
 

 

A CONFISSÃO DO MORIBUNDO 1 
Lindorf E. F. França 

 
Nos seules vérités, hommes, 

sont les douleurs.2 
LAMARTINE 

 

t  

 
 

I 
 
 

[23]3 Era por uma dessas noites frias e chuvosas, tão raras no ameno 

clima da cidade de São Paulo. 

O vendaval roncava por sobre a ramagem escurenta dos bosques como 

a pantera enraivecida, faminta de sangue. Amiudados relâmpagos 

cruzavam-se no páramo dos ares, bordando no véu lúrido da noite esse 

recortado de fogo, que parece uma praga do inferno contra a natureza! E as 

asas ignívomas do trovão, roçando pela esfera, lascavam os carvalhos 

seculares das selvas, sumindo-se nas entranhas dos abismos! 

_________________________ 
 

1 FRANÇA, Lindorf Ernesto F. A confissão do moribundo. In: BATALHA, Maria Cristina; FRANÇA, 
Júlio; SILVA, Daniel Augusto P. (org.). Páginas perversas: narrativas brasileiras esquecidas. 1. ed. 
Curitiba: Appris, 2017. p. 23-58. 

2 “Nossas únicas verdades, homens, são as dores”. 
3 Os números entre colchetes referem-se aos números das páginas do livro. 
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Dir-se-ia que novo Elias4 era arrebatado em carro de fogo para o céu, 

ou que gigante mal-assombrado ameaçava aniquilar o universo, 

convulsando a natureza inteira. 

 

e  
 

Sobre o tope de um monte, onde o raio batia com mais força, erguia-se 

um pardieiro, que alvejava ao caminhante como uma gruta de pedra 

derrocada pelo açoite dos séculos! 

Os raios penduravam-se sobre os retraços desse edifício desmoronado, 

formulando movediças cortinas de fogo. E um sombrio místico, derramado 

em torno pelo folhudo das selvas, dava-lhe um aspecto ainda mais 

melancólico e triste, ainda mais fúnebre e religioso! 

Nessa choça abandonada, habitava um velho em cuja fronte estão 

gravados os sulcos das lágrimas e da tristura, como um selo vivo de 

condenação eterna! 

[24] A tormenta, rugindo por sobre a sua cabeça, iria repercutir em seu 

coração como um eco triste e abafado do remorso, onde bravejam as vozes 

da consciência, se o pobre velho não dormitasse, surdo ao fragor da 

natureza em convulsões! 

Um sacerdote está a seu lado. De suas mãos, ungidas no óleo santo, 

pende um crucifixo de madeira, glorioso emblema da redenção da 

humanidade! 

A pálida e enfraquecida luz de uma candeia alumia toda esta cena. 

_________________________ 
 

4 Referência à passagem bíblica do Livro dos Reis, em que o profeta Elias é arrebatado por um carro 
de fogo enviado dos céus por Javé. 
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Eis que um trovão rebenta no píncaro das rochas e resvala por sobre as 

pedras soltas do pardieiro. 

Um gemido prolongado se desatou das cavernas do peito do ancião, e 

entrecortados nomes lhe agitam irrequieto sono. Como que labuta por 

debelar um pesadelo, que lhe oprime o peito e esmaga as forças. Intenta 

levantar-se... Dá um grito... E cai prostrado. 

 

e  
 

Passaram-se assim alguns minutos nessa modorra, que não é o dormir 

das faculdades, nem o descanso da matéria. Um ansiar arquejante lhe torna 

a respiração mais rápida, entrecortada algumas vezes por fundos suspiros. 

O pobre velho sofria, e sofria profundamente. Seus olhos encovados se 

exalçavam até a cruz, e da cruz ao sacerdote. 

— Meu padre! — diz ele, depois de dolorosas reticências — sereis capaz 

de arrancar do inferno uma alma perdida na negrura de todos os vícios e 

crimes?... Sereis capaz de elevar até o trono rutilante do Cristo um réprobo, 

que tragou gota a gota o cálix de todas as iniquidades? 

— O poder de Deus é infinito, meu filho! O arrependimento na alma do 

crente é como o maná celeste, que por 40 anos nutriu as tribos de Moisés, 

que se purificavam nas solidões do deserto! Acalmai-vos, meu filho; a dor do 

corpo é passageira e filha da fraqueza humana. Voltai-vos ao mártir de 

Getsêmani5, aquele que morreu morte afrontosa por salvar-nos. 

_________________________ 
 

5 Referência a Jesus, que teria orado no jardim de Getsêmani, em Jerusalém, antes de sua 
crucificação. 
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— Salvar-me?! — brada o ancião — salvar-me?! e seria possível um tal 

milagre?!... Oh! Meu padre! não acrediteis que as portas do céu se [25] abram 

para o apóstata! Não acrediteis que as maravilhas eternas sejam fruídas por 

aquele que esmagou debaixo dos pés as leis da natureza; que, sorrindo, 

rasgou uma por uma as páginas do livro da moral e ficou ensurdecido às 

vozes íntimas da consciência. 

O ancião ficou vergado ao peso de profundas recordações. Procurava o 

lenitivo nas lágrimas, e uma só não brotava de seus olhos áridos e lívidos 

pela dor do coração. Levantava sua alma até o céu nas asas da oração, e o 

inferno respondia nas convulsões da natureza! 

— Sim, meu padre — continua o ancião, depois de alguns minutos de 

fundo silêncio —, vós ides ouvir a história toda de minha vida; de uma vida 

toda de reticências e dúvidas, de delícias e gozos, delícias e gozos efêmeros 

como as flores, passageiros como as nuvens. O que há de real na vida, meu 

padre, são as dores e os remorsos. O mais tudo é como a nuvem cor de rosa, 

que por ventura aparece por entre as cortinas negras da tempestade. 

“Escutai.” 

 

II 

 

— Contava eu apenas 15 anos, quando perdi pai e mãe. Entregue a mim 

mesmo, senhor de uma fortuna colossal, e dotado de uma alma ardente e 

caprichosa, atirei-me com sofreguidão aos mais cínicos deboches, aos mais 

horríveis atentados. Da concepção à execução de um plano só mediava o 

tempo indispensável. 
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“Um dia, meu padre, passeava eu, sonhando novos prazeres, novas 

conquistas. Era pelas 6 horas de um dia de dezembro. O sol recolhia-se ao 

poente, circundado de turmalinas de nuvens d’ouro e rosas, e derramava 

sobre as montanhas, que circunscreviam as extremas do horizonte uma 

roupagem diáfana e tremejante. 

“As auras da tarde sopravam mansas e perfumosas como se passassem 

por sobre um laranjal florejado em primavera. Eu absorvia a expansão da 

natureza nessas endechas da brisa vespertina, que pareciam vocalizar 

estrofes de amor. 

[26] “De repente, surge a meus olhos uma donzela tão bela e cheia de 

encantos como devera ser Armida6 para Tasso, ou Julieta para Romeu. 

“Era um tipo de 15 anos que os anjos moldaram para si. Beleza plácida e 

embalada no coxim da inocência, que se não entreabrira aos beijos lascivos 

do mundo. Era como um botão de flor meio aberto que exala seus odores ao 

rosicler vermiculado da aurora, e que se cobre de orvalho aos raios ardentes 

do sol! 

“Ao vê-la tão sorridora, tão cândida, minh’alma afagou as mais floridas 

esperanças de ventura, e como que um reflexo irisante da lua dos amores 

veio iluminar minha coroa de sonhos. 

“Ideei uma nova existência, a sós, com ela, e a mansão ridente de 

prazeres inefáveis se me entreabria por entre as nuvens esmeraldinas do 

eco da esperança. 

“Amei-a com aquele afeto d’alma, profundo e ardente, e que identifica 

duas vidas numa vida, duas almas num só corpo. Desprezei o mundo e suas 

vanglórias, a sociedade e seus enganos, e sonhei uma cabana, tapetada de 

_________________________ 
 

6 Personagem de Jerusalém libertada (1581), poema épico de Torquato Tasso. 
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jasmins e madressilvas, onde nossa vida deslizasse como numa ilha de 

amores; onde nossos lábios interlaçados numa nuvem de beijos, e nossas 

almas engrinaldadas num laço de suspiros contemplassem esses dias de 

verão, em que a ardentia do céu e o azul do mar se harmonizam na majestade 

do infinito; numa dessas tardes do estio em que as harpas da natureza 

flutuam nas cordas das tristeza, difundindo, por lábios de anjo, o tremuloso 

de vibrações íntimas como nênias de saudades! Sonhei nossa vida de amor 

já sorrindo às auroras da primavera, auroras tão cheias de luz e flores, tão 

purpurinas de rosas, tão doces de venturas!” 

 

e  
 

— Insensato que eu era, meu padre, que não conhecia, que no peito do 

malvado não pôde asilar-se um pensamento do céu! 

“Sabeis o que fiz dessa donzela, tão jovem e cândida?.... Desonrei-a, 

perdi-a... e atirei-a às lupercais do mundo! 

