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[5]2 Era uma Quinta-feira Santa. 

Na estrada que segue da vila de... para a Fazenda da Rocha Negra, 

cavalgavam dois homens sobre grandes machos, cuja marcha penível e curta 

bem atestava as fadigas de uma longa viagem. 

A escuridão era pavorosa; a noite, a floresta povoada de mil sombras, a 

tempestade que ameaçava desabar, a viração fria, uma viração de morte; eis 

aí um quadro dos mais horríveis para os caminheiros do mundo. 

E os nossos cavaleiros caminhavam mudos, sombrios; dir-se-ia que entre 

eles se antepunham os espectros da floresta, se esse mais medonho fantasma 

da escravidão não estanhasse suas línguas; o senhor seguia atrás do pajem, cujo 

burro branco lhe fornecia a única guia na vasta extensão das trevas. 

Se a folhagem largava um gemido, um ligeiro calafrio percorria os corpos 

dos viajantes; se um galho seco lhes caía na passagem, eles sangravam 

_________________________ 
 

1 LOBO, Américo. Conto fantástico. Fórum Literário, São Paulo, n. 1, p. 5-7, 20 jul. 1861; n. 2, p. 15-16, 
27 jul. 1861; n. 3, p. 22-24, 3 ago. 1861; n. 4, p. 28-30, 3 ago. 1861; n. 5, p. 37-38, 17 ago. 1861. 

2 Os números entre colchetes referem-se aos números das páginas da referência. 
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freneticamente a barriga dos animais. Embalde! As pobres montaduras 

erguiam de súbito a cabeça ao ar e davam os tristes urros da fome e do 

cansaço; depois, arrebanhando a cauda nas ilhargas dos cavaleiros, 

continuavam seu passo de chumbo através da escuridão. 

Os dois homens deixaram-se pouco a pouco apoderar do pavor que 

incute a natureza desolada no silêncio temeroso do ermo e da noite; 

atravessando aquele deserto de pinheiros selvagens, eles ouviam vozes 

abafadas e surdas que sucessivamente imploravam e imprecavam. Quando 

alguma ave desgarrada lhes batia com as asas nas faces, os viajantes 

persignavam-se e, lembrando-se dos contos que lhes tinham enchido a 

infância de susto e de receios, estremeciam involuntariamente. 

Luiz, aproximando-se da sua fazenda, caminhava mais que apreensivo. 

Casado havia três meses com a mulher que amava com toda a impetuosidade 

de uma paixão primeira, fora arrancado da lua de mel e dos braços de Júlia 

por uma carta que lhe dava a notícia da dupla agonia de seus pais. Nos leitos, 

que se transformavam em sepulcros, o filho perdeu em insônias e angústias 

a força de vontade do homem e o fogo abrasador do mancebo. Tendo visto 

morrer, um depois do outro, seu pai e sua mãe, ele misturou uma prece ao 

canto funerário dos padres, depôs algumas flores sobre as campas paternas, 

e tomou melancolicamente o caminho da Rocha Negra. 

Era o último dia de jornada, e Luiz já fizera boas dezesseis léguas. Por 

maiores esforços de imaginação que fizesse para contemplar a imagem de 

sua esposa, esta passava rápida pelo seu espírito, e o pobre só via figuras de 

dor desenharem-se no horizonte escuro. Ora era seu pai, que se alevantava 

do túmulo para dar-lhe o derradeiro ósculo de despedida, ora era sua mãe, 

que lhe acenava um adeus com as dobras do lençol mortuário. Ele então 
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pensava lá consigo que era bem triste chegar assim, mudo e tão tardio, por 

aquela noite horrível, nesses lugares outrora alegres e felizes, agora mortos 

para a sua alma despedaçada. 

Sabino era um moleque da fazenda. Sua mãe, Teresa, era tida como 

feiticeira; um escravo contava mesmo que o bode negro a visitara nove vezes 

antes do nascimento do filho. O que é certo é que a velha tinha costumes 

muito estranhos: vivia na toca da Rocha Negra, onde só penetrava Sabino, 

alimentava-se de raízes e pretendia curar todas as enfermidades; numa 

noite, Sabino acordou em sobressalto e viu o interior da toca iluminado por 

um clarão vermelho como a brasa; sua admiração converteu-se em estupor 

quando seus olhos distinguiram, a essa [6] luz do inferno, um esqueleto 

horrendo, que movia-se para o seu leito, segurando pela mão a velha Teresa, 

que brandia um espeto quente, coroada com um barrete de chamas. 

O moleque deu um grito e instintivamente fechou os olhos. Parecia-lhe 

que a toca lhe andava à roda da cabeça. Por fim, sentiu no peito o contato 

afogueado de um ferro agudo. Nem pôde gemer porque suas forças todas se 

achavam paralisadas. O espeto descreveu um círculo na sua pele negra e 

retirou-se; num instante, Sabino ouviu um estampido tão medonho como se 

fosse o estouro de uma mina enorme e sentiu fortemente o cheiro de enxofre. 

