dormia. 

_________________________ 
 

1 QUINTANA, Domingos Manuel de Oliveira. A valsa e a mortalha (Conto Fantástico). Novo Correio 
das Modas, Rio de Janeiro, n. 2, p. 89-92, 1854. 

2 Os números entre colchetes referem-se aos números das páginas da referência. 
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Quem é, porém, aquele vulto que se debruça a tais desoras sobre a 

borda de um abismo insondável, e que parece medir-lhe a profundidade? 

Vejamo-lo mais de perto. 

É uma jovem nos seus dezoito anos de idade, cândida como o lírio e 

pura como o éter. Seus olhos estão eclipsados pelo copioso pranto que 

derramam, e entretanto são belos ainda assim como dois diamantes no 

fundo das águas. Seus negros cabelos que podiam moldurar-lhe o níveo 

semblante se não estivessem agitados pela viração, agora afastados dele, 

parecem uma noite que foge da aurora. Seus lábios descerrados ocultam 

pérolas, e os sorrisos, outrora seus companheiros, não ousam beijá-los 

neste momento, porque se temem dos tristes queixumes que perpassam por 

onde eles floresciam. Helena é tão bela, e podia ser tão feliz! 

Ela tem junto a si uma vestimenta fatal que contempla soluçando. Vai 

vesti-la... Céus! É uma mortalha! 

Ei-la de joelhos à borda do abismo. Dirige a Deus uma prece por sua 

alma e pede-lhe que não desampare a seu pobre e velho pai, que amanhã 

chamará em vão por sua filha tão querida! Cumpriu esse pio dever: só lhe 

resta precipitar-se e desaparecer do mundo para sempre. 

Sente porém um rumor na folhagem, volta-se confusa, e vê 

aparecer-lhe um estranho que é tão jovem como ela. Ambos ficam 

surpresos, porque ambos procuravam esse lugar para esse fim. 

Ernesto era um esbelto mancebo de tez pálida, olhos expressivos, 

negros cabelos e breves lábios. Criado ao lado da bela Adelina sob os 

mesmos cuidados, as mesmas impressões, e dirigidos por iguais 

sentimentos, conheceram ambos bem depressa que uma cadeia mais forte 

que a da simples amizade prendia a um o coração do outro. 
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Adelina era como um jasmim desabrochado em madrugada e não 

tocado ainda pelas auras matinais. Nunca a candura aparecera sob auspícios 

mais favoráveis, nem a inocência sob realidade mais virgem e mais gentil. 

Mas, como toda medalha tem o seu reverso, veio um dia a [90] ambição 

ocupar no coração da jovem um lugar importante. Então parecera-lhe que 

o nome de seu amante não era assaz glorioso para vir um dia a ser também 

o seu, e que a destra que ele devia unir à sua não era como a dos heróis, que, 

sustentando o gládio exterminador, haviam merecido os cognomes de 

invictos. Ela queria um amante herói, e o seu Ernesto era como uma planta 

humilde, ainda que aromática, conhecida somente dos silvestres 

espinheiros e dos vales onde nascera. 

Ainda na noite que antecedera a esta em que demos princípio à 

narração, houve um festejo no palácio de um patriota. Aí se achava a flor da 

guerreira nobreza, e soava aos ouvidos da jovem Adelina mais de um nome 

de herói, mais de um título glorioso, mais de uma fantástica hierarquia, mais 

de uma quimera social! E também faziam corar as suas faces mais de um dito 

picante, e baixar os seus olhos mais de um elogio à sua formosura e de um 

pedido a seus lábios! 

Entre os jovens cavalheiros, um havia que reunia em si todos os 

predicados necessários para satisfazer a ambição da inconstante Adelina. 

Era jovem, belo, tinha a fama de um herói e um nome glorioso. Bem depressa 

eles se avistam, o cavalheiro não se separa mais da sua dama, Adelina só vê 

o seu herói. 

Ernesto era afastado com passos agigantados desse coração onde 

outrora somente vivia! 
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A nova conquista do cavalheiro circula todo o salão e é repetida de boca 

em boca. Fala-se já em um próximo casamento, e esta nova corre até por 

fora do baile e vai entrar em um solitário caramanchão onde o pobre Ernesto 

lastima-se em silêncio, por não ter podido dançar, em toda noite, nem uma 

única contradança com a sua Adelina. Com este cruel aviso, ele ergue-se 

como por um choque elétrico: não quer ouvir mais coisa alguma, entra 

apressado no baile e vai procurar Adelina. 