“E ela, que era tão casta como a flor sublucana, desmaiou ao raio 

ardente do sol da miséria e prostituiu-se mau grado seu. 

“Um dia entrei por acaso em um cemitério. No meio da igreja se 

levantava um modesto catafalco. Perguntei quem havia morrido. 

[27] “Já adivinhastes, meu padre. Era ela! era a flor da madrugada que 

havia murchado na aridez de um hospital, e mendigado a mortalha com que 

se lhe cobrisse os restos angélicos! Era o lírio da manhã, que havia pendido 

o cálix de perfumes, batido pelas asas do furacão da morte! 
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“Uma só fibra do meu coração não se agitou à presença desse quadro 

de desventuras; em contrário, sorri-me com aquele desdém estúpido do 

fátuo que enlaçou mais um troféu de glórias às suas coroas brilhantes.” 

 

III 

 

— Uma sede de prazeres, porém, ardia-me no cérebro. Em meu peito, 

borbulhavam as imagens da volúpia e do deboche, como, no coração das 

messalinas, as fibras de cinismo. 

“O Brasil não me prometia essa perspectiva de sedução e atrativos, que 

eram o meu sonho de flores olentes, e, por assim dizer, um apanágio com 

que a pródiga natureza me havia brindado! 

“Veneza! Veneza! era o Eldorado que refloria em minha imaginação nos 

momentos de solidão e tristeza! Veneza! era a terra dos meus sonhos, o 

Éden das minhas crenças de amor! 

“Deixei o Brasil, onde me pareciam ficar as sombras e negruras que 

enlutavam o quadro de minha vida, e como que entrevi uma nova estação de 

flores, bafejando com seu hálito perfumado os umbrais do meu futuro! 

“Desembarquei em Veneza em uma tarde em que a natureza derramava 

sobre a terra as pérolas coralinas de um céu cor de rosa e as músicas 

mimosas das harpas etéreas; em uma dessas tardes em que os eflúvios 

odorosos dos laranjais falam ao coração do homem das saudades da pátria 

e do mistério das esperanças de amor! 

“Bem poucas vezes palpitou meu coração com essa expansão de 

venturas que faz o homem esquecer do passado, renegar o futuro e viver do 
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presente. Pondo o pé em Veneza parecia-me remoçar a essa idade de 

inocência e flores, em que tudo é folguedo, sorrisos e esperanças! 

“Foi na praça de São Marcos onde fiz minha habitação. 

[28] “Por junto da minha morada havia um elegante edifício, onde 

habitava um anjo transformado em formas de virgem. 

“Um dia eu vi-a recostada na janela com os olhos fitos para o poente 

onde o sol enterrava-se por sobre almofadas luminosas de púrpura e ouro! 

“Quem a visse nessa doce meditação a tomaria por um lírio branco 

goteado de orvalho, enamorando-se aos raios dourados do sol, ou antes por 

uma estátua de Canova7 alentando-se das brisas geniais da tarde! Era como 

uma dessas virgens pagãs, que se purificavam no crisol de ternura, e que no 

abrir dos lábios deixavam entrever os umbrais vedados do Paraíso! 

“Eu vi-a nessa posição, que é toda enlevos, graças, volúpia e emoções. 

Uma febre delirosa coou-se pelas artérias, e um louco amor tomou meu 

coração. 

“Ideei loucuras, insânias para possuir essa mulher, esse anjo, esse silfo 

etéreo de luz, que tombava das regiões do Paraíso, e vinha clarificar as 

fumarentas noites de minha existência!” 

 

e  
 

— Assim passei dois meses, meu padre, amando nas trevas, alentando-me 

de lágrimas e incertezas, de suspiros e ânsias! 

“Uma noite encontrei-a em um baile. Passeamos juntos. Levei-a depois 

a um terraço. 

_________________________ 
 

7 Antonio Canova (1757-1822), escultor, arquiteto e artista italiano. 
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“O luar, banhado em pranto, brilhava esplêndido na cúpula cinzenta do 

céu, e as estrelas tinham assumido esse fulgor tremuloso e diáfano, que 

parecia o éter bordado de lhama de prata. 

“Seus olhos de Espanhola cintilavam mais que essas estrelas errantes 

pelo périplo das nuvens, sem todavia afoguearem como os da Italiana, 

mergulhados num lago de seduções lascivas! 

“Perto dela, a sós com a realidade dos meus sonhos rosados, debaixo 

de um dossel de estrelas, tendo por únicas testemunhas a viração da noite 

e as flores do jardim... era para mim como que um despertar das 

mesquinhezas da terra na mansão ridente de uma primavera de rosas e 

perfumes, de músicas e amores! 

“Não sei o que lhe disse. Lembro-me porém que uma só palavra não 

borbulhou à flor dos seus lábios! 

[29] “‘Por que não me respondes?’, lhe disse. ‘Fala, donzela, uma só de 

tuas palavras para mim é como um talismã que nossa mãe nos legou na hora 

extrema. Não sufoques, impiedosa, este amor que me promete um futuro de 

risos inefáveis e que me amostra as portas encantadas do céu da existência! 

Não esfries este Vesúvio, que há dois meses lavra pelo meu coração, que vive 

da minha vida e que se esvairá com o meu sangue...’ 

“Mas ela sempre muda! 

“Continuei a pintar-lhe o fogo de amor, que me queimava o coração e 

me tornava quase insensato. E minhas palavras eram como o som perdido 

das harpas da manhã a modularem na solidão! Porém, mau grado seu, 

escutou-me até que uma voz murmurou: 

“‘Damietta?’ 
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“Ela, deslaçando-se do meu braço, apenas disse com voz sumida e 

opressa: 

“‘Chamam-me, senhor.’ 

“‘E quem se atreve arrancar-me de tua companhia?’ 

“‘Meu marido, senhor.’ 

“Meu padre, o raio precipitado das nuvens sobre o galho da palmeira 

não é mais veloz e estragador que o calafrio de morte que escorreu-me por 

todo o corpo. Fiquei esmagado sob o peso daquelas palavras fatídicas, que 

soaram a meus ouvidos como o dobre por defuntos.” 

 

e  
 

— Assim volveram-se ainda alguns dias, sem que soubesse o que era 

feito dela. 

“Uma noite, saindo a passear, encontrei-me com um criado da casa. 

Perguntei por Damietta. O criado nada respondeu-me, apontando para o 

longo horizontal da rua. Voltei-me e reconheci perfeitamente o rosto 

angélico de Damietta por entre o véu cristalino de algumas lágrimas, que lhe 

tombavam pelas faces como pérolas de orvalho sobre folhas de rosa. Ela 

vinha ao lado de seu marido. 

“‘Por que chora Damietta?’, perguntei ainda ao criado. 

“Soube então que seu marido tinha ouvido tudo quanto eu lhe revelara 

nessa noite fatal e que, cioso de sua honra, a ia desterrar para fora da 

República. 

[30] “Um pensamento sinistro e infernal varou-me o espírito. Uma ideia 

de sangue veio enfuscar a virgindade de minh’alma! 
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“Remexi as algibeiras, e a ponta aguda de um punhal bateu de encontro 

a meu peito. 

“Acompanhei-os, para onde quer que fossem. De meus olhos se 

desferiam labaredas de fogo injetadas de veios de sangue! Sentia as faces tão 

ardentes, como se sobre elas repousasse a cratera de um vulcão. Meu 

coração batia nas paredes do peito como se pretendesse rompê-las! 

“A dois passos de distância de Damietta e seu esposo, eu caminhava 

triste e pensativo, como a vítima que vai a caminho do sacrifício!” 

 

IV 

 

— Era alta noite. A lua, silenciosa e tristonha, vagueava em seu palácio 

de rainha como figura de alabastro que tem a fronte reclinada em almofadas 

safirinas. Um elo de melancolia aunava o céu e a terra na mais profunda 

solidão; apenas de quando em quando o marulho das águas e o canto 

longínquo desatado da gôndola do pescador interrompiam este sossego da 

natureza com suspiros repassados de tristeza e doçura. 

“Chegamos à praia. A gôndola que devia recebê-los já os aguardava. 

Embarcaram. 

“Eu, oculto à sombra de uma árvore folhuda, avistava Damietta, tão 

linda como a Vênus pagã, tão diáfana como uma aparição balsâmica e divina 

surgindo do leito da morte aos beijos de fogo do amante! 

“Já a gôndola resvalava sobre as águas... e Damietta avultava ainda, 

como uma figura branca e vaporosa que sorria entre as nuvens! Já uma 

barreira se ia alevantar entre o meu coração e Damietta... quando louco, 
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desvairado, atiro-me nas águas com o punhal preso nos dentes. 

Aproximo-me da gôndola depois de muito lutar contra a correnteza. 

“De um salto, galguei a altura da gôndola. Um espanto geral causou a 

visita inesperada e bastante singular de um homem que, sem ser 

pressentido, nem aguardado, ali se apresentava. 

“Aproveitando da surpresa e do silêncio da noite, arranco do punhal, 

que trazia nos dentes, e dois suspiros se ouviram!... um de Damietta, [31] 

que caía desmaiada, outro de seu esposo, que tombava morto. Um era o 

arquejar de dor da viúva, outro, o vasquejar de agonia do moribundo. 

