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[35]2 Naquele domingo, a vila de ... amanhecera em festa, e o estalar dos 

foguetes misturava-se ao repique forte dos sinos da igrejinha branca do alto 

do morro. Pudera não! Encerrava-se o mês de Maria, ia haver missa cantada, 

leilão de prendas, fogos de artifícios, baile no salão da Câmara Municipal, e 

a gente do lugar andava toda em alvoroço. Também, às dez e meia da manhã, 

o comendador José Domingues, festeiro importante, subia já a íngreme 

ladeira pedregosa banhada de sol e esfalfado, apoplético, parava a espaços 

para resfolegar e dizer à mulher, em frase entrecortada: “Olhe aquelas 

meninas, Leopoldina... Grite que andem mais devagar...” 

E dona Leopoldina, alongando a vista para o cimo onde se moviam duas 

sombrinhas abrigadas sob um só chapéu de sol, punha-se a gritar com 

esforço de voz esganiçada: “Guilhermina! Laura!... esperem lá... Para que 

tanta pressa?...” 

O cansaço e o calor ruborizavam-lhe a papada desdobrada sobre um 

largo colarinho de rendas, em que brilhava o broche de ouro com o retrato 

_________________________ 
 

1 DOLORES, Carmem. Um drama na roça. In: MAGALHÃES JÚNIOR, R. (org.). O conto feminino. Rio 
de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1959. p. 35-48. (Panorama do conto brasileiro, v. 10). 

2 Os números entre colchetes referem-se aos números das páginas da referência. 
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do comendador, e o corpo do vestido de gorgorão azul-ferrete parecia 

estourar, desenhando um busto enorme de matrona mais habituado aos 

casacos largos de andar em casa do que ao espartilho da cerimônia. 

Guilhermina e Laura, entretanto, após um leve aceno que respondia ao 

chamado materno, continuavam a caminhar juntas, tão entretidas a 

conversar, que nem [36] davam fé dos outros grupos que passavam às vezes 

na mesma direção, com um afetuoso bom dia! para o lado delas. 

Guilhermina, mais velha, espigada, um olhar pensativo no rosto 

macilento, parecia escutar, como absorvida, e Laura, mais baixa, loira, 

sardenta e petulante, ia falando com veemência: 

— Juro que faço isto, faço... Eles que continuem, e o escândalo rebenta 

lá em casa... 

— Que lucra você?... Então é que tudo mesmo se desmancha. 

— Pois seja! Mas se eu tiver de ficar desgraçada como você, hei de antes 

me vingar... Oh! ela verá para o que eu sirvo... 

Um bando de moças veio interromper o diálogo com abraços e beijos, 

exclamações, novidades referentes à festa: subiam também, juntaram-se às 

duas irmãs, e agora aparecia já perto o adro da igreja, negro de povo que 

desde manhã cedo esperava ali para tomar lugar. Uma grande tenda coberta 

de sapé abria-se ao lado para o leilão de prendas, com as suas bancadas 

ainda vazias e uma vasta mesa tosca ao centro, coberta de perus assados, 

peixes recheados, caixas de pó de arroz, bolsas de guardar dinheiro, 

pregadeiras de veludo, garrafas de cognac, centenas de objetos variados e 

de todos os aspectos, que iam ser apregoados depois da missa; e inúmeras 

barraquinhas espalhavam-se pelo largo tapetado de folhas de mangueira, 

abrigando jogos de azar, quitandas de doce, mil indústrias especiais do dia. 
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Liam-se aqui e ali, no frontispício das barracas, títulos impagáveis, como: 

“Ao grande jaburu!” ou “Quem não arrisca não petisca!”, e gargalhadas 

acompanhavam o ruído surdo das roletas, entre pragas de jogadores, berros 

de moleques, toda uma algazarra, enquanto foguetes iam sempre subindo 

aos ares, a perder-se como um leve traço esfumaçado no azul radioso do 

céu, e bandeiras tremulavam à brisa no meio de palmeiras e folhagens 

decorativas. 