A orquestra tocava nesse momento uma calorosa valsa, e os pares 

passavam girando por diante dele, embriagados de delícias, respirando o 

mesmo ar e enlaçados voluptuosamente. Ernesto chega-se à sua amante. 

— Adelina — disse-lhe ele —, não dançareis comigo esta valsa? 

O cavalheiro soltou uma gargalhada. 

— Logo — respondeu-lhe Adelina rindo-se também. 

— Logo! Logo quando?... 

— Quando fordes do outro mundo. 

— Sim, meu caro — disse-lhe também o estranho —, quando fordes do 

outro mundo; mas até lá tende paciência. 

E afastaram-se de Ernesto rindo-se às gargalhadas. 

Ernesto ficou como ferido do raio e imóvel no mesmo lugar. Duas 

grossas lágrimas rebentaram-lhe dos olhos, lançadas pela dor e pela raiva. 

Tomou depois uma resolução desesperada, fugiu do baile, não apareceu 

todo o dia em casa e à noite dirigiu-se para o abismo fatal, onde foi 

encontrar-se com a desventurada Helena. 

Quando ele contou-lhe a sua história e concluiu dizendo: 
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— Ela vai dentro em breve ser a esposa desse cavalheiro! E seus lábios 

que só sabiam pronunciar o meu nome não terão nenhum remorso ao 

pronunciar o de Justiniano! 

— Justiniano?! — exclamou Helena ao ouvir esse nome. 

— Sim, é esse o seu novo amante. 

Helena ergueu-se pálida e derramando uma torrente de lágrimas. 

— Justiniano devia de conduzir-me hoje aos pés do altar... Ai de mim! 

Agora tudo compreendo! 

— Ele? Ele? — perguntou Ernesto. 

— Sim, o traidor... Amava-o tanto! Cedi ao seu amor... 

— Oh! desgraçado! 

— Mas prometeu-me que hoje eu seria sua mulher. Esta manhã 

escrevi-lhe, e ele respondeu-me: “Helena, torna-te digna do que te remeto, 

e vem então reclamar os teus direitos.” O que ele me remetia, senhor, era 

esta mortalha. 

Justiniano repudiava a pobre Helena porque já amava a uma outra! 

Houve um momento consagrado às lágrimas. 

A coruja piou sarcasticamente, e o eco adormecido até então despertou 

de improviso para repetir-lhe as vozes. 

— Só me resta morrer! — murmurou Helena. 

E dirigiu-se resoluta para a boca do abismo. 

— Espera, irmã — disse-lhe Ernesto. — Eles vão se unir na vida para se 

esquecerem de nós; unamo-nos, pois, na morte para cuidarmos somente 

deles! 

— Unamo-nos — disse Helena dando-lhe a mão que ele apertou na sua. 

Avançaram então um passo e desapareceram depois no fatal abismo. 



Tênebra 
tenebra.org 

 

Não se ouviu nem um grito, nem mais um rumor... Era tudo silêncio! 

Ah! os dois infelizes estavam já no país dos mortos! 

Deus lhes perdoe. 

 

II 

 

Um ano depois deste fúnebre acontecimento, na hora em que os 

habitantes dos bosques procuravam em seus ninhos suspensos nos ramos 

das palmeiras, no cimo dos guaretás e nas vergônteas de outras árvores o 

doce repouso consequência das fadigas, abriam-se de par em par as portas 

de um magnífico palácio, para darem entrada aos inumeráveis convidados 

que em um baile de máscaras deviam festejar a união conjugal de Justiniano 

e Adelina. 

Os séculos, há muito adormecidos no esquecimento [91] do passado 

em que jaziam abismados, despertavam desse pesado sono para reviverem 

na variedade dos trajes que os representavam e na adoção de seus usos e 

costumes. 

Cruzavam pelos vastos salões cavalheiros e damas de todas as nações 

e de todos os tempos, ostentando a magnificência de seus costumes e o 

contentamento de seus corações. 

Pendiam das adamascadas paredes grossos festões de flores que se 

enlaçavam, e que em torno das douradas arandelas tocavam-se e se 

beijavam, dispostos com a graça e o primor da arte. Os lustres abrilhantados 

pela grande quantidade de luz que os tornava notáveis; a riqueza dos móveis, 

as alcatifas, flores, tudo, enfim, concorria para tornar os salões decorados 

com imenso gosto e magnificência incontestável. 
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Os noivos ainda não haviam aparecido, ou então estavam confundidos 

entre a multidão, disfarçados com estudo e artifício. 

