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[69]2 Morrera-lhe a amante, a louca e volúvel companheira de tantas 

noitadas, e ele viera para ali, para aquela banal casa de pensão, situada no 

extremo de um bairro longínquo e despovoado, fugindo à casa de onde vira 

partir o corpo enregelado da morta, fugindo à recordação de tudo quanto o 

seduzira, de tudo quanto o enebriara nos belos dias em que ela o prendia 

com o seu riso cristalino e um tanto tolo de rapariga airada. 

Viera ali para aquela banal casa de pensão onde o não conhecia 

ninguém, onde a ninguém conhecia, para aquela casa aonde não chegara a 

sua reputação de rapaz rico e estroina, embevecido por uma vulgar cortesã, 

e ali deixou-se ficar, entregue ao desânimo e ao tédio, ocioso, vadio de 

espírito e de corpo, fatigado e febril a um tempo, desejoso de nada fazer e 

impaciente por uma catástrofe, por um cataclismo qualquer que sobreviesse 

e transformasse homens e coisas, transformando-o a ele também. 

E permanecia durante horas inteiras absorto, olhando sem ver, 

recostado ao peitoril da janela e insensível à entrada e saída dos fâmulos que 

_________________________ 
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lhe preparavam o quarto, que lhe traziam as refeições, esquecido o mais das 

vezes das horas, do tempo, do bem-estar material. 

Não era dor, não era sofrimento, não era desgosto aquilo que o 

acabrunhava; era simplesmente o completo aniquilamento, o exaurimento 

de todo o seu ser, a sua fusão em um vácuo imenso, intangível, indefinido, 

[70] em que a recordação da morta vagava, fugitiva e vaporosa, como a 

lembrança de coisas longínquas, entrevistas em um sonho quase esquecido 

da infância. 

Existia sem viver, e os ruídos da atividade humana que da rua e das 

vizinhas casas vinham se extinguir na parede do seu aposento nada lhe 

diziam, nada lhe significavam, a não ser que outros trabalhavam quando ele 

estava vadio, que outros tinham esperanças quando ele nem desesperanças 

tinha, que outros buscavam a vida e o bem-estar quando ele nem sequer 

sabia desejar a morte. 

Às vezes, a si mesmo perguntava se outro ente haveria na terra mais 

ocioso, mais profundamente inútil do que ele, um ente que menos aspirações, 

que menos desejos tivesse, que fizesse menos falta, uma criatura para quem 

o passado e o futuro se houvessem fundido em um presente semelhante a 

esse, em um presente que nada era, que nada mais podia ser, pois não tinha 

anelos nem desconfortos, alegrias nem dores. 

E assim foi que um dia os seus olhos, que olhavam sem ver, demoraram-se 

mais tempo no vão de uma janela fronteira, onde, inútil, inerte, ociosa como 

ele, se sentava, durante horas inteiras, uma mulher a quem não fora concedido 

o dom da formosura. 

Pálida, de palidez enfermiça e baça dos entes que vivem enclausurados 

e inativos, não tendo um só traço que a eximisse de ser feia, com os longos 
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cabelos negros alisados para cima da fronte, desgraciosa de corpo e quase 

mesquinha no trajar, aquela mulher começou a atraí-lo, a fasciná-lo, com a 

atração e a magia das coisas estranhas e inexplicáveis. 

Não a vira chegar, não sabia desde quando ali se achava, nem percebera 

quando os seus olhos a haviam fitado. Sabia apenas que ela ali estava com as 

mãos delgadas e pequeninas, alvas e macias, mãos de ociosa, cruzadas sobre 

o regaço, no completo abandono da inutilidade, que a sua cabeça curvada 

sobre o peito denotava o desalento e que os seus olhos, baixos e pisados, 

pareciam também olhar sem ver. 

[71] Quanto tempo ficou ele ali, possuído de irritante curiosidade, não 

o pudera ele dizer, e quando após um momento de abstração percebeu que 

ela partira, experimentou pela primeira vez, durante aqueles longos meses 

decorridos, um sentimento que não era todo tédio. 

Não a viu mais naquele dia, e esperou-a, entretanto, inconsciente da 

sua impaciência, ignorante do motivo que o fazia escutar agora os ruídos 

que de fora vinham extinguir-se de encontro às paredes do seu aposento. 

Da casa fechada e tristonha nada se percebia além do vão da janela 

aberta onde ela se abrigara; de quando em vez, porém, um rumor de vida, 

um bulício de gente atarefada e ativa, vinha em baforadas revelar que ali se 

vivia, que ali se abrigavam esperanças e desejos. 

E, aos poucos, como a ideia fixa que vai gerando a loucura, no seu 

espírito, onde fizera morada a apatia, foi despontando o desejo vago e 

indeciso de conhecer, de avistar de novo, e ainda, e sempre, aquela ociosa, 

aquela inerte. 

No correr dos seguintes dias, ele tornou a vê-la e repetidas vezes; não 

tardou a conhecer que a pálida e silenciosa vizinha era cega. 
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Cega! era por isso que ela permanecia ali, calada e indiferente, de olhos 

baixos e amortecidos, inútil, não como ele, mas inútil e desesperançada, 

condenada pelo destino ao amargor e ao negrume dos dias sem brilho e das 

noites sem alegrias. 

E, aos poucos, ele, que nada supunha poder jamais sentir, começou a 

comiserar-se daquela criatura desventurada, começou a sentir necessidade 

de vê-la, de sabê-la boa e conhecê-la forte e satisfeita. Da amante morta 

não restava mais recordação alguma, além de ter ela sido feliz e formosa, e 

ao espírito acudia-lhe agora somente a imagem da cega, que não era nem 

bela nem venturosa. 