Guilhermina e Laura, entretanto, ao se aproximarem da igreja, tinham 

demorado o passo, trocando rapidamente [37] um olhar, suplicante na 

primeira e furioso na segunda. Ao mesmo tempo, uma das outras moças dizia: 

— Gentes, Laura! não é que seu noivo já está ali com sua irmã Hortense?! 

Veja... 

E o dedo estendido apontava para um moço alto e moreno, vestido de 

preto, que permanecia de pé à porta da igreja, do lado de fora, junto de um 

vulto feminino, cuja linha elegante e chic sobressaía entre as toilettes sem 

arte das senhoras da localidade, todas do azul e cor-de-rosa, pretensiosas, 

vulgares. Era uma mulher alta, fina, de quadris provocantes, e o vestido bem 

moderno, de uma fazenda alvadia com largas bandas de veludo negro, 

colava-se como uma luva ao peito redondo e saliente, deixando toda a 

liberdade de movimentos ao busto ágil, gracioso. Um colarinho à Médici, 

alto, forrado de rendas antigas de um tom encardido, realçava a carnação 

leitosa do rosto, em que dois grandes olhos escuros punham um encanto 

profundo; e todos os outros detalhes do seu vestuário — longo cordão de 

ouro e pérolas prendendo minúsculo relógio, sapatinhos de verniz 

descobrindo a meia de seda preta bordada de estrelinhas escarlates, 

perfume discreto exalando-se dela inteira — tudo denotava uma ciência tão 
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completa na arte de agradar, que era pasmo o que se sentia ao vê-la, ali, 

naquele centro provinciano e antiestético. 

“Que fazia naquele canto de terra semelhante criatura?”, eis a pergunta 

que acudia a todos. 

Laura, porém, dirigia-se agora com passo febril para ela e, cravando um 

olhar incisivo e duro no rapaz que lhe ficava junto, inquiriu, ríspida: 

— Que significa isto, Novais? Você disse que ia esperar-nos no Chico 

Macedo e foi entretanto buscar Hortense na dona Fifina para trazê-la mais 

cedo?... — O moço, enfiado, começou a balbuciar algumas desculpas, mas 

Hortense interrompeu-o e tomou a palavra, secamente... Que era ela a 

culpada... Tinha-o visto ao passar pela loja de Chico Macedo e pedira-lhe 

que a acompanhasse até a igreja. 

Que mal havia nisso?... 

[38] — Mas eu? eu?... — murmurava Laura, com os olhos sempre 

rutilantes de cólera, enquanto Guilhermina a puxava pela manga, 

mostrando-lhe o pai e a mãe que surgiam no adro, vermelhos, ofegantes, 

botando a alma pela boca. 

Calaram-se todos, mas a entrada na igreja se fez sob um 

constrangimento visível, que se ia comunicando como um rastilho de 

pólvora a cada pessoa nova que chegava. 

E quando a orquestra rompeu no coro em desafinados acordes, e as 

vozes estridentes da professora pública e da sobrinha, misturadas às de 

alguns cantores vindos da cidade vizinha, entoaram os primeiros compassos 

da missa festiva, Laura não conseguiu sufocar a sua emoção e as lágrimas 

começaram a saltar-lhe dos olhos, enquanto uma notícia sensacional se 

alastrava pela igreja inteira: 
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“A filha do comendador José Domingues, noiva do dr. Novais, está 

chorando com ciúmes da irmã!...” 

Que escândalo na aldeia! 

 

e 
 

Hortense, filha segunda do comendador — a mais bonita das três 

irmãs —, tinha casado havia cinco anos com o dr. Miguel Marques, 

engenheiro distinto, que viera fiscalizar umas linhas próximas do caminho 

de ferro e dela se enamorara numa festa como a de agora. 

