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[3]2 Foi por uma madrugada triste das endoenças, na Quaresma de há 

já três anos...  

Cortinas roxas, de sarja, na face vítrea dos nichos, velavam as imagens.  

O alampadário d’ouro do altar das Dores, pendente em longos correntins 

de prata de um dos florões da abóbada, coava brando, num pequeno raio ao 

derredor, a luz mortiça do pavio no óleo bento, luz exangue, num bruxuleio 

sonolento e pisco de mecha carbonizada, quase a extinguir-se, e, a cada 

balanço frouxo da lâmpada, círculos de sombra abriam-se no mosaico do 

chão, aranheirando contorções [4] negras na pedra, ora dilatados ‘té o pé dos 

altares, ora retraídos ao centro... 

Ao vasquejo contínuo da luz expirante, em cada pé de coluna e nos vãos 

estreitos dos confessionários e nas pequenas escadas espiraladas dos 

púlpitos, moviam-se vultos indefiníveis, acapuchados na treva, sombras que, 

ao atemorizado espírito fanático de um crente, pareceriam contornos negros 

de coisas más, aparições malditas de tentação e de pavor, que ousassem 

_________________________ 
 

1 CAMPOS, Lima. Confessor Supremo! In: CAMPOS, Lima. Confessor Supremo. Rio de Janeiro: 
Laemmert & C., 1904. p. 3-20. 

2 Os números entre colchetes referem-se aos números das páginas do livro. 
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sacrilegamente trazer para ali, para o sacro recinto dos recolhimentos 

piedosos, diante a própria abnegação Divina crucificada, as suas corcovas 

peludas de espíritos gibosos encimadas de estranhos chifres retortos e 

terminadas em longas caudas simiescas!... 

O grande espaldo largo do órgão, ramalhudo de enfeites, barrava de 

negro, ao alto, o fundo da igreja, sobre o coro, sobre os arabescos ponteantes 

do guarda-vento da entrada, pesado, austero, sem um só gemer de teclas, 

sem um arfo [5] brando dos foles, mergulhado na completa sombra, 

adormecido na sonolência majestosa dos te-déuns — esfinge de ébano, 

monstro e mudo, como um silêncio enorme dentro de um outro silêncio... 

O caixão negro do Cristo morto, disposto já para a exposição ritual do 

dia sobre o estrado amplo do altar lateral das Dores, alvejava na penumbra a 

prata limpa dos bordos, dos argolões pesados e das chapas triangulares de 

enfeite nos quatro ângulos da face voltada para fora. Entre o caixão e o altar, 

genuflexa sobre o corpo do filho, a imagem contrita de Maria tinha 

movimentos indecisos, anseios doces de angústia, ofegos suaves de dor aos 

oscilos cadenciados da lâmpada, cuja luz, quase extinta, fazia fulgir 

tenuemente os sete punhos d’ouro das sete espadas de prata, cravadas em 

leque, através do azul veludoso do manto, no seu divino seio sofredor. 

Para os sombrios lados quietos do órgão, pequenos dentes daninhos, 

num [6] ruído baixo e febril de desespero nervoso, de teima epiléptica, de 

luta impotente, atacavam na treva a rigidez impassível de algum pé negro 

de móvel — poltrona ampla de cônego ou banqueta trípode de acólito. 

Abafadas pela distância, como bocejos vagos de alguém mal desperto, 

do velho relógio do consistório na sua caixa antiga, estreita e alta, junto ao 

lavabo, vieram quatro pancadas lentas... Um riço áspero de chave ringiu 
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cauteloso numa das portas baixas entre colunas e, pela aberta feita, uma 

cabeça negra emergiu... Sondou a treva, ouviu o silêncio... E, pouco após, pé 

ante pé, padre Sabino entrou, com cuidados no caminhar e perscrutações 

medrosas de rato no olhar agulhento... 

Avançou ‘té o centro largo do templo e, bem sob o oscilo cadenciado 

do alampadário, dentro do disco sombreado e trêmulo projetado no 

mosaico, parou. 

Com hesitações larápias de exame, novamente inquiriu do silêncio, 

novamente [7] procurou ver na sombra para todos os lados, em todos os 

sentidos... 

O ruído nervoso dos pequenos dentes demoníacos, craquejando 

interminável, infernalmente na madeira rija, sobressaltou-o a princípio, 

mas, percebida a causa e já serenado de ânimo, tornou à estreita porta por 

onde entrara e, pelo lado interior, fechou-a. Resoluto, então, caminhou na 

penumbra e, junto aos degraus tapetados do altar das Dores, deteve-se; 

impeliu para trás a capucha do manto, traçou as mãos em enlace súplice sob 

a cava do queixo e, de joelhos, prostrou-se, na compunção de uma dor 

íntima toda revelada agora na palidez do seu rosto, diante a imagem contrita 

de Maria, genuflexa sempre sobre o corpo do filho amado. 