“O clarão pálido e esmorecido do luar dava a esta cena um mesclor de 

tristura tão íntima, que senti um gelo intenso correr-me pelas artérias e o 

sangue parar-me nas veias. As árvores das margens eram outros tantos 

espectros, que se levantavam do sepulcro para levar o meu crime à presença 

de Deus! E o sussurro das águas, que se desprendiam de suas cadeias, era 

como o eco medonho e funéreo desse gemido, que foi o derradeiro de sua 

vida!...” 

 

e  
 

— Não vos contarei, meu padre, quais minhas dores e torturas, quando 

Damietta despertara. As lágrimas se lhe desfiavam pelas faces, como 

aljôfares desprendidos de um rosário roto ou como a chuva copiosa no 

cálice do lírio! 

“Seus olhos procuraram seu esposo, e em vez dele encontraram o seu 

verdugo! Seus lábios se entreabriram para bradar socorro!... E só o eco da 

solidão, e o murmúrio dos ventos, respondia a seus soluços e aflições!... 
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Queria entregar seu corpo ao seio das águas, e a minha mão a comprimia 

como tenazes de ferro a não arredar um passo! Procurava evitar minha 

presença e por toda a parte para onde erguesse os olhos me encontrava, 

como o gênio do mal pregado em base eterna!... 

“Oh! meu padre, essa mulher, por quem eu ensopei minhas mãos no 

sangue, odiava-me... e odiou-me eternamente!... 

“Fiz-lhe todas as promessas de futuro, desenhei o viver de duas almas 

que se compreendem e que adoram o mesmo Deus no mesmo céu e as 

mesmas crenças nas mesmas aras!... Pedi-lhe uma só palavra nas suas 

orações, uma só lembrança em seus momentos de tristeza, uma só nota nos 

seus cantos de melancolia! E ela, sempre altiva, sempre orgulhosa, 

calcando-me às plantas com o mais soberano desprezo! 

“Quis levar o meu crime perante os tribunais de Veneza, porém o manto 

da noite e o fundo das águas eram uma das testemunhas, outra era o 

gondoleiro que se fez mudo a peso de ouro! 

“Um ano, meu padre, arrastei essa vida de esperanças e crenças! Um 

ano todo foi empregado em ver se podia quebrar a isenção dessa [32] alma 

de ferro onde os meus rogos se iam despedaçar como a cachoeira por sobre 

os barrancos do vale! 

“Mas tudo baldado! Tudo em vão!...” 

 

V 

 

— Era o aniversário da morte de seu marido. Era o aniversário dessa 

noite horrível, em que o selo da reprovação ferreteou a minha fronte! 
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“Uma força estranha e irresistível me arrastava para esse lugar, onde a 

fatalidade, ou talvez a desventura, sigilou com sangue a minha presença. 

“A noite se deslizava num cendal tauxiado de estrelas brancas e 

fulgurosas; e a lua, límpida e serena, remanseava por entre essas cintas 

aluziadas de estrelas como a noiva, engrinaldada de flores, por entre as 

tochas aromáticas de um salão brilhante! 

“Obedeci à fatalidade. Caminhei para o Gólgota8, onde o sangue da 

vítima inulta ainda fumegava! Ao avizinhar-me do lugar embebido de tantas 

recordações de dor, um arrepio glacial coou-se-me por todo o corpo. Quis 

fugir... recuar do painel desvairoso, que, como uma sombra truculenta, 

enfumaçava o horizonte de minha vida... quando apercebo junto a mim um 

vulto de mulher, que lentamente caminhava. 

“Essa mulher, meu padre, era Damietta; não [a] Damietta de faces 

purpurinas, olhares vivaces, fronte resplendente de sorrisos e alegrias! Não 

era mais aquela irmã das flores que se alentava de perfumes e orvalho; que, 

alegre, corria aos jardins refloridos da primavera, aguardando a aurora, que 

se alevantava do seu leito de fogo por sobre as almofadas cristalinas das 

águas, ou o sol que descaía por sobre as flores roxas do monte, paliando uma 

mina de brilhantes e rubis, semelhante a esse tapete, onde estava levantado 

o trono de Rundjee-Sing9. Não! Esta nova Damietta era pálida como 

Carmelita; seus olhos ovais e rasgados não haviam ainda perdido todo esse 

fulgor vivaz, porém quase sempre rolavam num lago de lágrimas! Suas faces 

desbotadas eram ainda frescas e alfeninadas como a rosa da [33] manhã 

_________________________ 
 

8 Gólgota, também chamado de Calvário, é o nome da colina onde ocorreu a crucificação de Jesus. 
9 Nota de Tênebra. Marajá Ranjit Singh (1780-1839), o “Leão de Punjab”. Seu reinado foi conhecido 

como a época de ouro para a região do Punjab e do noroeste da Índia. 
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batida pelas ventanias geladas do inverno! Seu todo era como uma visão 

vaporenta d’alvorada que se perdia num raio do sol! 

“Meu padre, se aquela Damietta era linda, esta era sedutora; se aquela 

tinha feitiços e enlevos!... esta tinha magia e seduções; se eu amei a esposa, 

idolatrei a viúva!! 

“Oh! ao vê-la tão santa! tão vaporosa! senti todo o sangue refluir-me ao 

coração, e uma ideia voluptuosa e infame apoderou-se de meu espírito! Se 

pude até então lutar contra a minha fraqueza, se pude até então vencer-me 

a mim próprio por espaço de um ano, ralando as mais pungentes decepções 

e o escárnio daquela que era para mim como uma crença florida ou como 

uma fibra da minh’alma que tinha suas raízes no coração... Agora que a vejo 

tão pura! tão próxima dos anjos... lanço-me a seus pés... imploro o perdão 

do meu crime... ofereço-lhe a minha mão de esposo... 

“Oh! meu padre! Ela fulminou-me o olhar do mais acerbo desprezo, e 

apenas murmurou: ‘És um infame assassino!’... 

“Estas palavras se enterraram pelo meu espírito como verrumas em 

frágua pelas carnes palpitantes da vítima! Mais rápido que o leão que 

empolga a presa, levanto-me ao som infernoso destas palavras fatídicas e a 

enforco com as suas próprias tranças, que se desatavam pelos seus ombros, 

moldurando-lhe um colo de leite marmorizado! 

“A lua, que desmaiava no colo das estrelas, de envergonhada, escondeu 

a fronte alabastrina entre nuvens azevichadas, e a ave agourenta da noite, 

roçando pela minha fronte com suas asas expandidas, estropeou um 

guincho horrendo!...” 
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VI 

 

Calafrio de morte gelava a fronte do sacerdote, escutando as últimas 

confissões do penitente.  

A chuva mais estridente rebramava por entre milhares de raios, como 

a grita sussurrante de mil vozes por entre gargalhadas do inferno!  

O ancião enfraquecido por tantas lutas do corpo e do coração, por esse 

embate medonho da vida que se esvai e do passado que se lhe [34] apresenta 

como um brado de maldição, curvou-se ao peso da fadiga, e deixou-se 

entregue a essa prostração indolente que é como o crepúsculo fugidio da 

razão. 

Alguns minutos se escoaram em que o arquejar ansiado de seu peito se 

tornava mais e mais raro; alguns minutos em que não dava outros sinais de 

vida mais que a respiração cansada e custosa de um peito que a frieza da 

morte vai pouco e pouco invadindo. Era como a luz da lâmpada, pobre de 

óleo, tiritando em seus últimos clarões! 

O sacerdote, como o anjo da resignação evangélica, contemplava o 

semblante lívido e descarnado do ancião, que no momento derradeiro da 

existência se batizava na pia lustral do arrependimento! 

Em cada uma das rugas, que valavam suas faces, ele soletrava o estigma 

indelével do remorso e da dor!! 

Foi quando ele todo se absorvia nessa ascética contemplação d’alma, 

em que o sacerdote com os olhos no mundo se eleva até Deus nas asas da 

oração, que um gemido mais forte e prolongado desatou-se dos lábios frios 

do moribundo. 
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— Meu padre! — diz a voz sumida do ancião, que recuperava um pouco 

de suas forças — ainda não ouvistes senão a primeira parte da narração da 

minha vida e a justiça do céu não há de sofrer que o condenado se apresente 

à barra do tribunal divino sem ao menos purificar-se no crisol da 

confissão!... 

— Eu vos escuto religiosamente, meu filho! Oxalá que minhas orações 

subam ao trono de Jeová como a cheirosa mirra que se queima em seus 

altares!... 

— Ah! meu padre, tenho medo que me amaldiçoeis! Tenho medo que 

lanceis sobre mim o anátema da excomunhão e que, isolado da religião, 

amaldiçoado pelos homens, afronte a condenação eterna! 

Duas lágrimas rolaram pelas faces do sacerdote. 

Houve um momento de silêncio fundo e triste, até que o moribundo 

quebrou-o com a continuação da narrativa dessa vida, tão atropelada de 

aventuras, tão cheia de lágrimas e remorsos, tão pesada de amarguras e 

dores!... 