Ultimamente o casal regalara-se de passar mais de um ano em Paris, 

gozando todos os requintes da civilização europeia; e, ao regressarem de lá, 

encarregado o Marques de importante comissão no Pará que não lhe 

consentia levar consigo a mulher, já inquieto com certas leviandades que 

nela se acentuavam e receoso, portanto, de a deixar no Rio de Janeiro, 

sozinha, trouxera-a para passar os meses de sua ausência em casa dos pais. 

A chegada de Hortense foi um acontecimento na acanhada vila roceira. 

A sua desenvoltura, o seu sotaque afetado, carregado nos rr, o hábito que 

tinha de rir de tudo para mostrar os dentes brancos, o lorgnon que aplicava 

impertinentemente aos olhos para mirar do alto [39] coisas e pessoas — 

sobretudo o chic parisiense das variadas toilettes, tudo escandalizou 

violentamente aquela gente simples, que entrou a chamá-la baixinho de 

coquette. 

A própria dona Leopoldina olhava-a com ar trombudo; não se sentia a 

gosto ao seu lado e preferia coser sozinha com as outras duas filhas na sala 

de jantar, enterrada pachorrentamente na larga cadeira baixa que havia mais 

de trinta anos lhe aguentava o peso. 
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Hortense tinha encontrado noivas as duas irmãs. 

Guilhermina, já nos seus vinte e seis anos, ia casar com o professor 

público do lugar, um rapaz alto, amarelo, de óculos e barba em ponta, de 

nome Jacinto Gomes, que tomava chá todas as noites em casa do futuro 

sogro; e Laura, um pouco mais tarde, devia partilhar os destinos de um 

médico ainda novo, o dr. Alonso Novais, por esse tempo no Rio, 

acompanhando o velho pai, um fazendeiro rico e amigo do comendador José 

Domingues, que fora operar-se de uma catarata. 

Ambas as irmãs sentiram-se contrariadas com a presença dessa 

terceira que as eclipsava inteiramente; adivinharam nela mil coisas novas 

que a tornavam estranha na casa, importuna aos seus hábitos mais queridos; 

e se Guilhermina, mais doce e mais tímida, conseguia recalcar no íntimo a 

hostilidade surda dos seus sentimentos, Laura, mais petulante, em toda a 

seiva dos seus dezenove anos, ia acumulando no peito uma antipatia que às 

vezes não podia vencer e sufocar. 

Que vinha fazer ali aquela intrusa? E como haviam elas agora de ir às 

festas com os seus vestidos simples de cassa, cosidos com as próprias mãos, 

se Hortense pareceria sempre mais bonita com aquelas toilettes de Paris, 

cheias de rendas e veludos?!... E aquele ar!... E aquele modo de olhar para os 

homens!... Era até uma vergonha. 

Uma nova circunstância veio avivar a raiva silenciosa que em ambas 

crescia. Hortense havia descoberto na Europa que possuía uma bela voz de 

contralto e tratara logo de cultivá-la com excelentes professores, 

aprendendo depressa, como refinada coquette, a tirar partido de umas 

certas notas do peito, graves, quentes, [40] perturbadoras, que faziam coar 

arrepios pela espinha de quem as ouvia. Seria difícil descrever o espanto da 
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família de Hortense quando ela se pôs a cantar pela primeira vez em casa, 

com aquela voz poderosa e educada, cujos clamores foram atraindo gente 

sob as janelas do comendador; e o noivo de Guilhermina mostrou-se o mais 

pronto de todos em receber o choque elétrico das tais notas sugestivas. 

Ele agora, apenas Hortense se sentava ao piano, ia se aproximando, 

como arrastado, encostava-se ao velho instrumento e não arredava mais 

dali, os olhos presos nela, com umas rápidas contrações nervosas na face 

lívida e chupada. 