Abriu os olhos estonteados... Na entrada da toca, Teresa sorria-se para 

ele... Desde aquela noite à que seguira-se à Sexta-feira Santa do ano 

passado, Sabino era tentado pelos espíritos maus. Às vezes, imaginava que 

mil bruxas lhe colocavam um punhal na destra, apontando para o seu 

senhor; durante a reza, vinha o gênio do crime desdobrar ante ele um painel 

representando os seus parceiros degolados no terreiro da fazenda, e a sua 

própria figura feliz e ensanguentada dominando o quadro. 
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Durante o trajeto, ele lembrava-se, pois, da sua velha mãe, cuidava ver 

sacis de barrete vermelho, que rolam barris nas estradas, e lobisomens 

amarelados, que correm pelos cemitérios com seus olhares acesos. 

Ambos, senhor e escravo, caminhavam aterrados, quando, às ameaças 

mais fortes do temporal, Luiz pediu a Sabino o capote de chuva. 

Sabino parou o animal, estendeu a mão trêmula para o senhor e ia 

entregar-lhe o capote, quando um relâmpago alumiou uma cruz de cedro, 

plantada à beira do caminho, em cuja ramagem pousava uma coruja. Esta 

soltou três pios horrendos e bateu as asas para o lado da Rocha Negra. O 

burro do pajem urrou mais lugubremente e disparou a correr. 

— Alto! — gritou Luiz, que conheceu a pequenina distância em que se 

achava de sua casa e esporeou o macho em que montava. 

O burro permaneceu imóvel; o sangue jorrava-lhe da barriga e ele 

continuava pregado ao chão. Finalmente recuou daquele lugar fatal e 

mordeu a perna do cavaleiro. 

Luiz, contrariado por um obstáculo desta ordem, quando a viagem 

estava a terminar, saltou não sem algum receio em terra, engatilhou uma 

pistola, e disparou-a sobre o animal. 

O eco repetiu ao longe a explosão e a queda. 

Luiz, mais e mais supersticioso, e quase com um sentimento de 

remorso, dirigiu-se a pé para Sabino, fê-lo apear, montou sobre o macho 

deste e continuou a viajar sem o pajem. 

Só, tão só naquele mundo onde não brilhava uma luz amiga, o pobre 

viajante viu-se perseguido pelas negras visões que amedrontaram-no na 

infância... 
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Chegava-lhe aos ouvidos um ruído queixoso e pesado que 

progressivamente tornava-se maior, maior, como as vozes do desespero 

que cada vez mais fortes e confusas se ouvem... Aqueles selvagens 

murmúrios não podiam partir senão das larvas que esperam no cárcere a 

hora em que devem vagar soltas pelo mundo... 

Luiz pensou nos escravos que ele vira sucumbir fulminados pelo cólera 

e associou imediatamente à lembrança os quadros de abandono e miséria 

em que os vira. Os miseráveis caíam repentinamente mortos ou, em agonias 

desesperadoras, lançavam na poeira uma baba peçonhenta e acabavam a 

vida amaldiçoando o passado de ferros, o presente de torturas e o futuro 

do inferno. 

Àquelas desoras, suas almas deviam vagar pelo ar, vibrando o azorrague 

contra aqueles que, desde um crime torpemente hediondo até as vexações 

as mais envilecedoras, corromperam o seu coração, traficaram com a sua 

carne e venderam sua salvação ao anjo do pecado e do extermínio. 

Os azorragues estalavam no céu e na terra; os senhores passavam 

horrivelmente lívidos, arrastando pesadas correntes pelo mundo que eles 

desonraram sem piedade, e os carrascos de ontem, vítimas hoje pela lei 

providencial que [7] pune o parricídio da liberdade, que não pode deixar de 

castigar esse vergonhoso incesto social — a escravidão, e as vítimas de 

ontem, fúrias hoje porque Deus as recebera da mão do homem tão sórdidas 

que somente serviam para instrumento de seu castigo; carrascos e vítimas, 

todos num acesso de delirante frenesi, lançavam à face uns de outros sua 

condenação eterna e em gritos de um remorso tardio e estéril 

despedaçavam-se reciprocamente, revolvendo-se no abismo da perdição... 

A noite ia alta, bem alta! 
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As ferraduras do macho bateram de encontro à madeira. Era a ponte 

lançada sobre o rio que limitava ali a Fazenda da Rocha Negra. O macho 

caminhou sem dificuldade até esbarrar na porteira situada na extremidade 

da ponte. 

Luiz tentou abri-la infrutiferamente. Apeou-se, portanto, reconhecendo 

que ela estava amarrada. A custo pôde desatar o nó da corda e forcejar contra 

o madeiro. A porteira escancarou-se toda e deu um baque surdo de encontro 

à cerca. 

Luiz, trêmulo e pálido, montou de novo no macho, que agora disparou 

a correr impelido pelo instinto da vizinhança do pouso. 

A tradição dizia que a alma dos náufragos amarrava à meia-noite aquela 

porteira e que, se erguendo branca, branca até as nuvens, estendia uma mão 

mirrada sobre o ombro dos viajantes. 

Luiz supunha estar debaixo desta compressão quando um calafrio mais 

prolongado percorreu seus membros e pareceu-lhe que alguma coisa, 

atravessando o espaço numa carreira fantástica, se tinha situado na sua 

garupa com um riso zombeteiro. 

Luiz ouviu dizer-lhe: “eu te esperava no teu tigre branco! fogo e rapina”! 

Depois sentiu nas faces dois tapas gelados, e tudo aquilo desapareceu como 

um mundo vertiginoso de visões. Ele perdera o acordo de si. 