 

VII 

 

[35] — Não é preciso dizer-vos, meu padre, que nem mais um dia pude 

ficar nessa terra de maldição, em que uma nódoa tão negra tinha caído por 

sobre minha cabeça! Por toda a parte me perseguiam larvas medonhas, por 

toda a parte me parecia ouvir o ranger dos andaimes do cadafalso, que, 

ansioso, aguardava a vítima! 
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“Abandonei Veneza, esse palco sanguinolento de tantos crimes e 

negruras, e, como o proscrito, fui refugiar-me em Paris, nessa terra de 

bulícios e folguedos, de mistérios e horrores! 

“Com efeito, meu padre, Paris é como o elixir magnético que 

cloroformiza os sentidos e nos embala em rede de ilusões doces e deleitosas. 

“Havia apenas oito dias que eu respirava sua atmosfera embalsamada, 

e o bulício dos festins, as ondas de ouro das mesas de jogo e a escuma 

vaporosa do vinho de Champagne me tinham varrido da memória essas 

imagens lutuosas do crime! O sol, que se alevantava por entre os rosais do 

oriente, as águas do Sena que se matizavam de ouro e vermelhidão, a 

natureza inteira que acordava aos primeiros beijos da aurora, vestindo sua 

roupagem aveludada de orvalho... Tudo era belo como uma recordação da 

pátria, tudo era risonho como a esperança dormida no seio da infância. 

“Rápidos se volveram oito meses de alegrias e festas, de delírios e 

perdição! 

“O outono tinha despido o arvoredo de sua folhagem amarelenta, e os 

primeiros dias de inverno se faziam sentir.” 

 

e  
 

— Era por uma dessas manhãs frias em que o gelo cai como flocos sobre 

a terra. 

“Saí a beber os eflúvios da manhã, que se derramavam pelo boulevard 

da Madalena10, repensando em tantas ilusões da mocidade que o sopro do 

_________________________ 
 

10 Trata-se do Boulevard de la Madeleine, um dos quatro grandes bulevares de Paris, assim nomeado 
por sua proximidade com a Igreja de La Madeleine.  
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desengano desfolhara, em tantas coroas de sonhos que eu mesmo estalara 

ainda na primavera da vida! 

[36] “Tinha remorsos, meu padre, de tantas lágrimas choradas por 

sobre abismos que com minhas próprias mãos cavara! Tantas flores cheias 

de aroma e venturas que impiedosamente desfolhei na carreira da vida! 

“Ai de mim! Bem sentia o coração já morto ao sentimento da ternura; 

bem sentia que o corpo sobrevivia à morte d’alma como a borboleta, à 

destruição da crisálida! 

“Mergulhado em tais pensamentos não observava os caminhantes 

que me abriam passagem, nem mesmo talvez soubesse para onde ia, 

quando um grito de socorro ecoa a meus ouvidos... Volto-me. Era um 

cavaleiro a toda brida que perdia os estribos e se precipitava na calçada 

quando pude recebê-lo nos braços e libertá-lo de uma queda talvez 

mortal! 

“Um ai desprendeu-se de seus lábios e desmaiou. 

“Era uma donzela pálida, olhos pretos, cabelos cor de noite. 

“Assim reclinada em meus braços, sem sinais de vida mais que o arfar 

dos seios nevados, a tomariam por uma estátua de mármore modelada 

por Praxíteles11.” 

 

VIII 

 

— Quando acordou desse delíquio passageiro, motivado pelo abalo e 

pelo susto da queda, volveu os olhos em torno de sua câmara, fitou-os em 

seu pai e depois em mim. 

_________________________ 
 

11 Escultor grego (395 a.C. – 330 a.C), famoso, sobretudo, pela Afrodite de Cnido. 
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“Ah! meu padre, esse olhar enlanguescido de uns olhos pretos e 

brilhante em faces pálidas e acetinadas, esses dois astros de fulgor 

tremuloso sobre as cortinas negras da noite afoguearam-me o coração 

nesse sentimento febril e deliroso a que chamam amor! mas que antes 

chamássemos o suicídio da alma, a fibra venenosa do coração! 

“As esperanças sorridoras que um olhar de virgem desbotoa em nossos 

peitos... as palpitações íntimas e suaves que nossa alma sente, vibradas pelas 

cordas mágicas da harpa dos afetos...  essas flores cristalinas de orvalho e 

rescendentes de perfumes, que muita vez nos vêm amenizar nas solidões 

praguentas da vida... Oh! tudo isto enramou-se [37] na flor desse sorriso 

meigo e íntimo como um segredo do coração, expressivo e profundo como 

um amor de mãe! Foi um amor nascido da languidez de um olhar e do vigor 

de duas almas ardentes! 

“Oh! para que essa mulher também amou-me?! Para que desflorou o 

lírio branco da virgindade de sua alma ao sopro envenenado dos meus 

suspiros de amor?! 

“Foi uma vida cheia de agitações e desejos a que deslizei com aquele 

anjo! Todos os dias ia vê-la e, cada uma vez que a via, era mais uma nuvem 

cor-de-rosa que matizava o firmamento anil de minh’alma, mais uma flor 

odora que desabrochava no jardim já carunchoso do meu coração! 

“Um dia, meu padre, tive pena desse anjo do céu, que por suas próprias 

mãos abria a voragem para precipitar-se! Tive pena da ornismya12 de asas de 

ouro, que levantava seu ninho junto ao colo da serpente!... 

“Quis abandoná-la; não mais alimentar essa paixão de um seio virgem, 

onde palpitam as primeiras ânsias de amor!... 

_________________________ 
 

12 Referência ao gênero de aves Ornysmia, do qual fazem parte os beija-flores.   
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“Procurei os jogos, saciei-me nos beijos lascivos das mulheres perdidas, 

atirei-me às lupercais do vício e ao vinho das orgias; porém ainda assim o 

meu amor não desmaiou! Nesses momentos de perdição, em que o homem 

desce dos degraus de seu nascimento às tábuas enlameadas do alcouce da 

mulher, que mercadeja o corpo a troco de ouro... uma estrela refulgia-me 

sempre no horizonte da vida... o amor! 

“Nas horas do crepúsculo, quando o céu e a terra se vestem desse 

amículo de saudade, quando as brisas das margens esfuziam tépidas e 

perfumadas pelos rochedos verde-negros da montanha... a sua imagem se 

debuxava no meu coração entre os acentos mágicos da lira dos amores, e o 

desalento, eivado de morte, de meus crimes passados! 

“Minha existência era semelhante à flor altiva, que se embala na hástea, 

acalentando em seu seio o verme que lhe vai carcomendo as seivas 

nutritivas. Que importa em meu semblante se deslizasse o riso do festejo! 

Que importa me atolasse na vertigem das orgias e, embriagado, dormisse 

numa pedra do portão da nobreza ou no lodo imundo da estrada?... Em toda 

parte o arrependimento de crimes passados me perseguia! Em toda a parte 

esse corvo roedor ia pouco e pouco devorando-me a vida do coração! 

[38] “Mas ao ver essa virgem tão bela, como a nuvem purpurina do 

oriente que desata seu manto por entre as verduras do monte! como a 

pastorinha singela que se enfeita de murta ao acordar dos sonhos de noiva... 

senti a vida remoçar ao coração e, do estrado fumarento de um passado de 

negruras, acordar-me nas alcatifas de um futuro de enlevos! 

“Meu peito, ramo quebrado nas ventanias do nordeste, levantou sua 

hástea florida e prateou-se de flores brancas. O canto de morte que roçava 

em meus lábios, como nos chorões da necrópole o pio agourento do mocho, 
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trocou-se pelo hino dulcíssimo das aves da esperança a modularem no 

paraíso! 

“Muito amei essa mulher! Cadáver envolto no sudário da morte, minhas 

ilusões se despedaçavam no ceticismo da vida, quando sua mão misteriosa 

ergueu-me nas asas da crença e da esperança a essas regiões sublimadas do 

amor e da vida!!” 

 

IX 

 

— Uma noite eu passeava nos jardins de minha habitação. 

“A lua melancólica derramava sua claridão saudosa por sobre as flores 

pálidas que tremulavam na estação da primavera, e o reflexo frio das estrelas 

inundava de mistérios o véu deslumbrante do espaço. Uma aragem doce e 

perfumosa se exalava do cálice odorífero das flores, e perpassava por sobre 

minha cabeça como caçoulas de incenso em turíbulos aéreos. 

“Eu pensava... e pensava nela, meu padre! Nesse areal palhetado de 

diamantes, que forma o céu e que como um dossel de safiras brochado de 

abelhas de prata cobre a natureza toda... nesse prisma iriante de mil astros, 

que como botões de laranjeiras se entrançam para engrinaldar a noiva 

melancólica das noites... nessa miragem fantástica de nuvens erradias por 

sobre os plainos infinitos da abóbada estrelada... em toda parte eu soletrava 

as letras do seu nome; em toda parte eu via o semblante angélico de Júlia!” 
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— Soaram dez pancadas no relógio da torre, e uma pancada se fez ouvir 

nas grades do portão. Corro a ver quem assim batia. Era um criado [39] de 

Júlia que me trazia um bilhete de seu próprio punho com estas símplices 

palavras: “Às 11 horas te aguardo no jardim do pavilhão. Júlia”. 