Pouco a pouco, a sua primitiva timidez entrou a desaparecer e já 

passava horas inteiras conversando com a futura cunhada, que lhe referia 

histórias de Paris, anedotas um pouco livres, casos sucedidos com ela e o 

marido, fazendo-o rir, torcendo o corpo sinuoso sobre o mocho 

desconjuntado do piano, os dedos cintilantes de anéis esquecidos em cima 

do teclado encardido ou correndo distraidamente uma escala, atacando um 

acorde, logo interrompido no calor do diálogo. E os óculos do professor 

luziam diabolicamente à claridade das duas velas que iluminavam a música 

aberta na estante, cujas palavras ardentes em francês ou italiano ele às vezes 

ia traduzindo com a cabeça unida à dela, a respirar meio tonto o perfume 

embriagante que se exalava daqueles cabelos castanhos e crespos 

roçando-lhe a barba em bico. 

Guilhermina agora passava as noites solitária e muda no vão da janela 

em que ela e o seu noivo, antes da chegada de Hortense, tinham gozado 

horas tão doces, construindo projetos, trocando esperanças, a olharem 

juntos para o largo escuro e deserto que se estendia em frente à casa e onde 

alvejava, do outro lado, um pequeno prédio caiado de branco, que ia ser o 

ninho de ambos. Como tudo estava mudado! E uma sombria tristeza descia 
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sobre a sua alma retraída, enquanto dona Leopoldina cabeceava de sono a 

um canto do sofá e Laura seguia com agudo olhar de ódio toda a cena que 

ali se desenrolava. O próprio comendador, uma noite, ao sair um [41] pouco 

mais tarde do que lhe era costume para a palestra na farmácia ao lado, 

estranhou o isolamento da filha mais velha, enquanto o noivo estava a 

tagarelar com a outra, que já tinha marido; e pigarreando grosso, falando 

zangado, dirigiu-se ao professor público: 

— Que é lá isso, seu Jacinto? Então sua noiva está atirada ali para um 

canto, sozinha, e o senhor aqui a dar de língua com a Hortense?... Isto é o 

mundo às avessas... 

E saiu, batendo com a porta. 

Por aqueles dias, algumas famílias da vila organizaram um grande 

almoço nas matas da fazenda do coronel Juvêncio, distante apenas meia 

légua; e como a estrada para lá começasse perto da casa do comendador 

José Domingues, foi combinado que à porta deste se formaria a comitiva. 

Algumas senhoras iam de trole, outras a cavalo, com os pais ou maridos; e 

tudo andava numa dobadoura com os preparativos da festa. 

Guilhermina amanheceu no dia do almoço mais contente, uns rápidos 

frêmitos de esperança a lampejarem-lhe n’alma, porque Hortense tinha 

declarado que preferia o trole e ela contava aparecer ao noivo realçada pela 

superioridade sobre a irmã de saber montar perfeitamente a cavalo. O 

vestuário de amazona assentava-lhe bem, desenhava-lhe a cinta fina e airosa. 

Sentia-se leve, esbelta, mais animada. Toda essa alegria, porém, 

desvaneceu-se repentinamente à hora da partida: Jacinto Gomes acabava 

de subir, muito calmo, para a boleia do trole em que estava Hortense, e de 

lá respondia a quantos o questionaram sobre essa ideia, que lhe tinham 
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faltado com o animal prometido e demais acordara com uma forte dor de 

cabeça e preferia este meio de locomoção ao trote de um mau cavalo. Nada 

havia que dizer a isto, e os chicotes estalaram, a comitiva se abalou, partiu, 

aos gritos de “Hé, Pretinho!... Hé, Tordilho!... Hé, Mulata!...” dos cocheiros 

que guiavam os troles e no meio de relinchos dos animais de sela, de risadas 

que se trocavam de grupo em grupo, de exclamações e pilhérias dos 

excursionistas, excitados pela [42] beleza dessa manhã luminosa de março. 

A entrada na mata foi deliciosa. 