A alma, até então indiferente, principiou a encher-se-lhe de uma 

infinita piedade por aquela mulher; quisera poder valer-lhe, poder cercá-la 

de bem-estar, conforto e de carinhos. Entretanto, nas anomalias do seu 

espírito doentio nunca procurara saber-lhe o nome, nunca [72] perguntara 

de quem era a casa em que vivia, nunca buscara ver-lhe os companheiros 

de habitação. Tinha pejo do que sentia, ou antes, ciúmes daquelas sensações 

que tentava guardar para si somente. 

Um dia, viu-a sorrir, e que àquela fealdade fora concedida a mais bela 

das formosuras, a de um riso gracioso e puro. Quis-lhe bem por aquele 

sorriso, quis bem às crianças que a cercavam naquele instante, irrequietas e 

carinhosas, pedindo-lhe uma história, e, surpreso, reconheceu que nos seus 

próprios lábios, nos seus próprios olhos renascia o sorriso, o sorriso bom e 

puro dos castos contentamentos. 

Sorrateiro, imperceptível, foi-lhe o amor invadindo o ser inteiro, o 

amor do forte pelo fraco, o amor que sente necessidade de proteger e 
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amparar, e com ele vinha o renovo de todos os sentimentos honestos, 

limpos e cândidos que havia haurido no seio materno. 

Os dias foram-se englobando nas semanas, e às semanas sucederam-se 

três longos meses, sem que ele buscasse, com um gesto sequer, mudar, nem 

mesmo em pensamento, aquela existência em que se embebia todo no gozo 

de um sentimento que não procurava nem queria explicar. Deixava-se, 

como corpo inconsciente e inerme, levar pela correnteza das sensações, 

despreocupado e ocioso na sua estranha bem-aventurança. Loucura ou 

êxtase, aquilo lhe bastava, aquilo o fazia viver. 

Uma noite, por horas mortas, despertou ao alarido que de fora e de 

dentro de casa partia. Dir-se-ia que um enorme tufão, surdo e insistente, 

desencadeava-se com o fragor de uma torrente pela rua fora. 

Ergueu-se e, da cama, precipitou-se para a janela; era o incêndio, o 

incêndio que lavrara no quarteirão fronteiro e ia invadir a casa da cega. 

Extático, apavorado, idiota de terror, ele contemplava a conflagração sem 

um gesto, sem um movimento, sem um grito. Parecia-lhe que era mentira 

aquilo, que não era ele que ali estava e que o que sentia e via era gerado por 

um pesadelo infernal; e, aparvalhado, acompanhava [73] com os olhos as 

línguas de fogo, que, a princípio lentas e tímidas e depois céleres e audazes, 

vinham da casa vizinha lamber os portões da casa em que ela devia estar. 

As chamas precipitavam-se, acumulavam-se mais e mais, subiam pelas 

portas, esgueiravam-se pelas frestas, atacando venezianas e madeiramentos. 

Tocada pelo vento, a fornalha recrudescia pelos lados do fundo; de instante 

a instante o clamor de vozes aflitas cortava o ar pedindo socorro, e o chiar 

dos madeiros crepitantes, o estalar das vigas, o baque das paredes e dos 

telhados que derruíam, o dobre dos sinos, o toque dos clarins dos bombeiros 
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que vinham vindo, o uivo indescritível e precipitado do fogo que ia 

envolvendo tudo, formavam um coro tremendo, que parecia a suprema 

blasfêmia do inferno contra a criação. 

De repente, a janela, até então fechada, abriu-se, e a cega, tendo nos 

braços uma criança, assomou à soleira, impelida pelo terror, impelida pela 

esperança do salvamento. 

Sobre o fundo rubro e incandescente das chamas que lavravam por trás 

dela, a sua figura destacava-se nítida e recortada como a de uma Virgem 

fundida em bronze; com a cabeça pendida sobre a criatura que tinha nos 

braços, em atitude de carinho e proteção, parecia que viera para ali 

representar a apoteose da maternidade. 

Mudo e inerte, absorto, ele, o desgraçado, o amante ignorado, via-se ali 

e não tinha forças, não tinha mais vontade, ignorando como devia soltar um 

grito. Sabia que ela ia morrer, e os seus membros tolhidos pelo horror não 

encontravam um único impulso, um único ímpeto que o arrancasse dali. 

Aquela terrível visão durou um minuto apenas. Pareceu-lhe que a 

desgraçada e o clarão do incêndio desapareciam a um tempo no meio de um 

estalar medonho em que traves, telhados e assoalhos precipitavam-se nas 

fauces ígneas de uma fornalha. 

Fez-se um silêncio de momento, um estranho silêncio em que o sibilar 

das chamas e o crepitar das lenhas se confundiam com os haustos 

ensurdecidos da bomba [74] a vapor que bufava ao longe, no princípio da rua. 

Não gritava mais ninguém, assombrados todos perante o vasto esqueleto de 

pedra que permanecia ainda de pé, enegrecido e fumegante, olhando para a 

noite através das órbitas escancaradas de suas janelas sem portas. 
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Depois, do meio daquele montão de ruínas brotaram de novo as chamas, 

enroscando-se e torcendo-se, levantando-se como serpentes, lambendo as 

paredes, galgando como larvas de ouro as pedras, uma após outra, dourando 

de fulvos clarões os novelos de fumo, que, em compacta coluna, iam pelo céu 

em fora, com um grande penacho trêmulo e oscilante. E a luz foi-se 

estendendo e espalhando ainda, envolvendo o céu todo num manto de 

sangue que ia iluminar em cheio o rosto convulsionado e lívido de um homem, 

que, de uma janela fronteira, imóvel e com olhos de doido, contemplava as 

ruínas e o fogo em que se havia sepultado toda a sua ventura. 
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