Quando abriu os olhos, já se achava no seu quarto. Júlia debruçava-se 

como um anjo de consolação sobre o seu leito, e lhe dizia baixinho: 

— Que te sucedeu, meu querido?! Ai! tão inquieta estive por ti, que é 

agora a primeira vez que reparo na cor negra de teus trajos...  

E continuava, inundada por um rio de lágrimas: mais três meses, e eles 

beijariam também o “nosso querido filho”... 
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[15]3 A beleza de Júlia brilhava no seu semblante coberto pelos aljôfares 

do pranto. Ela embebia em Luiz os seus formosos olhos, e chorava, gemendo 

com a pomba ferida nos seios. 

Júlia era uma moça excessivamente poética; uma extrema sensibilidade 

fazia-a estremecer ao menor ruído e rodeava-a de uma atmosfera de 

compaixão pelas infelicidades do mundo. Dotada de uma organização tão 

débil quanto nervosa, qualquer espetáculo menos alegre lhe valia um 

delíquio. Não era mesmo raro que ela chorasse sem causa; aquele ser, que 

pertencia mais à ordem dos espíritos do que às terrenas filhas de Eva, 

obedecia, muitas vezes sem o querer, a uma ternura desconhecida e doida 

que já era quase sensualidade; então somente seu marido podia fazê-la 

sorrir-se um pouco, seu marido, a quem ela dera todo o amor exaltado de 

sua alma apaixonada. 

Júlia era bela e meiga! Contemplando-a num enleio que é admiração e 

piedade, Luiz viu o sinal de sua gravidez e regozijou-se com a esperança de 

um filho; ao mesmo tempo, porém, cuidando na debilidade daquele corpo 

tão sujeito a mil perigos, Luiz empalideceu, pensando que crise poderia 

nascer da notícia infausta que sua mulher recebera-se tão de súbito. 

— Não chora — dizia ele entre soluços abafados. — Deus o quis! Agora 

vivamos para esse inocente que virá nos pedir amor e amparo. Há de ser 

lindo! Já o vejo a brincar nos nossos joelhos com a imagem de sua mãe no seu 

_________________________ 
 

3 LOBO, Américo. Conto fantástico. Fórum Literário, São Paulo, n. 2, p. 15-16, 27 jul. 1861. 
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belo semblante. Havemos de fazer-lhe um rico batizado; eu libertarei todos 

os escravos nascidos este ano, tu te ocuparás com o vestuário do anjinho. 

A estas palavras, Júlia serenou sua dor e sorriu-se. 

Tomando seu marido pela mão, levou-o ao pé do guarda-roupa e 

mostrou meigamente ao pai as roupagens que havia já preparado para o 

filho. Eram camisolas de seda, calcinhas brancas e um véu de batizado. 

— Foi o meu único consolo durante a tua ausência; ali está o berço cheio 

de flores à espera do infante. 

Luiz comoveu-se por aquela cuidadosa prevenção de mãe e por toda 

resposta depositou um ósculo na fronte santa de Júlia. 

Já eles dispunham-se a tomar repouso no leito conjugal quando um 

enorme clarão, penetrando pelas vidraças do aposento, veio repentinamente 

trazer-lhes um cruel desassossego. De um jato, Luiz chegou-se para as 

janelas e abriu-as. Espetáculo medonho! 

Chamas terríveis crepitavam nos paióis da fazenda e os devoravam, se 

erguendo a uma altura incomensurável, e aluminando sinistramente todos 

os arredores e a Rocha Negra que se destacava das trevas, carrancuda e 

ameaçadora; os cães uivavam pelo terreiro; para cúmulo de desordem, os 

escravos, arrancados seminus de suas tarimbas, vagavam à roda dos paióis, 

pasmos e abismados de espanto, e dando grandes gritos de terror. 

— Água, água, água!! 

À voz de seu senhor, os negros largaram a correr; os cães continuavam 

a latir, o vento soprava mais rápido e furioso sobre o vasto braseiro, e todo o 

gado que ruminava pacificamente pelos campos vizinhos começou a berrar. 
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Júlia reclinou-se sobre a janela e não pôde conter uma exclamação de 

medo à vista de tal desastre. O trovão troava nas nuvens, o incêndio brilhava 

na terra, até a casa abalava-se nos seus alicerces e como que desmoronava-se. 

Luiz fechou violentamente a janela e, querendo salvar ao menos sua 

habitação, passou por sua mulher, que se ajoelhara ante o crucifixo, e desceu 

rapidamente para o terreiro. 

Os negros vinham trazendo água em barris e talhas e começaram a 

lançá-la sobre os paióis. Era tarde! Caíam já as pranchas do edifício com um 

estrépito rouco, e o fogo, que o circulava numa rajada mais forte do vento, 

lambeu a fachada do sobrado. 

Os negros gritavam sempre, o fogo [16] ateou-se no sobrado e, como 

se materiais inflamáveis dessem-se mãos através do espaço, das senzalas se 

levantaram também labaredas mais furiosas. A obra da destruição se 

propagava. 

Luiz lançou-se desesperado para o seu quarto, pensando em salvar sua 

mulher. Achando-a inanimada sobre o tapete, “acorda”, disse ele; e, 

envolvendo-a num largo manto, tomou-a nos braços e fugiu. 