Os carros começaram a rodar sem ruído sobre um leito de folhas que 

amortecia os solavancos, e uma frescura penetrante sucedeu bruscamente 

ao calor já intenso do sol das nove horas. Um aroma balsâmico evolava-se 

dos troncos rugosos de árvores gigantes cujos cimos se confundiam nos 

ares, deixando apenas coar uma tênue claridade; choravam fios d’água 

corrente entre as folhagens, ouviam-se mil rumores misteriosos, sussurros, 

pios de ave, estalidos de galhos secos, passos furtivos de pacas e tatus, 

amedrontados com a invasão dos seus domínios, fugindo, invisíveis — todas 

as vozes enfim da floresta violada em seus segredos: e a verve da comitiva 

extinguiu-se pouco a pouco sob um silêncio quase religioso. A umidade, 

porém, começou a tornar-se excessiva, insuportável; romperam aqui e ali 

alguns espirros prosaicos, que sacudiram a impressão romântica, e as 

risadas casquinaram de novo até chegarem à clareira capinada de fresco, 

que era o ponto da excursão. 

Os moleques mandados adiante já esperavam aí com cestas de comida, 

que foram abertas logo, no meio do maior entusiasmo, espalhando o 

abundante conteúdo sobre a enorme toalha estendida no chão; e o almoço 

principiou alegre e ruidoso. Tinham posto o champagne a refrescar no 
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riacho próximo. O coronel Juvêncio, com uma coxa de galinha na mão, 

contava casos tão engraçados, que fazia estourar de riso o comendador José 

Domingues e mais dois velhos cujas calvas se tornavam escarlates; e dona 

Leopoldina, obesa, ia se abarrotando de peru com farofa, até que ficou de 

repente afrontada, teve de levantar-se e desapertar o colete. Quanto a 

Hortense, vestida com uma blusa vermelha de pontinhos brancos, quebrara 

um ramo de arbusto e o prendera à roda da cabeça, em forma de grinalda; 

abusava um pouco do champagne, tinha duas rosetas de febre nas faces, e 

aquela coroa de folhagem lhe dava o aspecto de uma linda bacante. 

O professor público colocado entre Guilhermina, Laura e outras moças 

solteiras; mas o seu olhar buscava [43] incessantemente Hortense, e a noiva 

o surpreendeu muitas vezes absorto nessa contemplação, calado, pensativo. 

O almoço, porém, chegava ao seu termo. Grupos erguiam-se agora, 

pesados da digestão, e dispersavam-se entre o arvoredo, uns para fazerem 

exercício, outros para ruminarem em paz e liberdade. As matronas 

repartiam comida entre os moleques. Foi então que Laura, ao voltar das 

bordas do riacho em que lavara as mãos, deu pela falta de Guilhermina, de 

Hortense e de Jacinto Gomes. Volveu um olhar em torno, um pouco 

admirada, caminhou pelo mato, pôs-se a farejar curiosamente entre as 

árvores, e de repente estacou... Guilhermina estava ali adiante, apoiada num 

tronco, o corpo para a frente, o olhar espiando qualquer coisa que se sumia 

ao longe e que devia ser terrível, porque toda ela tremia e o rosto parecia 

contraído, lívido... Laura gritou: 

— Guilhermina! 

Ela voltou-se, viu a irmã; e, de repente, correndo ao seu encontro, com 

um grande grito, bradou: 
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— Ah! Laura!... a safada roubou meu noivo!... roubou, roubou... Eu vi!... 

Ele beijou ela na boca, ali debaixo da mangueira, e depois seguiram juntos, 

abraçados... Eu vi... Meu Deus!... 

Atirou-se na terra úmida, enterrou a cara nas raízes da árvore vizinha 

e pôs-se a soluçar, enquanto Laura, atônita, muito pálida, ajoelhava junto 

dela e ia perguntando-lhe: 

— Mas quem é que fez isso? Quem?... Que foi? 

— Foi a safada! — gritou outra vez Guilhermina, erguendo o rosto 

alterado — foi Hortense! Pois quem havia de ser?... 

— Que perversa!... que mulher ruim, sem vergonha! Mas fala baixo... 

Olha se papai vem por aí... 