Qual julgava ver nas formas de uma odalisca que passava os contornos 

da graciosa noiva, qual julgava reconhecê-la pelo pequeno pé da faceira 

espanhola. Aqui acreditava-se que o noivo devia ser este severo grego ou 

aquele audaz maometano. Os comentários se sucediam, e progredia a 

leviandade das asserções. 

Eis que um sussurro geral ergueu-se de todos os lados: fatal era por 

sem dúvida a aparição do novo cavalheiro, para que a multidão dos 

convidados não recuasse ante o seu aspecto sinistro. Era alto, magro em 

extremo, trajando roupas cor de sangue, e pendendo-lhe do chapéu duas 

negras plumas que caíam-lhe até os ombros. Por entre as aberturas da sua 

máscara também negra, não apareciam indícios da existência de uns olhos 

que devessem brilhar à luz do dia; e quem por essas aberturas quisesse 

interrogar o olhar do cavalheiro somente interrogaria, em vez de a uns 

olhos, a duas covas escuras, que sem luz apareciam sob a máscara do 

desconhecido. 

Não se sentia dele nem um arfar do peito, nem um frouxo respirar, e 

nem um só estremecimento muscular! Andava, cruzava os braços, e não 

fazia mais nada. 

Pouco a pouco, o temor converte-se em admiração. “É um convidado 

de bom gosto que se disfarça excelentemente”, diziam alguns. Outros porém 

o julgavam estrangeiro no país, e quase todos concordavam que não seria 

fácil adivinhar quem fosse o misterioso cavalheiro. 

As damas movidas pela curiosidade andavam à porfia cruzando ante ele, 

a fim de verem qual delas seria a primeira a penetrar o incógnito e revelar 



Tênebra 
tenebra.org 

 

seu nome à multidão. Algumas mais desembaraçadas já o haviam convidado 

para um passeio ou para uma contradança; e o cavalheiro era sempre 

impassível, parecia nem ouvi-las! 

Nesse instante Justiniano apareceu ao lado de Adelina; ambos sem 

máscaras para serem conhecidos e trajando belos costumes. Justiniano 

representava um altivo turco asiático, e Adelina, uma gentil pastora da 

Alsácia. 

A multidão saudou-os com entusiásticos vivas. 

Os noivos tornaram a pôr as suas máscaras, a orquestra rompeu em 

uma calorosa valsa, e os pares enlaçados engolfaram-se nas delícias dessa 

dança arrebatadora. 

Adelina viu então um cavalheiro oferecer-lhe o braço em silêncio como 

que convidando-a a participar com ele dessa dança, a cujos encantos os 

velhos chamam loucura. 

Ela, só cuidando da sua ventura, louca de alegria, leviana, aceitou esse 

mudo convite e, nos braços do seu cavalheiro, confundiu-se nos delírios de 

uma valsa ofegante, por entre a diversidade dos valsantes. 

Seu par era o cavalheiro sinistro! 

Com o braço esquerdo, ela cingiu a sua cintura e, alçando o direito, 

apertou em sua mão a mão esquerda do cavalheiro. 

Adelina estremeceu então. 

Essa mão que ela apertava era mirrada e fria, e essa cintura, que cingia 

com seu braço, parecia a de um esqueleto! Quis gritar... A voz se lhe prendeu 

na garganta. 
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Uma das portas do salão, que abria-se para um jardim, estava deserta. 

O cavalheiro, sempre valsando, saiu por ali com a sua dama... Ninguém 

percebeu isto, a dança lhes atraía as atenções. 

Mísera Adelina! Ela vai quase sem sentidos, falta-lhe ar, e o temor agita 

os seus delicados membros. Passam o jardim, internam-se por um bosque 

emaranhado, e a valsa continua sempre, subindo ou descendo um penhasco, 

saltando ou pulando, por serras ou vales! 

Pararam ao fim, estão à borda de um abismo. 

Ah! a faceira rosa parecia um lírio prostrado pelo tufão! 

O cavalheiro estreita-a em seus braços, pretende beijá-la 

amorosamente, e nesse instante a sua máscara cai aos pés de Adelina, que 

solta um grito pavoroso. 