“Meu padre, não acreditei em tamanha ventura. Novo Petrus 

recebendo o convite de Regina na noite de seu noivado com o conde Rapt13; 

milhares de vezes reli esse bilhete perfumado de venturas, e depois 

coloquei-o no coração e nos lábios. Ele era para mim como um óleo santo, 

que me purificava no batismo do amor! 

“Era um delírio, bem sei, meu padre, mas naquele momento eu 

desprezava os louros de César, as lágrimas de Tasso, a miséria de Gilbert14, 

o cadafalso de Chenier15, por um sorriso dos lábios nectarinos de Júlia! Era 

insânia de um coração mergulhado na lagoa da paixão, bem sei, porém, de 

bom grado, trocaria todo o meu futuro por esse momento de sonhos, que 

se ia evaporar junto à fada misteriosa de minha vida... Trocaria todo o meu 

futuro por embalar o véu de meu coração, que apenas refloria por sobre as 

ruínas de passadas reminiscências a essas brisas tépidas de enlevos, tão 

impregnadas de aromas e doçuras!... Era loucura, bem sei, e, contudo, em 

loucuras gastei a flor da vida; hoje amando a virgem tímida e modesta e 

_________________________ 
 

13 Referências a personagens do romance-folhetim Os moicanos de Paris (1854-1859), de Alexandre 
Dumas. 

14 Provável referência ao personagem de Memórias de um médico (1846-1853), série de quatro 
romances históricos escrito por Alexandre Dumas, em colaboração com Auguste Maquet. 

15 André Marie Chenier (1762-1794), poeta francês morto durante a Revolução Francesa. 
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amanhã me cevando de morte nos gozos envenenados da mulher devassa; 

hoje bebendo o orvalho matutino da flor em botão, amanhã me saciando na 

podridão nojenta do pomo corrompido!...” 

 

e  
 

— Quando deram 11 horas da noite, mais uma estátua se divisava por 

entre as estátuas do pavilhão. Era eu, meu padre, que, tendo no coração um 

céu de amores e sorrisos, ansioso aguardava pelo anjo mais perfeito da 

criação, que vagava no mundo como na terra do desterro! 

“Breves foram os minutos que Júlia fez-me esperar a medir pelo bater 

monótono do relógio, não pelo pulsar veemente de meu coração, onde se 

contariam séculos e eternidades! 

“Quando a porta do pavilhão abriu-se, uma onda dos perfumes de 

âmbar embalsamou os ares, e o roçar de vestidos de seda ecoou a meus 

ouvidos, como se fora a primeira palavra do anjo do perdão abrindo-me os 

alpendres alcantilados do Paraíso! 

[40] “Era Júlia! Júlia! o lírio da singeleza, o tipo divinizado das formas de 

virgem, que, cedendo aos impulsos de um coração cândido, se deixava 

embalar nos corais vermiculados da aurora dos amores, sem entrever a 

noite enfumaçada da desonra e do crime!... 

“Seria um sacrilégio levantar o véu cor-de-rosa que envolve em suas 

dobras os segredos e mistérios dessa noite! Seria uma infâmia revelar o que 

se passou entre mim e Júlia! Foi uma noite de sonhos e delírios, de beijos e 

lágrimas, de perdição e venturas!” 
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— Quando separei-me dela, os candelabros acesos do pavilhão 

empalideciam aos lampejos mimosos duma aurora de rosas que iluminava o 

oriente, e o gorjeio turturino das avezinhas que saudavam o amanhecer com 

seus hinos de amor se perdia, suave e dulçoroso, nas levianas brisas da 

alvorada! 

 

e  
 

— Assim consumi muitas noites entre o delírio lascivo da ventura e os 

sonhos nectarinos de uma primavera cheia de flores e aromas, tão florida de 

crenças, tão repassadas de delícias! 

“Oh! meu padre! Quanta vez não abandonei o deboche e o cinismo dos 

lupanares de Paris para visitar Júlia, o anjo predileto do meu coração! 

Quanta vez não apertei suas mãos aristocráticas com as minhas ainda 

quentes do contato leproso dessas mulheres, murchadas ao sol queimador 

da devassidão e luxúria!...” 

 

X 

 

— Uma noite, era depois de uma ceia com alguns companheiros de 

minhas orgias, enderecei-me ao pavilhão. 

“Júlia, encostada ao pedestal de uma coluna de mármore, dormia 

tranquilamente. Em seu colo alvo como a açucena dos jardins transluziam 

as pedras fulgurosas de alguns brilhantes que se engastavam em delicado 
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colar, e de seus braços nevados pendiam duas pulseiras de esmeraldas, não 

menos formosas e belas! 

[41] “Ah! meu padre! Não sei que pensamento infernoso caiu sobre 

minha cabeça, nem que mau gênio veio com seu bafo pestilento 

envenenar-me as fontes da existência. 

“Desprezei o anjo do exílio; não mais enlevei-me nesse ramal de tantos 

enlevos e primores que sempre me encantava nos mais belos momentos do 

meu viver de venturas! Uma nuvem sanguínea empanou a luz dos meus 

olhos e uma ideia insana — o ouro! — concentrou todo o meu espírito e 

tornou-me louco!... 

“Alucinado... doido... roubei essas pedras de valor que enfeitavam o 

suspiro mais doce de minha alma, a flor mais prezada de meu coração! 

Troquei o anjo pelo ouro, o perfume pelo veneno, o paraíso pelo inferno!!... 

“Quando já eu tinha desatado os últimos anéis das pulseiras, Júlia 

desperta. Sobressaltada... crendo-se acometida por ladrões, clama socorro. 

Eu fujo apressadamente, mas por fatalidade o portão tinha sido fechado por 

mim mesmo. Enquanto intento dar volta a chave... o pavor, a perturbação, o 

desânimo, como que me tolhem as faculdades e embargam os passos. Enfim 

consegui abri-lo, e quando já me julgava libertado desse círculo de ferro que 

enervava toda minha força ativa, um vulto me embarga a passagem. 

“‘Ladrão!’, me diz ele. 

“Estas palavras repercutiram no fundo do meu coração como uma 

carga de chumbo que por ventura nos atravesse as carnes. 

“Temendo ser reconhecido, intentei vencer essa barreira que se 

antepunha a meus passos, e desaparecer para todo o sempre dos olhos de 

Júlia! Porém embalde! Dois braços robustos e musculosos forcejavam por 
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conduzir-me ao clarão das luzes que iluminavam o jardim. Houve uma luta 

encarniçada entre mim e esse vulto que ameaçava a todo custo 

reconhecer-me. Foram, porém, frustrados todos os seus planos, e baldos, 

todos seus esforços. Vendo finalmente que não podia vencer-me braço a 

braço, sentindo-se já exausto e como que subjugado, arrancou de um punhal 

que trazia oculto. Quando, porém, sua lâmina buída e pontiaguda brilhou ao 

clarão das luzes do pavilhão, a explosão de uma arma de fogo ecoou abafada 

e ensurdecida pelos ângulos do jardim, e o meu antagonista caiu por terra, 

envolto nas ondas purpúreas de seu próprio sangue! 

[42] “Era mais uma vítima que se amontoava na hecatombe de meus 

crimes, mais uma folha que brotava na árvore copada de minhas 

iniquidades!” 

 

XI 

 

— No dia seguinte vou à casa de Júlia às horas de costume, como quem 

ignora todos os sucessos da véspera. 

“Cortina de crepe negro rebuça a fachada de sua habitação. Um 

pressentimento tenebroso gela-me o sangue, e faz galopar mais apressadas 

as artérias de meu coração. 

“‘Será possível?...’, diz a voz íntima de minha consciência. 

“Entro com passos trêmulos e vagarosos, como quem teme a verdade 

crua das coisas e procura acalentar-se de ilusões!... 

“Pouco, porém, viveram as cores ilusas desse íris transparente. A dois 

passos da câmara de Júlia se estende o cadáver de seu pai no féretro da 

morte. De seu peito ainda gotejam lágrimas de sangue coalhado, pelo orifício 
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profundo da ferida. Suas mãos alvas e gangrenadas repousam sobre o 

coração, como se intentasse estancar o sangue que lhe dava a morte... 

“Ao ver uma tal imagem, meu padre, meu coração confrangeu-se no 

ecúleo da dor, e só pude achar expansão na chuva das lágrimas. 

“Alguns minutos decorreram em que me conservo mudo e 

melancolizado por esse penar que era filho do remorso e do coração! Alguns 

minutos em que, como o cético, ria-me das grandes fementidas da vida 

esmagada debaixo da lousa do sepulcro! 

“Quando tornei a mim desse espasmo de dor, que me tirara 

completamente o exercício da razão, procuro por Júlia. 