Guilhermina voltou-se, assustada, compondo o vestido; e, de pé, num 

pulo, um ar de indomável energia na face angustiada, mostrando o punho 

cerrado a um ponto do horizonte, exclamou: 

— Pode guardar o seu Jacinto Gomes, traidora!... Eu é que não me caso 

mais com ele, não caso, não caso. Está acabado. 

[44] — Mas... e papai? e mamãe?... Você vai contar o que houve?... 

Guilhermina não respondeu logo, indecisa, com duas rugas fundas na 

testa e o olhar ausente, parado; depois foi dizendo, lentamente: 

— Não! não direi. Tenho pena dos velhos, coitados. E demais, que 

escândalo sobre o nosso nome! O dr. Novais era até capaz de não querer 

mais você... Mas casar com o Jacinto, isto nunca!... 

E com efeito declarou ao pai que lhe sobreviera gradualmente uma 

invencível aversão pelo noivo e assim resolvera, como maior que era, não 

realizar mais semelhante casamento. E não houve rogos, argumentos, 

admoestações que vencessem a resistência em que se fechou, muito calma, 
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muito fria, sem dar mais nenhuma explicação, forçando deste modo o 

comendador Domingues a curvar-se à sua vontade de ferro. Jacinto Gomes 

foi, pois, despedido, pediu logo remoção da escola, e quinze dias mais tarde 

o seu vulto esguio tinha desaparecido da vila. 

Hortense agora, como opressa pela atmosfera hostil da casa paterna, 

passava grande parte do seu tempo com a dona Fifina, mulher do coletor, 

que já tinha morado no Rio e de cá recebia sempre jornais de modas e 

romances franceses. Eram amigas. 

Quanto a Laura, que em meados de maio se pôs a esperar o noivo, que 

vinha para a festa, uma apreensão esquisita pairava sobre o seu espírito. E 

quando o dr. Novais enfim chegou, todo alegre, aos abraços, vindo 

hospedar-se em casa do futuro sogro, a fim de não ficar isolado na fazenda, 

ela entrou a espreitar todos os gestos e olhares de Hortense, macambúzia, 

pouco comunicativa. 

Novais era um rapaz bonito, viajado, sabendo conversar com 

desembaraço. Conhecera Hortense em solteira, vinha agora achá-la mudada, 

mais chique, mais formosa, e fez-lhe cumprimentos com a naturalidade de 

quem não pensa no mal. Laura, porém, tornou-se lívida. E não o deixava a sós 

na sala, presa de uma obsessão doentia, emagrecendo, com as sardas mais 

salientes no rosto, que perdia a sua frescura de loura. O noivo estranhava-a, 

[45] solícito, mas o silêncio da sua atitude ia aborrecendo-o e começou a 

achar mais graça nas palestras animadas com Hortense, em que discutiam 

Bourget, Maupassant, Marcel Prévost. Entrou a ligá-los pouco a pouco certa 

comunhão de gestos, de ideias, de reminiscências da vida europeia, e Laura 

assistia, calada, a esses vivos diálogos em que não podia tomar parte a sua 

ignorância de todos aqueles assuntos.  
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Para os fins de maio, Hortense parecia já tão familiar com o futuro 

cunhado, que até lhe mostrava cartas do marido, cheias de passagens 

íntimas, de alusões amorosas; e ria-se maliciosamente do enleio do moço, 

que corava, perturbado. Ele agora, quando sozinho à noite no quarto, ia 

pensando: “Que mulher terrível!...” e trincava o charuto, muito nervoso, com 

vontade de afastar-se daquela casa onde a noiva escolhida só lhe despertava 

tédio. Que ideia infeliz, ter gostado de semelhante matutinha! A lembrança 

da outra enchia-lhe a memória de mil detalhes, que a evocavam inteira, 

provocante como uma serpente que se lhe enroscasse no corpo. Um dia, à 

hora da sesta, ela viera bater à porta do seu quarto, enfiando pela fresta um 

braço nu, completamente nu, branco, redondo, que lhe oferecia uma 

tangerina. Ele tinha tomado a fruta, mas ao mesmo tempo segurara o braço 

e cobrira-o de beijos ardentes, rápidos, sentindo vibrar toda aquela carne 

tépida ao contato dos seus lábios. Ah! como tudo isso era canalha, ali, sob o 

mesmo teto da sua noiva! A honestidade banal do seu espírito reagia, mas 

os seus nervos, os seus sentidos, obedeciam a uma ação lenta, misteriosa, 

dissolvente, que lhe destruía inteiramente a energia e as resistências. 