Baixo, num balbucio sôfrego de enfebrecido, precípite, desordenado, 

invertendo trechos, confundindo antífonas, padre Sabino orou — burburinho 

rápido de sílabas fortes, cicios brandos de ss, sons [8] guturais escapados, vez 

em vez, alto, num comprimir seco da garganta e dos lábios e, de espaço a 

espaço — mea... mea... mea... —, com a mão espalmada a bater contínua no 

peito. Numa das vezes, a frase irrompeu nítida: 

— ... Turris eburnea... Ave radix!... Ave porta!... 
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E, de joelhos, cabeça e troncos pensos para trás, peito largo, descoberto 

e inflado, braços abertos em cruz, olhos voltados para as figuras místicas da 

abóbada, padre Sabino revestia-se da postura cristã de antigos mártires, 

sobre fogueiras crepitantes, enovelados já no rolo espesso do primeiro fumo! 

Assim conservou-se, minutos longos, sem mover-se, todo entregue à 

exortação silenciosa da sua fé e, depois, apoiando-se com ambas as mãos ao 

bordo do caixão sagrado e, sobre as mãos, pendendo a fronte, deu começo 

à confissão mental do seu crime, ali, diante a imagem lívida da Senhora, 

genuflexa sempre sobre o sangrento corpo hirto de Jesus... 

[9] Bem o sabia ele o desnecessário da revelação de um mal a quem via 

todos os males por mais ocultos praticados, mas a reminiscência do seu 

crime, rebuscado na memória, nas minúcias todas com que fora cometido, 

dava-lhe o gozo cristão de um castigo que a si próprio infligia, o prazer 

piedoso de uma tortura humilhante, que a sua espiritualidade, como um juiz 

severo, alta e limpa, impunha à sua carnalidade abjeta e ré. Acudiu a luz 

consoladora de uma justificativa a aclarar o trevor do seu íntimo — quem 

sabe se, por causa do enrijo da sua fé, não lutava o demônio pela perda da 

sua alma, e, como não alcançasse o espírito pela altura em que o colocava a 

crença, vinha, então, tentá-lo, vinha, então, perdê-lo, enraivecido e tenaz, 

pela fraqueza humana da carne?!... Mas uma voz de censura gritou-lhe 

dentro, voz áspera, lembrando-lhe o rouquenhar suíno do vigário: “Não, isso 

não se perdoa, padre Sabino, porque o teu dever era resistir; é [10] sempre 

na experimentação que se formam os justos.” 

E logo uma outra voz, voz de doçuras e de piedade: “Perdoa, sim; se 

resistisse, não teria pecado, não seria preciso o perdão. Sem pecados, só Deus.” 
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Rápido, sobressaltado, padre Sabino procurou com o olhar; pareceu-lhe 

que aquela suavidade de falar, aquela blandícia imácula de sons, viera da 

imagem aflitiva da Senhora; julgou mesmo perceber ainda os lábios da figura 

sagrada moverem-se, e os olhos piedosos da imagem maternalmente postos 

sobre ele... 

Rojou-se de bruços sobre os degraus, arrepelou-se com as mãos os 

cabelos, bateu com o punho cerrado sobre o peito... 

— Non sum dignus... non sum dignus... non sum dignus... 

Mas a voz cavernosa do vigário fez-se novamente ouvir: “Senhora, a vossa 

clemência infinita torna fácil o perdão. Ele não o merece; não o perdoeis, 

Senhora. Premeditou o [11] pecado, praticou-o na consciência do mal... Há 

muito que o seu olho cretino, aceso de luxúria porca, fixava inebriado a 

tumescência macia daqueles seios novos, a curva cheia dos quadris, a cava 

entrante das espáduas, a polpa branca, cheirosa e exposta da nuca...” 

— Non sum dignus... non sum dignus... non sum dignus... 

“... entregaram-na confiadamente para que a lecionasse, e a moral e a 

virtude que ele fê-la aprender foi aquela que os espíritos que pertencem ao 

demônio ensinam às virgens...” 

— Oh! Mãe de Misericórdia! Mãe de Piedade!... Non sum dignus... non 

sum dignus... 