“Meu padre, fui achá-la sentada num ângulo do jardim entre as rosas 

cheirosas de uma roseira e os galhos escodeados de um cipreste que se 

erguia no meio das flores, como um esqueleto descarnado entre as pompas 

de um festim! Ela cantava uma endecha triste e tão descompassada como as 

cordas rebentadas de um alaúde, açoitadas pela [43] ventania do deserto! 

Em suas faces macilentas havia um quê de dor tão magoada e profunda, que 

contraía seus lábios a um riso nervoso e frenético, e alguma vez a essas 

gargalhadas da loucura! Desfolhava em seus dedos uma rosa à medida que 

seu canto se ia perdendo por entre as virações da ramagem! 

“Ela estava louca, meu padre, louca e perdida para sempre! 

“Nunca mais reconheceu-me. Quis fazê-la esquecer essa dor do 

coração — funda e tão funda! — que ia lentamente desbotando as cores vivas 

de sua existência. Quis levá-la a climas estranhos, viver dessa vida nômade 

e ambulante; hoje repousando a fronte na relva macia, acoirelada de flores, 

amanhã no topo de uma rocha, entre os espinhos das selvas! Ao amanhecer 

escutando o doce gorjeio da avezinha, e nas sombras da noite o roncear 
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monótono da coruja! Tudo baldado! Em seus lábios só havia um riso frio e 

gelado. Em seus olhos se havia secado a fonte das lágrimas! 

“Nunca sofri tanto em minha vida! Por mais de um mês não saí de casa 

senão para visitá-la. 

“Só, pensativo, abandonado de meus consócios de devassidão, não 

tinha uma outra ideia que não fosse Júlia, um outro alvo que não seu pai, um 

outro espinho que não o remorso! 

“Que seria da flor mimosa da primavera sem o orvalho genial dos 

cuidados paternais? Ela, tão só no mundo! Ela, órfã de pais, sem mais laços 

de família que a prendam a esta vida... era como a avezinha pranteando a 

morte do esposo no ramo desgalhado da casuarina!” 

 

XII 

 

— Todas as noites, meu padre, eu ia visitá-la no pavilhão, e sempre a 

encontrava no mesmo lugar, cantando essa monodia de morte, lúgubre e 

tristonha, junto à roseira e o cipreste. 

“Oh! quem a visse, como eu, ao clarão das estrelas, pálida... 

descarnada... entre o arbusto florido e o tronco desramado... a tomaria pela 

estátua da dor levantada entre a infância e a velhice, entre o riso e o pranto, 

entre a vida e o túmulo!... 

[44] “Quando soavam as doze pancadas da meia-noite, erguia-se 

mansamente e a passos lentos caminhava para sua câmara.” 
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— Uma noite, meu padre, as brisas gemiam enlaçadas nas folhas da 

roseira, que era sua irmã, e no topo do cipreste ululava o mocho, consócio 

das trevas, e também de seus infortúnios! Os astros luminosos da abóbada 

celeste brilhavam mais descorados que as flores brancas das trepadeiras, e 

a viração da noite, que sempre trazia nas asas as nênias de seu canto... hoje 

sopra, queda e entorpecida, como se passasse pelos corredores dos 

túmulos! A estátua, levantada entre a roseira e o cipreste, se havia derrocado 

de seu pedestal movediço, e o canto tristonho da rolinha viúva se havia 

perdido como as notas das harpas eólias a suspirarem no deserto! O vento 

gelado da noite tinha lascado pela raiz a pálida magnólia dos jardins, e as 

flores, cobertas de orvalho, choravam a murchidão da rainha das flores. 

Emudeceu-se o canto heteróclito das noites a combalir as fibras do coração; 

nem mais do ligeiro sopro da aragem se desatam soluços e suspiros!... 

“Ela tinha procurado no suicídio a trégua eterna para seus males, a 

aurora sempre pura e sorridora para seus dias!... Seu cadáver foi encontrado 

nas margens do Sena. Agarrava nos dedos hirtos e gelados um objeto, que 

nem mesmo as convulsões da morte a fizeram largar. Era o retrato de seu 

pai.” 

 

XIII 

 

— Dois meses depois da morte de Júlia, amaldiçoei Paris e seus festins, 

reneguei esse viver de luxúria e devassidões! 

“Fui para Nápoles. Ali, como em toda a parte, amei uma mulher. 
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“Ela era bela e pálida como Damietta, ardente e caprichosa como Júlia! 

Em seus olhos rasgados, brilhava a luz virgínea de um coração cândido, que 

as brisas levianas da alvorada dos amores ainda não haviam maculado com 

seu sopro venenoso. Em suas faces de mármore havia um mesclar tão suave 

da rosa, que mais semelhava-se a um quadro da virgem de Rafael ou à 

Magdalena de Canova do que à figura humana. [45] Era seu todo de 

compleição tão delicada e romântica, que ao vê-la julgar-se-ia estátua de 

alabastro, modelando as formas ideais de um sonho de Urbino16, ou branca 

papoula tremejando aos ósculos perfumantes das brisas da tarde! 

“Não sei se era a fatalidade que me perseguia, ou talvez uma realidade, 

meu padre! Eu a considerava o transunto mais perfeito de todas as belezas 

que tinham cativado meu coração! Era para mim como o ramal viridente das 

mais lindas flores do Éden em todo o esplendor do viço e frescura, em todas 

as galas da primavera e mocidade!! 

“Nunca porém pude conseguir um olhar dessa donzela, meiga e 

vaporosa como um sonho de Hoffmann. Em seus lábios de coral jamais 

ondeou a nuvem sorridora da esperança a embalar as crenças semivivas de 

meu coração! Ela era tão virgem e tímida, que a mais leve aragem podia 

empanar seu luzimento e lindeza. Eu tinha medo de marear o brilho 

luminoso de sua alma com o contato de minhas palavras, embebidas na 

esponja suarenta de tantas infâmias e horrores! Eu tinha medo de que a 

negrura de minha alma ensombrasse o céu esmeraldino de sua existência, e 

que o arcanjo, que a guiava nas praias inarescentes do mundo, lhe faltasse o 

rocio ameno, que suave gorgoleja nas açucenas cândidas de sua mocidade!” 

_________________________ 
 

16 Urbino, cidade italiana símbolo do Renascimento e terra natal do pintor renascentista Rafael, 
também conhecido como “Raffaello da Urbino”. 
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— Um dia, porém, meu padre, esse vulcão de amor, que borbotava por 

sobre as lavas já frias de meu peito, desmaiou ao rubro clarão das fogueiras 

da vingança! Esse oceano de fogo, que inundava meu coração, vazou-se nos 

abismos do ódio e da inveja! 

“Ela amava a outrem, meu padre! Foi por isso que desfolhou, sorrindo, 

tantas grinaldas de sonhos, ainda úmidas de orvalho dos amores, e atirou-se 

no leito marmorário de floridas crenças, de enlevos sorridores a beber os 

néctares dulcíssimos, que trasvasava em sua alma a ninfa gelada das grutas 

misteriosas da esperança! Foi por isso que desprezou o afeto santo de minha 

alma, e foi abandonar-se aos afagos de um mancebo que a não amava e 

zombava de sua inexperiência com risos fementidos e palavras refalsadas! 

“Fui precipitado dos palácios encantados da fada dos amores por uma 

indiferença que me magoou profundamente. Eu, que a amava com [46] esse 

amor plácido da inocência, que se deixa embalar nos florais perfumosos da 

esperança, sem que a mão lasciva do deleite e voluptuosidade esfolhe uma 

só de suas flores, ou empane um só de seus matizes de ouro! Eu, que a 

amava, não como Djalma profanando Adriana17 com seus beijos de fogo, mas 

como Romeu vivendo de suspiros e crenças junto à sua Julieta, como Dirceu, 

na terra do desterro, alentando-se das saudades de sua Marília18! Eu, que a 

amava, não com o fogo deliroso e sensual de Hamlet, mas com a singeleza 

de um irmão, com a candura de uma alma que renascia, pura e cândida, das 

_________________________ 
 

17 Provável menção a personagens do romance-folhetim O judeu errante (1844-1845), de Eugène 
Sue. 

18 Referência ao livro de poemas Marília de Dirceu (1792), cujo tema central são os amores do poeta 
Tomás Antônio Gonzaga por sua noiva Maria Doroteia, que figuram nos poemas respectivamente 
sob os nomes árcades de Dirceu e Marília. 
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expiações do crime como a fênix que por ventura revivera de seu próprio 

cadáver! 

“Foi o primeiro amor inocente que destrançou seu laço cor-de-rosa em 

minha alma, mas que antes de tempo foi partido pelo tufão da desventura 

como a flor em agraço emurchecida pelo calor ardente do estio! 

“Minha alma impetuosa, porém, meu padre, e avezada aos crimes, não 

comportava facilmente que outro qualquer gozasse do objeto por que uma 

vez ela palpitou. Jurei possuí-la ou matá-la, levá-la ao altar com o diadema 

de esposa ou ao catafalco com a coroa de ciprestes e goivos!” 