Foi aí que surgiu a festa do encerramento do mês de Maria e Alonso 

Novais, amolecido pelas lágrimas de Laura na igreja, indignado contra o 

próprio procedimento, jurou não mais prestar atenção às coqueterias de 

Hortense e consagrar-se todo à inocente noiva. Efetivamente, durante o 

leilão de prendas, conservou-se sempre ao seu lado, todo sorrisos, 

arrematando objetos graciosos que lhe oferecia em voz alta, numa 

ostentação de direitos; mas à hora do fogo de artifício, quando os clarões 

[46] azulados das peças pirotécnicas e dos repuxos multicores começaram 

a romper violentamente a escuridão do morro, onde negrejava o povo 
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imobilizado pela expectativa, entre o vaivém dos moleques acompanhando 

as evoluções do fogueteiro com assobios ou aplausos, Novais foi se sentindo 

cansado, aborrecido, e procurou com a vista o perfil de Hortense, erguido 

para o céu estrelado, muito branco sob um capuz de rendas, idealizado por 

toda aquela irradiação de luz, que a transfigurava. E sem saber como, 

achou-se junto dela, unido a ela, aproveitando os fugitivos momentos de 

treva para lhe apertar sob a capa os dedos frios e trêmulos. Que lhe 

importava agora a noiva?... Os sentidos revolucionados punham-lhe no 

sangue uma chama indomável. Amava aquela mulher... Queria os seus beijos, 

queria o contato do seu corpo sinuoso, ardente, moço, vibrante... 

E duas horas mais tarde, a cabeça em fogo no vasto salão da Câmara 

Municipal, onde tinha principiado o baile, ao ver chegar a família 

Domingues, atirou-se como um louco ao encontro de Hortense, adorável 

num vestido de seda cor-de-rosa pálido, o colo meio nu, os cabelos presos 

no alto da cabeça por um pente de brilhantes. Nem deu um olhar à noiva, 

que vinha atrás, toda de branco, cheia de rancor, o rosto contraído, falando 

baixo com Guilhermina; murmurou apenas um convite ao ouvido de 

Hortense, enlaçou-lhe a cintura e partiram juntos numa valsa americana, 

ritmada de passinhos rápidos e curtos, que ninguém ali conhecia. 

E foi uma surpresa aquilo! 

Foi um escândalo! Dona Leopoldina, muito vermelha, atravessou 

pesadamente a sala, procurou o marido no vão de uma porta e pareceu fazer 

uma confidência que acendeu na calva do velho um rubor intenso. 

Quanto a Novais, finda a valsa, retirou-se para o bufete, pôs-se a beber 

copinhos de conhaque, muito nervoso. E a volta para a casa, ao frio das duas 

horas da madrugada, sob um nevoeiro cerrado que enregelava e num 
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silêncio de morte entre todos os membros daquela família, agitada por um 

temporal íntimo — a volta foi lúgubre. 

[47] Uma vez em seus quartos, Laura, que já não duvidava mais da sua 

desgraça, deixou-se ficar sentada a um canto, vestida, hirta, imóvel. 

— Deite-se, minha irmã!... — murmurou Guilhermina, cheia de 

compaixão, mas ao mesmo tempo receosa de provocar alguma cena de 

lágrimas e desespero àquela hora adiantada. 

Um não! muito seco foi a única resposta de Laura. 

A outra tentou ainda uma observação, um protesto; mas, diante do 

gesto decisivo da irmã, que lhe cortou a frase, não insistiu mais, deitou-se. 