Apenas havia chegado ao topo da escada, alguns negros saíram-lhe ao 

encontro, alegres e desordenados. Luiz ia lhes censurar a brutalidade do 

prazer, quando um deles lhe disse: 

— Senhor, a tempestade! 

A voz perdeu-se no concerto horrível dos trovões; instantaneamente, 

uma chuva grossa bateu nas vidraças e no telhado. Todos os escravos, 

ajoelhados no chão, começaram o terço com um alarido selvagem. Luiz, 

agradecendo no íntimo do coração o auxílio que a Providência lhe dera, 

ordenou um silêncio completo na casa e voltou para o seu aposento. 
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Júlia acordara; sabendo do resultado da catástrofe, dirigiu uma prece à 

divindade, balbuciou algumas palavras e adormeceu mais tranquila. 

Pelo seu lado, Luiz recostou-se no sofá e tentou conciliar o sono. 

Uma modorra cerrou seus olhos; dormia como um ébrio; o corpo 

estremecia convulsivamente e cruéis pesadelos comprimiam sua alma. 

E ele sonhava e sonhava com rapinas, incêndios e mortandades... Como 

há pouco, os negros corriam, os bois berravam e os cães uivavam, não já 

rodeando os paióis, mas seguindo ao encalce de onças famintas. 

A água, um dilúvio d’água, inundava os campos da fazenda; as cataratas 

caíam do céu e o rio crescia, crescia, tragando as árvores, os animais, as 

casas e as senzalas... Repentinamente o sobrado desapareceu num 

boqueirão aberto pela inundação, e Luiz submergia-se com sua casa, seus 

escravos e sua mulher. Dando um gemido de agonia, o desgraçado sentiu 

uma mão agarrar-lhe nos cabelos e erguê-lo à superfície das águas. Seu pai 

lhe mostrava a Rocha Negra boiando num mar imenso e pútrido de sangue, 

e, na toca, Teresa e Sabino, que afiavam facas e punhais. 

Luiz apertou com força a mão de seu pai, e, de novo, afundou-se no 

abismo. Havia despertado em sobressalto. Estupor! O desgraçado segurava 

a mão de Sabino, que tentava degolá-lo!... 

O moleque deu um grito e deixou cair a foice homicida; Luiz, pasmo e 

horrorizado pelo perigo iminente que correria Júlia se acordasse naquele 

instante, atou com força um lenço na boca de Sabino e foi empurrando-o 

para baixo. 

No fundo de um corredor havia um quarto escuro, onde muitas vezes 

ficavam presos os maus escravos da fazenda. Luiz impeliu Sabino para 

dentro dele e trancou o ferrolho. 
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Feito isto, adormeceu. Tanta agitação o tornara mais morto do que vivo. 

Contudo, o espírito ainda refletia as visões de incêndio e devastações. Com 

os olhos arregalados, o semblante lívido, Luiz, arrebatado de cólera, 

estrangulava mulheres e homens, velhos e crianças... 

 

III 

 

[22]4 Rompeu o dia de Sexta-feira Santa. 

Júlia levantou-se do leito, atou as tranças de seus cabelos e desceu para 

dar as ordens de costume. 

As negras agruparam-se em torno dela com demonstrações de amor e 

de interesse. A mais velha das escravas, chamando-a de parte, disse-lhe 

mais ou menos o seguinte, em tom de mistério: 

— Menina, eu te vi criança; quero-te mais de que à minha netinha. 

Aceita um conselho. Manda embora a tia Teresa. 

— Que mal nos faz ela? Coitada! Desde que sofreu dos olhos, nunca mais 

apareceu-me... 

— Menina, se ela fosse a causa de todas as desgraças de ontem? E 

pensas que o seu malefício parou somente no que viste? Escuta: os animais 

amanheceram estafados; os bois e as vacas, com a cauda cortada; os 

bezerrinhos... nem se fala! estão com a boca denegrida, como se tivessem 

andado a beber leite de bruxas! 

Júlia empalideceu ouvindo tais palavras. 

— Já que estamos ameaçados de tantos males — disse ela —, jejuaremos 

todos neste dia. 

_________________________ 
 

4 LOBO, Américo. Conto fantástico. Fórum Literário, São Paulo, n. 3, p. 22-24, 3 ago. 1861. 
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E foi acordar seu marido. 

A conversação dos dois esposos correu tristemente; Luiz sentia a apatia 

que sucede às grandes comoções; Júlia tinha o espírito preocupado com as 

cenas da noite anterior. 

A Sexta-feira Santa correu sombriamente entre jejuns e preces. A 

natureza aumentava o luto que reinava na fazenda. O disco do sol, embaçado 

por densos nevoeiros, projetava, sobre as ruínas dos paióis, as cinzas do 

terreiro e as paredes denegridas das senzalas, um clarão lúgubre e tristonho. 

Nenhum esclarecimento se pôde mesmo obter quanto à causa do 

incêndio. 

Os escravos, bem ou mal, imputavam-no à Teresa. Fosse, porém, da 

feiticeira, de Sabino ou do acaso, a mão devastadora conservou-se oculta. 