Caído sobre o estrado, gemente, contorcido, os dedos crispados, padre 

Sabino mordia o bordo largo de um dos degraus do altar... 

Lamurienta, arrastada, a voz rouca do vigário continuou: “Senhora, 

para aquele corpo ainda não tocado pela volúpia, fruto não [12] sazonado 

ainda, ele foi um outono perverso e temporão...” 

Um rugido surdo de desespero e de dor respondeu à voz cava do vigário: 



Tênebra 
tenebra.org 

 

— É falso!... falso!... Tu mentes, boca de inverdades!... 

“Minto?!... Ousas ainda afirmá-lo, padre sacrílego?... Minto?!... Pois bem: 

aí tens Rosa. Ela que o diga, ela que tudo sabe, como eu o sei. Aí tens outros, 

outros muitos, todos os que te conhecem, a ti, como conhecem a perversão 

da tua alma imunda...” 

O rosto lívido, o olhar alucinado, padre Sabino ergueu a cabeça... 

Um grasno agourento ecoou desrespeitosamente dentro do templo e 

impudica, rameira, a Rosa, a sua antiga lavadeira anafada, colocou-se-lhe 

em frente; numa toilette baixa de barrela — sobressaia vermelha e camisa 

frouxa da cintura ao colo — mãos nas ilhargas, o rosto largo, luzidio, 

masculino e congesto, boca abjeta às escâncaras, a gargalhar alto, [13] 

desbriadamente, gargalhadas obscenas de quartel, que sacudiam-lhe todo o 

corpo pesado — as carnes balofas, as mamas pendentes — em convulsões 

satânicas de deboche!... 

Após a Rosa, vinha o Venâncio, o seu fornecedor habitual de gêneros, 

esquelético, asmático, cara oval, amarelenta e imberbe de abstinente e de 

avarento, queixo esguio, nariz enorme, afilado, a descer sobre os lábios, 

levando sempre à boca um lenço largo, de ramagens, para conter as 

impertinências de uma tosse rebelde, contínua e seca. Após o Venâncio, a 

dona Rita, a sua confessada de todas as sextas-feiras, eternamente de preto, 

a exalar eternamente benzina e cânfora, no perpétuo luto do falecido, 

ocultando misérias do corpete com a velha capa de vidrilhos negros, 

esverdecida já pelo atrito constante das escovas. Em seguida à dona Rita, as 

filhas, magras, sem seios, olhos sempre surpresos de indago, namoradas 

variáveis dos [14] cadetes de um quartel próximo, empapelotadas, cloróticas, 
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um tanto corcovas pelo uso assíduo das janelas e dos inclinos de ouvido para 

as coisas segregadas... 

Sim, ali estavam todos, a sua rua quase inteira, o seu bairro quase 

completo! Aqueles demônios de maledicências estavam ali! 

Viu-os a todos horrivelmente, e, de uma nitidez mais cruel, viu a Rosa, 

diante dele, hedionda, anafada, estúpida... 

A voz acusadora do vigário quis continuar, rouquenha e má, mas padre 

Sabino, inesperadamente, num ímpeto colérico, a boca escumejante, as 

feições expressivas de uma indignação absoluta, pôs-se de pé! 

A passos largos, abrindo e inflando a capa solta do hábito, correu para 

o altar-mor. Profanamente, deitou a mão no hostiário, coberto pela capa 

tradicional das quaresmas, e, empunhando-o bem alto, pelo toro burilado 

da base, voltou-se [15] resoluto e terrível para a multidão assombrada! 

E, de pé, sobre o elevado estrado do altar, dando a frente para o corpo 

da igreja, dominando-a com o seu olhar condenador, vendo-a cheia, 

regurgitante, burburinha, como nos grandes ofícios anuais da padroeira, 

dir-se-ia, pelos cerimoniais antigos da primeira fé, a alta figura ferrenha de 

um inquisidor impondo a cruz negra e simples à multidão aturdida, 

submissa, prostrada a seus pés! 

Da sua boca, refrangida, agora, por uma contração violenta de dor, 

irrompeu a vergasta colérica das apóstrofes: 

— Ó! corvo da barrela — gritou ele para a Rosa —, vai-te daqui. Vai-te, que 

a morfeia terrível da tua língua danada pode macular a candura das imagens!... 