 

XIV 

 

— Ansiado por este pensamento de sangue, que era o meu pesadelo das 

noites e companheiro inseparável das vigílias, determinei cursar terras 

estrangeiras, a ver se podia arrancar do fundo d’alma essa ideia fumacenta, 

que fazia o tormento constante de meus dias!! 

“Exilei-me de Nápoles, e procurei em Roma o asilo seguro a meus 

desvarios.” 

 

e 
 

— Era o domingo de carnaval. O povo mascarado desfiava em turmas 

pelas ruas, entre as ondas buliçosas de um oceano vivo de falas e gritos, de 

gargalhadas e músicas! 

[47] “A manhã deslizara, pura e serena como um lençol de safiras 

desatado nos páramos de Itália. O sol, como um globo de fogo, prendia seus 
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raios de ouro nos eixos do universo e distendia uma túnica diáfana e 

fosforescente, como o tremuloso da luz flutuando no berço das águas. As 

auras cheirosas dos pomares suspendiam conchas aéreas dos perfumes de 

laranjeira, que iam vaporar-se por entre a chuva de flores e confeitos, que 

das janelas e ruas derramavam as damas e máscaras! 

“Neste turbilhão de flores, máscaras, músicas, carruagens, avisto uma 

dama, que com os lábios entreabertos no mais doce sorriso, cobria-me de 

flores e amêndoas. 

“Era ela, meu padre, era a Napolitana, que, arrastada por sua má sina, 

viera passar o carnaval na capital do mundo cristão. Era ela que cobria de 

flores o algoz, e banqueteava na mesa do suplício! Era ela! que esparzia rosas 

sobre as faces grotescas de uma máscara, néscia do punhal assassino que 

procurava tocar-lhe com a ponta as aortas do coração! 

“Parece até que a natureza se associava comigo aos crimes, e 

procurava, com seu manto de trevas e tufões, homiziar-me das masmorras 

da justiça. 

“Essa atmosfera pura e balsâmica da manhã, esse aspecto risonho das 

grinaldas luminosas do sol, que se deslaçavam pelo espaço, como chuva de 

ouro... Tudo havia desaparecido debaixo dos cortinados trevosos da 

tempestade, que, como um gigante, invadia precipitadamente o côncavo dos 

ecos e vestia de luto a natureza toda. O doce crepúsculo da tarde se perdera 

nas arcas sombrias da tempestade, a noite havia baixado medonha e 

tenebrosa ameaçando, com milhares de relâmpagos e raios, um medonho 

cataclismo! 

“Eu, como uma sentinela postada, aguardava que a Napolitana 

abandonasse o palacete do Conde de *** para saciar minha sede de vingança 
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e ver na ponta do punhal a cor do sangue que lhe gorgoleja nas artérias do 

coração! 

“A chuva, porém, tombava com tal fragor, que temeridade fora, senão 

impossível, atravessar as ruas, e o vento rijo que soprava de nordeste mais 

difícil ainda tornara o trânsito.” 

 

e  
 

— Pelo meio da noite, quando a chuva ameigara, foi que ela, em 

companhia do tal mancebo napolitano, saiu do palacete do Conde, e 

apressados [48] se endereçavam pela rua de Jerusalém. 

“Ah! meu padre! se meu peito fora suscetível de perdão por ela, que eu 

considerava tão pura como orvalho de um botão de rosa, tão doce e meiga 

como um suspiro de Armida, ao vê-la em companhia de Horácio... uma 

agitação nervosa apoderou-se de todo o meu corpo: parece que as Fúrias 

todas dos infernos se agruparam para azoinar meus ouvidos com a vozeira 

ensurdecida do ciúme, e arrancar-me do peito esse último átomo de vida e 

crença que por ventura ainda ali vivera! 

“Mais certeira não é a flecha do Índio, suspendendo o voo da águia 

acastelada, que a ponta do punhal quando vibrada pela mão trêmula do 

ciúme! 

“Apunhalei-a, meu padre. Um grito abafado partiu de seu peito, e como 

a hemerocale pendente pela chuva, tombou nas pedras da rua. 

“Horácio ficou perplexo... estático, como o idiota que por ventura visse 

uma flor pela primeira vez. 
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“Quis perseguir-me, porém as forças lhe faltaram; bradar por socorro, 

porém sua voz ficava pegada em sua garganta, como se fora assaltado por 

um pesadelo.” 

 

XV 

 

— Durante toda a noite caminhei por ervaçais incultos, procurando 

esconder minha vergonha ao resto dos homens e ameigar o travo truculento 

do remorso, que impiedosamente cruciava-me nos delírios da dor! 

“Oh! quanto me fora melhor, como Uzá19, cair fulminado por um desses 

raios que se partiram por sobre minha cabeça, a viver como Asvero20 à 

espera da trombeta do arcanjo de Josafá21, preconizando a aniquilação do 

Universo! Quanto me fora melhor como Cláudio Frollo22 pender nas [49] 

rochas do abismo, que viver como Didier23 lamentando que sua mãe adotiva 

não esmigalhasse seu crânio de encontro às lajes da calçada! 

“Foi o primeiro momento na vida que meu espírito esfuziou o lampejo 

aterrador do suicídio!!” 

  

_________________________ 
 

19 Personagem bíblico, também conhecido como Uza, Uzza ou Ozza, fulminado por Javé ao tocar a 
Arca da Aliança. 

20 Também conhecido por Judeu Errante, é um personagem mítico da tradição oral cristã. Foi 
condenado a vagar pelo mundo, sem nunca morrer, por ter importunado Jesus em seu caminho 
até o Calvário. 

21 O Vale de Josafá seria o local do Armagedom, segundo o Livro de Joel, do Antigo Testamento.  
22 Referência a Claude Frollo, personagem de O corcunda de Notre-Dame (1831), de Victor Hugo. 
23 Referência ao personagem do drama Marion Delorme (1831), de Victor Hugo. 
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— Alguns dias arrastei a vida de homiziado, rasgando as carnes entre os 

espinhais das silvas e dormindo na terra fria orvalhada da noite, tendo por 

travesseiro a ponta de algum rochedo lascado e por cortinado a escumilha 

luxuriante de um céu marchetado de prata. 

“Era uma vida de expiação essa que por quinze compridos dias arrastei 

entre as paredes fechadas do remorso e os gritos zunidores de animais 

bravios, que cruzavam por esses matagais só deles habitados. 

“Não pude por mais tempo vegetar nessa vida de proscrito, sofrendo 

ora as convulsões da procela, que vasquejava por essas serranias 

verde-negras, ora a ardentia candente de um sol meridional; hoje vendo o 

céu d’aurora, que se azulejava por entre as alcatifas luminosas do oriente, 

amanhã, sombria e triste, a tarde tombar nos abismos do ocaso, e por entre 

as nuvens, varridas pelo vento da tormenta, levantar-se a luz pálida e 

saudosa. 

“De novo procurei a pátria dos Césares e Cipiões. De novo procurei o 

cálix de absinto, transbordando de amarguras! 

“Caminhei três dias. Na última noite pousei em uma estalagem, próxima 

de Roma. Antes que o alvor da madrugada franjasse as campinas d’aurora 

com seus ramos de açucenas, continuei a marcha interrompida, a ver se 

podia conquistar os muros da cidade rainha antes da luz do dia, e assim 

furtar-me ao escárnio e maldição que me parecia soletrar em todos os 

lábios. 
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“Embalde, porém, caminhei quase toda a noite; quando avistei as 

colunas marmorosas do Capitólio e os capitéis partidos do Coliseu, já o sol 

nadava num oceano de diamantes e o rufar dos tambores convidava a 

população a um espetáculo público. 

“Cabisbaixo, entristecido, fui rompendo as ondas desse oceano vivo, até 

que dei de encontro com uma muralha, formada pelo povo, impossível de 

vencê-la. 

“Escutai, meu padre.” 

 

XVI 

 

[50] — Volveram-se três anos. Eu me achava então em São Paulo, 

carregando essa vida pálida e insociável do anacoreta, quando um estranho 

acidente veio moldar-lhe um novo horizonte. 

“Era em uma noite doce e melancólica. A lua, como uma açucena do 

campo, abroquelada de orvalho, deslizava pura e bela em seu palácio de 

rainha. As ruas ermas e solitárias da cidade eram apenas interrompidas em 

seu silêncio pelo sopro das virações, que docemente açoitavam as gelosias 

das janelas. Tudo era mudez e solidão! 

“Eu, a sós, passeava pelo campo de Nossa Senhora da Luz, relembrando, 

como sempre, a história enegrecida de minha vida. 

“Não sei que há de misterioso entre o homem e a solidão, entre suas 

crenças e a saudade nas horas caladas do silêncio! As ideias, no retiro, são 

mais íntimas, os remorsos mais pungentes; o peito abre-se expansivo às 

aragens da noite como a flor, seu cálix de perfumes ao orvalho que a esmalta. 

Cícero vivia em seu retiro em Tusculum, Horácio em Tibur. Eles amavam a 
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solidão, porque a solidão acorda a consciência muita vez adormentada nos 

sonhos florentes do futuro e amostra ao homem o esqueleto descarnado da 

vida, que se solevanta por sobre um ramal de ilusões, para, de chofre, 

tombar no sudário gelado da descrença! 