[23] Às seis horas da tarde, Luiz se achava sozinho no salão. Lia, ou 

tentava ler. Então ouviu um burburinho de vozes que se aproximavam mais 

e mais do sobrado. Ergueu-se e viu cem barretes vermelhos entrando pelo 

terreiro adiante de seu mercador. A primeira ideia de Luiz foi de indignação 

contra aquele comércio de homens, talvez do próprio sangue do vendedor, 

e de mulheres, que, assim à face da natureza e de Deus, expunham-se em 

leilão para fecundar, talvez, a riqueza do comprador no leito do crime e do 

adultério. Depois, Luiz lembrou-se de Sabino, fez o mercador subir, e lhe 

disse com tristeza: 

— Senhor, quero entregar-vos um escravo que vendereis pelo preço que 

quiserdes. Devo-lhe um grande desgosto; por isso não posso conservá-lo na 

minha casa. Libertá-lo seria um mal para a sociedade. Entrego-vo-lo. Piedade 

para ele... 
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O mercador riu-se a furto de uma proposição cujos interesses cuidava já 

em explorar. Luiz mandou buscar Sabino; Júlia veio saber do que se tratava. 

Conhecendo as intenções de seu marido, Júlia declarou em termos 

enérgicos e positivos que nunca consentiria na entrega do escravo. A seus 

olhos, era um delito tirar-se um homem de sua casa, onde os rigores da 

escravidão eram tão abrandados, para pô-lo à discrição do azorrague e da má 

fortuna. 

— Demais — dizia ela —, Sabino pareceu-me sempre um moleque bom, 

será tirania imperdoável separá-lo de sua mãe e da fazenda em que nasceu 

e tem vivido até aqui. 

Luiz não queria assustá-la narrando-lhe o atentado da véspera. Como, 

porém, estivesse convencido de que Sabino o mataria se continuasse a viver 

em sua companhia, insistiu pela primeira vez contra a vontade de Júlia. 

Esta animou-se progressivamente. Como sucedia quando advogava a 

causa dos oprimidos, seu semblante brilhava de entusiasmo, e um rubor 

celeste cobria a palidez de suas faces. Sua fisionomia refletia a emoção e o 

fogo da inspiração. Concluindo, rogou ao mercador que se retirasse de uma 

casa onde nenhum lucro poderia lhe vir para o seu comércio negro. 

Luiz nunca notara tanta dedicação em Júlia. Admirou-se em extremo e, 

fosse que a discussão o fizesse esquecer os justos receios sobre a gravidez 

de sua mulher, fosse que as contrariedades de que fora vítima o tornassem 

menos afetuoso, o esposo tornou-se quase ríspido para com o anjo que 

defendia os infortúnios do escravo cujos crimes desconhecia. 

O mercador, presenciando uma cena semelhante, despedia-se 

discretamente, quando abriram-se as portas do salão e apareceram dois 

negros arrastando um cadáver. 
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Júlia disparou a chorar; era o corpo de Sabino, que se conduzia junto 

dela, morto e esticado. O moleque tinha os olhos injetados de sangue, o 

semblante desfigurado, a roupa despedaçada e todos os sinais de uma 

estrangulação. 

Luiz ficou fulminado. Trêmulo e lívido, pregou os olhos no chão. Viu 

então uma mancha de sangue nos seus chinelos... Os olhos se lhe turvaram 

e só pôde exclamar: 

— Meu Deus! 

O mercador nada mais tinha a fazer naquela casa; cumprimentou os 

senhores dela e saiu dali com horror. 

Ao mesmo tempo, gritos tão furiosos como os do tigre, tão 

descompassados como seriam os dos botocudos rodeando um montão de 

cadáveres inimigos, repercutiram no espaço com um estridor assombroso. 

Fortes e terríveis, eles avizinhavam-se com uma maravilhosa rapidez até que 

as paredes do sobrado abalaram-se todas ao som daqueles berros infernais. 

Dir-se-ia que o gênio da iniquidade se arremessara do polo para mergulhar 

aquela casa em espanto e desolação. 

Júlia nem sequer pôde levantar-se da cadeira em que estava prostrada. 

Pálida e sem voz, quase em vertigem, ouviu um alarido satânico pela casa e 

passadas na escada e no corredor; a custo fixou os olhos enfraquecidos na 

porta do salão. A vida lhe fugia. 

Então a velha Teresa, seguida pela multidão de escravos, atraídos 

magneticamente [24] pelo poder de seu olhar, pulou no salão e, agarrando 

o cadáver de seu filho, arrastou-o junto de Luiz. 

Houve um instante de silêncio mortal. Júlia cria sonhar. Às luzes 

duvidosas do crepúsculo, ela via de um lado os escravos espalhados pela 
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sala, homens e mulheres, todos subjugados pelo terror; de outro, seu 

marido, amarelo como um defunto, lançando uns olhares desvairados sobre 

o cadáver de Sabino, que a mão da feiticeira conservava de pé no meio da 

sala; e a feiticeira? Na cabeça colossal, ardiam em chamas as muquiranas de 

sua cabeleira hirsuta; junto da testa pequenina e enrugada brilharam com 

fulgor diabólico dois olhos ferozes, circulados de carne viva no lugar das 

pálpebras; nas faces encovadas, tão negras como o carvão, sobressaía um 

nariz rombo, cujas ventas eram tão largas quanto medonhas; a boca lançava 

uma baba nojenta; os braços e as pernas, compridos e finos, numa 

desproporção exagerada com o corpo e a cabeça, e dois buracos rubros e 

fundos no lugar dos seios completavam-lhe a figura disforme. 