No escoadouro fétido onde entornas a lama das tuas tinas, aprofunda-te, 

demônio, engolfa-te, massa informe, sem nervos, sem sensualidades, sem 

espírito, corpo nojento com a desnecessidade de um sexo... 
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[16] E voltando-se para a direção onde estava o Venâncio: 

— E tu, Satanás da avareza, Satanás da maledicência e da ganância, vai-te 

também, vai-te daqui, e que, nas últimas contorções da tua agonia, ao fundo 

infecto de um cubículo sobre uma velha arca transbordante de moedas, sem 

um consolo de mãe, sem um olhar amigo de irmã ou filha, sem um afago de 

amante, vejas sobre o teu ventre, cavalgando-o, premendo-te os intestinos e a 

fixar-te terrivelmente com um único olho imóvel de prata, um pequeno 

demônio de cobre negro e esverdecido, a rir, a rir, a rir, sem alegria, com os 

dentes de ouro!... 

Depois, um a um, vagarosamente, padre Sabino desceu os degraus 

tapetados do altar, transpôs o gradil de madeira de colunatas negras que 

separava-o do corpo da igreja e para eles caminhou... 

Houve um rangido áspero de dentes, um atrito satânico de maxilas, e a cada 

passo largo, rítmico, de avanço, a [17] multidão recuou... a multidão recuou... 

recuou... diante a imposição do seu olhar poderoso e do símbolo erguido! 

Levou-os aglomeradamente ‘té os largos pórticos do templo, para além 

das pias do batistério e dos quatro para-ventos altos da entrada; oprimiu-os 

contra as paredes, e, pela imposição contínua da hóstia, fê-los atravessar, como 

corpos fluidos através de corpos porosos, a madeira rija dos batentes, a cantaria 

sólida dos umbrais, sem que um só sinal persistisse, sem que uma única fenda 

restasse na caligem branca, nos acantos do estuque, na pintura intacta!... 

Então, veio a calma, desfez-se-lhe a cólera; padre Sabino experimentou 

de logo um afrouxo gradual dos nervos, um alívio brando, uma letargia suave... 

Voltou-se para tornar ao altar, a repor no seu lugar sagrado a custódia 

luxuosa, a joia refulgente que encerrava a partícula, mas, antepondo-se-lhe, 

casta e perfeita, surpreendente e dignificadora tão só em [18] exibir-se, uma 
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figura mística, vaga, formou-se, sólida para os olhos, gázea para o tato!... 

Tecidos indeterminantes, filamentos tênues de luz, flutuavam-lhe levemente 

ao derredor do corpo, mal cobrindo-lhe a nudez sem sexo, jaspelina, de um 

róseo aflorante, que luxuriosos podiam ver sem luxúria!... 

Padre Sabino prostrou-se, estreitando ao peito, com os braços em cruz, 

o hostiário; sobre a sua cabeça uma grande asa triangular, curvilínea, 

eriçando penugens alvas, abriu-se em leque, e, nos seus cabelos, na seda 

castanha dos seus finos cabelos, uma nívea mão cariciadora pousou, com o 

peso sutil de uma pétala solta... 

“Ave, Sabino! Eu sou Gabriel...” 

E ele, trêmulo, olhos postos no chão, num murmúrio manso de prazer 

e de pavor a um tempo: 

— Non sum dignus... non sum dignus... 

Aos poucos, num exalar suave de aroma ainda não sentido, aos poucos, 

[19] foi-se a visão amortecendo, diluindo-se, como no algodoamento 

lactescente de névoas esgarças, um íris que desparece... 

Um dos seus olhos, o direito, com a pálpebra descerrada, fixava tenaz, 

estrábico, revesso, o ponto no mosaico onde a visão estivera, e o místico aroma 

por ela deixado ao desfazer-se foi gradualmente crescendo, gradualmente 

aumentando de energia olorante, ‘té que atacou-lhe o olfato, brutal e forte, 

revestido por uma transmutação para ele inexplicável do cheiro violento, 

retemperador do éter. Sentiu o contato de um corpo sólido e frio na parte 

inferior das narinas; deu de recuo à cabeça, inteiriçou os membros; 

afrouxou-os, depois, novamente; ofegou cansado; ouviu perto um vozear 

confuso, baixo, numa surdina longínqua, com crépitos, às vezes, de insetos do 

estio, chiantes ao sol; outra vez ofegou orvalhado de uma transpiração 
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abundante e, por fim, lassa, vagarosa, placidamente, descerrou de todo as 

pálpebras... 

[20] Alguém lhe sustinha a cabeça e outro, espaço a espaço, achegava 

ao seu olfato o bocal de um frasco... 

Fora, era já feita a manhã, e o sol, em oblíqua, através da vidraçaria 

colorida de uma das janelas do alto, fechava, embaixo, uma das estrelas 

negras do mosaico, num círculo largo e azul...  
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