E depressa adormeceu, vencida pelo cansaço. Laura, então, descalçou-se 

com todas as cautelas, para não fazer ruído, e, de meias, contendo a 

respiração, foi mansamente entreabrir a porta do quarto e ficou espreitando 

fora o corredor escuro. Apagara a vela. Uma calma profunda enchia a casa 

toda, mergulhada no sono, em que só o tique-taque do grande relógio da sala 

de jantar punha uma nota de vida, cadenciada e monótona. E os minutos 

corriam, o tempo começava já a parecer interminável à impaciência de 

Laura, quando, repentinamente, as pancadas surdas do seu coração 

precipitaram-se e um suor frio inundou-lhe a testa. Do fundo do corredor 

surgia agora uma forma esbranquiçada, cosida com a parede, deslizando em 

silêncio, enquanto se abria do outro lado uma nesga de porta iluminada, 

deixando passar a cabeça de Alonso Novais, sorrateira e medrosa. 

A sombra caminhou para ele, entrando pouco a pouco na estreita zona 

de luz projetada do quarto: e Laura, arquejante de ódio, pôde ver bem o rosto 

de sua irmã Hortense — essa malvada sempre triunfante no pedestal do 
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vício, incestuosa e adúltera, eterna esfaimada de amor, que ia roubar os 

beijos do seu noivo, gozar com ele toda uma noite de febre... 

O sangue revolto borbulhou quente em suas artérias... Sentiu-se louca 

de ciúme... E a outra foi passando, toda branca num longo penteador; e o 

braço de Novais já se estendia, sôfrego, para agarrá-la... Um terceiro vulto, 

porém, irrompeu violentamente entre ambos, saltou sobre Hortense 

petrificada de terror, derrubou-a [48] no assoalho e pôs-se a calcá-la aos 

pés, a moê-la de pancada, esbofeteando-lhe as faces, arrancando-lhe os 

cabelos aos punhados, enterrando-lhe no seio unhas agudas que rasgavam 

as carnes palpitantes como tenazes de ferro. 

Aos clamores que retumbaram pavorosamente na casa adormecida, 

portas bateram, luzes brilharam, e o comendador José Domingues apareceu 

correndo, em trajes menores, uma grossa bengala na mão, seguido de dona 

Leopoldina e das negras que gritavam por socorro, num enorme pânico, 

embrulhadas apenas em lençóis apanhados às pressas. 

E foi um pasmo, uma consternação, quando encontraram Hortense 

estendida sem sentidos no corredor, toda ensanguentada, as vestes em 

trapos, e Laura a lutar com Guilhermina, que a tinha arrancado de cima da 

outra e a prendia agora pelos pulsos, ainda convulsionada de furor, uma 

espuma nos lábios, olhos esgazeados, bradando, já rouca, que a deixassem 

matar de uma vez aquela víbora. 

Novais, ao ver a noiva pular de repente sobre a irmã, não tinha tido a 

coragem de defender sua cúmplice. Apavorado pela gravidade da situação, 

pela consciência do flagrante delito, fechara-se por dentro, enfiara 

precipitadamente a roupa e, saltando a janela baixa que dava para a rua, fora 
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refugiar-se em casa de um amigo, aonde chegou pálido, ofegante, 

maldizendo a sorte. 

E agora a vivenda do comendador José Domingues está fechada, muda, 

deserta... 

O velho mudou-se com a família para Barbacena. Hortense, depois de 

longo tratamento, foi esperar a volta do marido no Rio; mas está 

desfigurada, com fundas cicatrizes no rosto, o lábio costurado e repuxado 

para a orelha, o que lhe dá um ricto sardônico, muito desagradável. Vive 

triste e retraída, explicando os estragos de sua beleza por meio de uma 

fábula. Que um dia, na roça, indo apanhar ameixas, rolara por uma 

ribanceira abaixo, dilacerando-se toda na queda... 

E assim terminaram aquele ano as festas do encerramento do mês de 

Maria na vila de ...   
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