A feiticeira sacudiu com força o ombro de Luiz e lhe bradou com fúria: 

— Assassino de meu filho, assassino! Oh! possam os teus rasgar-te as 

entranhas! Possa o inferno cuspir na fronte de tua amásia uma nódoa de 

infâmia e de desonra! Meu filho!! Meu filho!! — E continuou, voltando para 

Júlia: — Que teu ventre três vezes maldito gere somente répteis e jararacas! 

Que sejas a fonte impura de uma descendência bastarda! Adúltera, adúltera, 

adúltera!! 

Como dois cometas desgarrados, que, um dia, encontrando-se, 

obedecessem espantados à lei do equilíbrio, os olhos da feiticeira fitaram-se 

em Júlia com uma fixidade horrível. Júlia, sentindo aproximar-se de sua 

cadeira em mil voltas extravagantes aquela fúria asquerosa, que a fascinava 

como a serpente, soltou um grito de dor. Sob o olhar da feiticeira, que 

tinha-a domado, a mísera sofreu uma agonia pior do que mil mortes. 
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Uma grande revolução se operou no seu corpo, cujas entranhas uma 

mão maldita revolvia entre punhaladas agudas. O ventre como que partia-se 

e substituía-se... 

Júlia pensou enlouquecer naquele suplício. Caiu no chão em desvario. 

A feiticeira deu três grandes brados e, pondo nas costas o cadáver de 

Sabino, partiu rápida como a flecha. Luiz levantou-se, solene e grave, 

ordenou aos escravos que se retirassem e levou Júlia nos braços. 

— Um médico! — gritou ele. 

Anoitecera. 

 

IV 

 

[28]5 São oito horas da noite. 

Luiz está reclinado sobre o leito de Júlia, que dorme; ela respira 

dificilmente e, de instantes a instantes, murmura palavras entrecortadas. 

Repentinamente a fisionomia de Júlia tomou uma expressão de horror, 

como se fugisse de um espectro assentado à sua cabeceira; ela voltou-se 

para o outro lado do leito, exclamando: “assassino!” 

“Tudo me condena”, pensou Luiz. “O meu sonambulismo, a gota de 

sangue que tenho nos chinelos, as palavras da feiticeira, Júlia!” 

Era ele o autor de um atentado involuntário, mas que a consciência e o 

remorso lho exprobravam sem misericórdia! Era ele o esposo infeliz, que 

gemia entre as acusações de sua querida mulher e os perigos de uma crise! 

Fatal doença, fatal obediência do corpo às inspirações tenebrosas de um 

poder oculto, que faz da vontade um cadáver, do cadáver um réu! 

_________________________ 
 

5 LOBO, Américo. Conto fantástico. Fórum Literário, São Paulo, n. 4, p. 28-30, 3 ago. 1861. 
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Júlia acordou. Vendo junto de si seu [29] marido tão desfigurado, exalou 

um gemido. Ao mesmo tempo, tornou a sentir o horror que manifestara 

durante o sono: 

— Fugi daqui, senhor! 

Luiz não sabia que fizesse. Não podia desampará-la; não devia 

aumentar-lhe o martírio. Junto dela ao menos cumpria um dever e alcançaria 

talvez um perdão. Ficou. 

— Tu sofres, Júlia, e teu sofrimento vem de mim; tu me acusas, e não 

sabes consolar-me. É, pois, verdade que eu cometi esse crime? Oh, meu Deus! 

Gemidos dolorosos responderam a suas palavras. Júlia tinha 

empalidecido mortalmente e revolvia-se no leito debaixo da pressão de dores 

pungentes. Um parto precoce, sem médico nem parteira, se anunciava a Luiz! 

Era demais. O desgraçado já não podia suportar o peso de tantos abalos. 

Corria pelo quarto como um louco e, no desespero de sua alma, amaldiçoava 

o dia de seu nascimento, sua mãe, Deus! 

Um quarto de hora passou-lhe como um século, Júlia soltava gritos cada 

vez mais agudos; por fim seus lábios fecharam-se, seu corpo imobilizou-se, 

sua respiração sumiu-se. 

Luiz, supondo-a morta, chorava como uma criança e arrancava os 

cabelos da cabeça com furor. 

Batendo na fronte, teve uma ideia e chamou a feiticeira! 

A porta abriu-se e apareceu a velha Teresa. 

— Eu esperava que me chamasses — disse ela tranquilamente. — Pobre 

menina! E fui eu que provoquei o parto! — E uma lágrima brilhou nas faces 

negras, tão brilhante como a pérola. 
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A feiticeira endireitou seu barrete e encaminhou-se para o leito; vinha 

coberta com um capote de baeta e mostrava grande arrependimento e pesar. 

— Um momento! — disse Luiz, arrastando-a para junto de uma mesa, 

de cuja gaveta tirou uma pistola. — Eis aqui o que responderá pelo resultado 

do parto. 

A feiticeira consternou-se toda, fez um grande sinal de cruz e, de novo, 

chegou-se pacificamente para o leito. 

Luiz conservou-se um pouco longe, com a arma engatilhada, pronto a 

fazer fogo. 

Teresa entornou nos lábios de Júlia o conteúdo de um vidro que trazia 

e preparou tudo para o parto; rezou depois um padre-nosso e disse a Luiz: 

— Ela já tem o corpo quente; em cinco minutos! 