A cabeça do seu cavalheiro era uma caveira horrenda que movia uma 

grande queixada buscando proferir frases que ela a custo percebia. 

— Adelina — disse-lhe então o horrível esqueleto sentando-se e 

fazendo-a sentar-se a seu lado —, não dançareis comigo esta valsa? 

— Logo. 

— Logo! Logo quando?! 

— Quando fordes do outro mundo! 

Os dentes da caveira rangeram a estalar. 

Adelina quis fugir, e o horroroso fantasma segurou-a pelos cabelos. 

— Piedade, Ernesto! — murmurou a mísera caindo de joelhos. 

— Não! Não! 

E o fantasma precipitou-a no fundo do abismo. 

Era meia-noite. 
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[92] A essa mesma hora dava-se por findo o baile no palácio de 

Justiniano. 

Pouco a pouco os salões tornam-se desertos: apenas uma ou outra 

sombra fugitiva via-se escoar sutilmente seguindo os passos daqueles que 

elas representavam. Nem mais um som de musical instrumento, nem mais 

um espirituoso gracejo através de uma máscara de seda. 

Os convidados já se afastaram desse baile, e brilha ao longe a luz dos 

archotes que os alumia no caminho, como faróis ambulantes, e presas da 

inconstância. 

A dama que conduzira a noiva ante os altares procura no salão a 

encantadora pastora da Alsácia para conduzi-la ao tálamo nupcial. 

Reconheceu esse traje em alguém que passava, e convidou-a a segui-la. 

Na porta da câmara, a pastora, ainda sem tirar a máscara, inclinou-se, 

e a oficiosa dama, julgando que ela a despedia, retirou-se dizendo-lhe: 

— Boa noite, minha filha. 

E deixou-a só. 

Entretanto Justiniano procurava desembaraçar-se do seu velho 

ecônomo, que o chama a lançar suas vistas sobre a lista das disposições para 

o próximo dia. Importuno Libório! Deixa-o seguir, que o pensamento e o 

coração de amante pertencem somente à sua amada na noite dos esponsais. 

Finalmente ele o consegue. 

Seu pensamento é um mar de delícias, e seu coração, um porto de 

esperanças. Adelina está para o seu amor como a vaga para o oceano. 

O mancebo entrou. 
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— Ela dorme! — diz ele, contemplando o vulto que por sob as cobertas 

fazia quem quer que é que aí está envolvido nelas. 

Justiniano aproximou-se do leito. 

O coração quer saltar-lhe do peito, a extrema ventura o faz palpitar 

violentamente. 

— Oh, Adelina! Oh, meu anjo, desperta.... Sou eu, o teu Justiniano. 

Sempre o mesmo silêncio. Nem um só movimento anunciou-lhe que 

suas palavras tivessem sido ouvidas. 

Ele dirige-se então para uma harpa para despertar a sua noiva, 

cantando um epitalâmio que compusera para ela. Um pequeno bilhete aí 

está metido entre as cordas. 

Justiniano vai lê-lo, ele assim diz: “Helena, torna-te digna do que te 

remeto, e vem então reclamar os teus direitos.” 

Ele reconhece a sua letra, empalidece, e uma ideia cruel o preocupa. 

Justiniano corre para o seu tálamo. Quer ocultar o seu temor e os seus 

remorsos nos braços da sua noiva, e eis que os lençóis se agitam, caem por 

terra, e um esqueleto horrível ergue-se e senta-se no leito. 

O mancebo recua horrorizado e quer fugir. 

Mas é debalde: o ressequido fantasma já o tem seguro em seus braços 

e lhe apresenta uma mortalha manchada de sangue. 

— Olha, tu me pertences! — disse-lhe o espectro do túmulo com voz 

sinistra. — E eu venho reclamar os meus direitos! 

— Helena! — exclamou o desgraçado caindo sem sentidos. 

— Sou tua noiva! Vem... 

E levou-o de rastos até o abismo fatal. 
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Chegados aí, precipitou-o, e o fez rolar até o fundo, onde ele se fez em 

pedaços. 

 

IV 

 

No outro dia, ninguém soube dizer o que era feito dos noivos. 

O leitor o sabe, e também nós que escrevemos este conto para muitos 

como Justiniano e para meter medo a mais de uma perjurazinha, que, por 

certo, não lhe desejamos a sorte da inconstante Adelina. 

s 
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