Luiz pedia a Deus que Júlia não visse aquela negra. Já o semblante da 

doente coloria-se com uns débeis fios de rubor, e seu coração palpitava... 

A feiticeira esperava. 

Finalmente Júlia abriu os olhos e exalou um gemido; a feiticeira disse... 

“enfim!” 

Luiz sentiu o coração pular-lhe do peito e o sangue refluir-lhe ao 

cérebro. Tapou os olhos com a mão. 

— Enfim! — repetiu a feiticeira. 

Luiz esqueceu tudo e foi abraçar seu filho... 

Uma gargalhada satânica percorreu os ares... Teresa deixou cair seu 

barrete e seu capote sobre o tapete e bradou com seu hálito de enxofre:  

— Ei-lo, senhor! O filho de meu filho! Vós o matastes, mas vossa esposa 

o reproduz! 

E desapareceu milagrosamente, deixando o aborto entre os lençóis. 
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Horror! O feto era uma monstruosidade fétida... Tinha a cor denegrida, 

os olhos cercados de carnosidade, dois buracos rubros nos seios e os sexos 

confundidos... 

O projeto de assassinato na ocasião da sua chegada, a resistência que 

Júlia empregara à saída de Sabino, a beleza deste, até mesmo o espetáculo de 

seu cadáver determinando uma crise que o incêndio não pudera produzir, 

aquele feto negro fuzilaram sinistramente pelo espírito de Luiz; cego de raiva, 

ele agarrou o monstro pelas pernas e atirou-o contra a parede. 

Ouvindo o choque do crânio que se despedaçava de encontro à pedra, 

arrancou os últimos cabelos que lhe restavam. Meu Deus! Estavam brancos 

como a neve. O espelho fronteiro refletia sua figura, sua longa barba estava 

também embranquecida! 

Quem pode descrever o que se passou naquele mártir? Quem pode 

contar [30] como um mundo inteiro esboroou-se, e o astro da esperança, 

vermelho de sangue, tombou no espaço para não mais ressurgir? 

Meu Deus! Ela era inocente e pura! Por que destes poderes sobrenaturais 

às criaturas más?! 

Luiz ia tentar contra a vida de Júlia. Agarrou a pistola, que desfecharia 

se um pensamento de ciúme não o contivesse. 

— Oh! — bradou ele —, não serão os adúlteros reunidos pela morte; é 

preciso que vivas, infame meretriz! 

Abriu uma janela do quarto e atirou o feto para o quintal. Depois fez um 

laço de seus cabelos brancos e lançou-o, por escárnio, na face de sua esposa. 

Maldição! A mísera, por último insulto, ficou desamparada no leito de 

agonia, e Luiz corria pelos campos da fazenda sem tino nem fito. 
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Daí a meia hora, os escravos ouviram gritar ao longe: “Adúltera, 

adúltera!” Não entenderam a significação daquela palavra, mas a dor com 

que era proferida lhes dizia quanta desgraça ela resumia. Sentindo que o 

desgraçado que tão tristemente acordava os ecos da noite se aproximava de 

suas senzalas, levantaram-se todos e, a custo, conheceram seu senhor num 

louco que trazia a roupa despedaçada e lhes dizia: 

— É muito tarde! que importa! Escravos, não quero um só nos meus 

domínios. Marchemos para a vila; vós sereis todos libertados! Aprontai-vos! 

Os negros obedecem mesmo a um louco. Foram vestir-se, não sem um 

sentimento de dor pelos tormentos que adivinhavam. Num instante 

voltaram preparados para seguir viagem. 

— Fogo nas casas! — gritou Luiz, acendendo um facho. 

A febre de destruição comunicou-se como por encanto à multidão e, 

em breve, as senzalas e o sobrado ardiam num incêndio devastador. 

Luiz tomou uma enxada e desapareceu. 

 

V 

 

[37]6 Ao torpor que seguira-se ao parto de Júlia, sucedeu um despertar 

horrível. 

Recobrando os sentidos, a esposa abandonada começou por sentir uma 

fraqueza extraordinária no corpo e um peso atordoador na cabeça. Não 

podia mover-se; de nada lembrava-se. 

Vendo-se rodeada de trevas, julgou-se enterrada viva. O frio do ar e o 

frio do corpo mais aumentavam o seu pavor. Um silêncio de túmulos reinava 

_________________________ 
 

6 LOBO, Américo. Conto fantástico. Fórum Literário, São Paulo, n. 5, p. 37-38, 17 ago. 1861. 
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em torno, grave e imponente. Júlia sentiu um calafrio de morte e certamente 

expiraria se uma voz que gritava ao longe — “adúltera!” — não lhe restituísse 

a consciência do presente. 

Aquela voz era de Luiz... A chegada deste, o incêndio, Sabino, a feiticeira 

e o parto vieram-lhe repentinamente à lembrança; depois, um pensamento 

do inferno lhe arrancou um grande brado de desesperação — a mísera 

reconheceu-se mãe... 

E Luiz, que tanto amava-a, proferia uma palavra tão sinistra! E naquele 

abandono inexplicável nada alegrava seu coração, nem um sorriso de 

esposo, nem um vagido de infante! Onde estava seu filho? 

Sua razão perdeu-se num martírio sem nome. Um suor abundante 

gotejava de seu corpo. Ela não era já uma mulher, mas o anjo da maternidade, 

que não podia viver, porque embalde seus olhos buscavam ver o fruto de 

suas entranhas que a fatalidade lhe roubava, quando as carícias há tanto 

tempo contidas pediam o objeto querido para uma vez expandirem-se, 

quando aos seus clamores só respondia esse grito de acusação tenebrosa 

que pesava-lhe tanto n’alma! 

Um terrível clarão iluminou o quarto. Ao mesmo tempo, quebravam-se 

as vidraças do sobrado, e ouviam-se gritos de escravas que salvavam-se, 

lançando-se das janelas. 

Um pressentimento medonho atravessou o espírito de Júlia. Os lençóis 

e as paredes estavam manchados de sangue... Uma catástrofe horrenda caía 

sobre a sua família; seu filho tinha sido assassinado! 

Nem sequer ela pôde gritar: a vida prendia-se-lhe na garganta, seus 

belos dentes, rangendo fortemente, caíam [38] quebrados. Não despregou 

os olhos do sangue fatal. Parecia-lhe que aquelas listas rubras estendiam-se 
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infinitamente para envolvê-la num amplexo de fogo. Milhares de demônios 

lhe repetiam baixinho: “adúltera, adúltera!” 

Então uma criancinha loura lhe apareceu ao pé. Era pequenina, tinha 

os olhos diabolicamente brilhantes e um sorriso eterno nos lábios. Essa 

criancinha lhe indicou com o dedo a janela do quintal; Júlia ouviu daquele 

lado umas enxadas. O menino pagão (era ele) saltou sorrindo no leito, 

encostou a pele enregelada no colo de Júlia e começou a lhe açoitar 

levemente as faces com uns fios de cabelos brancos. Meu Deus! Aqueles 

cabelos doíam mais do que um azorrague; aquele menino inocente e calado 

era mais terrível do que todos os carrascos do mundo. 

Júlia sentiu uma vertigem. Ao princípio julgou que outras criancinhas 

iguais corriam das extremidades do quarto com aquele triste sorriso. Depois 

o ar como que pejou-se de milhares de crianças que cada vez menores e 

imperceptíveis se tornavam. Seus ouvidos zuniram e ela desmaiou. 

Daí a cinco minutos acordou ainda mais aterrada. As chamas crepitavam 

no seu quarto. A mobília, as paredes e cortinas já estavam meio devoradas 

pelo fogo; todo o alarido da noite da quinta-feira repetia-se de novo. 

Júlia quis fugir à morte pelo incêndio. A força, porém, lhe faltava e as 

esperanças de vida se perdiam. Ela resignou-se aos transes cruéis da agonia 

que a esperava, pensando somente na felicidade de abraçar no outro mundo 

o seu querido anjinho. 

Ai! o berço formoso também ardia. Júlia viu-o queimando-se. Quando 

faltou alimento à destruição, quando a madeira, os véus e as flores foram 

reduzidos à cinza, uma labareda última subiu até o teto. Nesse lampejo final, 

apareceu à Júlia um negrinho com buracos vermelhos nos olhos e nos seios 

e a cabeça coberta de cabelos. 
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A criança chamava-a. Júlia sentiu uma afeição extrema pelo monstro 

nascido no berço de seu filho. O desespero e o amor lhe deram forças; a 

mísera precipitou-se pela porta do quarto após a visão, que caminhava 

adiante dela, sempre risonha, sempre cercada de chamas. 

Arrastada pelos acenos da criança, Júlia passou como uma sombra 

pelos corredores desertos, pelos aposentos da casa e através do incêndio. 

Vendo-a tão lívida a seguir um fantasma, diríeis a imagem viva de 

humanidade a seguir também a ilusão que lhe foge. 

Júlia seguiu seu guia até o quintal. Os negros, que a viram sair dentre 

as chamas, foram esconder seu terror nas matas vizinhas. Os cães uivavam 

tristemente na sua passagem. Ela só viu um homem cavando uma sepultura, 

e sobre essa cova sumir-se o menino negro. 

O instinto de mãe revelou-lhe toda a verdade. A dor era muito grande 

para que ela sobrevivesse. De outro lado, aquela marcha fantástica houvera-a 

aniquilado. Júlia caiu fulminada gritando: “meu filho!” 

Nesse instante uma gargalhada feroz repercutiu no espaço. Ouviu-se 

também um tinido de armas. 

Uma tropa de soldados vinha acompanhando a velha Teresa. Esta 

adiantou-se para Luiz e bradou: 

— Ei-lo, o assassino do escravo, da mulher e do filho! 

E largou nova gargalhada, vendo a figura desordenada de Luiz. 

Os soldados ficaram estupefatos à face de dois cadáveres e de um 

louco. Houve um silêncio completo. Finalmente o sargento disse: 

— Há em tudo isto um mistério; a feiticeira o há de decifrar. 

Seguiu-se um espanto maior. Teresa tinha desaparecido. Em torno dos 

cadáveres, adejava uma coruja; às palavras do sargento, ela voou 
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rapidamente para o poente e, descrevendo um largo círculo no horizonte 

com o seu olhar de carbúnculo, desapareceu para sempre no ocaso, 

soltando três pios medonhos. 
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