“Eu também amava a solidão, porque me fazia recordar a história 

semiviva de minha mocidade, toda consumida nas mesas do jogo, na crápula 

das orgias, nos alcouces das prostitutas! Eu também amava a solidão, porque 

me trazia as reminiscências desse passado tenebroso, abismado em amores 

devassos, em cínicos deboches, em torpezas medonhas, legando ao meu 

porvir somente a herança do remorso e da vergonha e me fazendo viver 

entre os demais como Nabucodonosor, o ímpio, tomando os hábitos e a 

fisionomia de uma fera! Oh! quanta vez não almejei, como Baltasar24, ouvir 

decifrar pelo profeta os caracteres de fogo que traçavam sua sentença de 

morte, e cair frio e inanimado nos salões da orgia! 

“O inferno, porém, era surdo aos meus rogos, porque era-me sentença 

sugar até a lia a taça embebida de todas as amarguras da vida!... 

[51] “Ah! meu padre! ainda sois jovem, e sobre a vossa fronte apenas 

florejam os primeiros ramos da árvore da vida! Para vós, o mundo é ainda 

manancial inexaurível de delícias! rochedo de ouro, aonde não chegam as 

tempestades do infortúnio! 

“Eu também, como vós, já perfumei-me nos vergéis encantados da 

mocidade, em que a alegria rebenta espontânea a flor dos lábios e em que o 

remorso não trescala as fibras impenetráveis da ventura! Eu também, como 

vós, sorria-me às nuvens cor de laranja, que garfavam os alpendres 

dourados do oriente, ou as massas negras que rolavam pelo céu nas 

_________________________ 
 

24 Referência à lenda de Belsazar (ou Baltazar), o último rei da Babilônia. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Babil%C3%B4nia


Tênebra 
tenebra.org 

 

paisagens da tempestade. Esses delírios da mocidade porém carcomeram 

toda leiva de vida que por ventura ainda se me desfiava nas artérias e 

gelaram todo o sangue que fervido e ardente batia-me no cérebro! 

“Vivendo em São Paulo, procurei a solidão e o retiro, divorciei-me das 

sociedades, abneguei de tudo. A única emoção deleitosa que ainda me 

combalia as fibras de vida era quando minh’alma, absorta no passado, ia 

procurar a expansão de seus males, a trégua a seus sofrimentos pelo denso 

das matas, pelo silencioso das noites! Era então que eu, como o apóstata da 

luz, como o renegado dos homens, entrava em mim mesmo e falava ao 

coração com os lábios da consciência! 

“Quanta vez, meu padre, com a fronte escandecida por uma febre 

ardente, tendo nas veias regatos de fogo a me queimarem o cérebro, não me 

perdi noites inteiras por essas matas da primavera com a blasfêmia nos 

lábios, o delírio no coração e o suicídio na mente! 

“Oh! mas eu tinha muito amor à vida! Como fechar meus olhos a esses 

panoramas merencórios da solidão, não mais ouvir o coaxar tristonho da rã 

nas juncas do brejo, nem mais ver esses berços de verduras, que se perdem 

pela campina como um oceano d’esmeraldas vivas! Como sonhar um futuro 

de flores, e de chofre esbarar com os goivos amarelentos da campa! Ter na 

mente um céu cor de anil, e empanar a luz da vida nas cores afumadas da 

imagem da morte?! 

“Não, meu padre, o suicídio para mim era impossível, porque eu era 

muito egoísta da vida!” 
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[52] — Nessa noite, não sei que gênio mau veio arrancar-me dos meus 

passeios de solidão e levar-me para essa alameda, que se distende por 

defronte do jardim público. 

“A noite ia doce e bela em sua claridão empalecida. Mil astros cintilavam 

na cúpula do céu como avalanches de flores luminosas orvalhando o cariz 

da atmosfera de luz trêmula e deslumbrante. A viração era fresca e 

balsâmica; o ar, calado. 

“Quando passei por defronte do portão do jardim, um sussurro 

plangente e dulçoroso vinha espraiar-se na imensidão da campina como 

sons tirados de uma harpa gemedora debaixo dos chorões do sepulcro. 

“Paro... escuto. Então apercebo que esses gemidos não passavam pelos 

lábios da dor, eram sim a endecha melancólica da saudade desatada dos 

galhos da casuarina em seu noivado de amor com as auras! 

“Era tão triste e saudosa essa música de mágoas, tão homogênea com 

o meu coração, órfão de alegrias e esperanças, que procurei de mais perto 

absorvê-la nos seios d’alma e embalar-me nessas auras tão férteis de 

gemidos e soluços! 

“A lua ia cada vez mais alta e de quando em quando recostava-se em 

céspedes de pesadas nuvens, escondendo a fronte branca em travesseiros 

negros. 

“Nesse momento, ela coava uma claridão rara e macilenta por entre as 

galhadas do arvoredo, e batia de chapa nas grades do portão. 
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“Ali estive por algum tempo contemplando a perspectiva da natureza, 

quando vejo uma criatura bela e mimosa com a fronte recostada sobre a 

mão, dormindo ao relento da noite como essas flores noturnas, que vivem 

de orvalho e morrem ao sol. Acheguei-me desse rosto moreno, onde se 

podia ler os primeiros beijos da mocidade, e os primeiros sonhos de amor; 

beijei esse colo, onde ansiavam os seios como duas pombas, que ensaiam 

desatar o voo; toquei nessas mãozinhas polidas e tão transparentes, onde 

podia-se contar as veias, cruzando-se em ramais, e ver o sangue 

mansamente desgelar. 

“Ela era tão bela, como uma Circassiana; tão voluptuosa, como uma 

Espanhola! Seu rosto moreno tinha tanto de deleite e luxúria, que faria [53] 

o poeta criar Marion Delorme25, adormecida e nua, nos véus acetinados do 

leito da perdida. Não era uma visão vaporosa da noite, desmaiada no braço 

das estrelas rociadas, e sumindo-se nas sombrias alamedas das trevas, 

quando o luar desampara o mundo. Era uma criatura que respirava, que 

vivia, que repousava, junto a mim. 

“Quando acordou, soltou um triste ai, e, como a avezinha desgarrada 

que vê seu voo cortado pelos pássaros açores, deu um grito ao avistar-me. 

Porém, logo recobrando sua energia natural, deixou-se ficar nessa posição 

que é toda enlevos, requebros e luxúrias, com a face na mão, e com o corpo 

atirado nesse langor oriental, que não é nem sentado nem deitado. Mais 

parecia a sultana reclinada em fofos divãs de brocados e ouro, sonhando 

com o paraíso de Maomé, do que a inocente avezinha que escondia a cabeça 

debaixo das asas. 

_________________________ 
 

25 Marion Delorme (1613-1650), uma das mais famosas cortesãs francesas, cuja história foi recriada 
por Victor Hugo em drama homônimo de 1831. 
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“Admirei ver um tal sangue frio e, pegando-lhe nas mãos, perguntei: 

“‘Quem és, fada misteriosa destes campos, ou anjo que te desterraste 

do paraíso? Quem és tu, tão em verde dos anos, e já arremessada aos 

furacões do mundo? Se não és um anjo, és uma perdida, se não és a 

Esmeralda26 singela, és Adélia27, a adúltera! Se não és a inocente filha da 

desventura, a quem a sociedade axorou de seu seio e atirou ao mundo 

corrompido, és por certo alguma dessas visões encantadas que se refletiam 

nos espelhos das feiticeiras de Macbeth. Dize-me: quem és, que a tais 

desoras dormita no pavimento da rua?’ 

“‘Quem sou?!’, murmurou sua voz pura e argentina. ‘E que te importa? 

Acaso diz a brisa por que geme? O ribeiro por que desliza? A avezinha por 

que voa? Que importa ao mundo as dores da humanidade? Egoísta, como é, 

vive de si e para si. Perguntas-me quem sou? Avezinha abandonada, 

pranteando a morte do esposo seteado à sombra melancólica da árvore da 

vida! Órfã desvalida que apareceu no mundo, como a violeta, que entre os 

espinhos das urzes derrama seu véu de aromas n’aridez do deserto! Em 

tempo nenhum conheci pais, nem parentes ou amigos. Descreio de um 

Deus, aborreço a religião e odeio os homens. Divorciada das ambições da 

vida vago à toa pelos campos como a corça fugitiva até que, fatigada de tanto 

peregrinar, convido-me ao sono em qualquer sítio onde a natureza difunde 

mais tristeza e solidão.” 

  

_________________________ 
 

26 Personagem de O corcunda de Notre-Dame de Paris (1831), de Victor Hugo. 
27 Personagem da peça Antony (1831), de Alexandre Dumas. 
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XVIII 

 

[54] — Oito dias depois, em que pela vez primeira vi esta mulher, era 

ela minha esposa perante o céu e o mundo, perante a religião e a natureza. 

“Ah! meu padre, quanto esta mulher enganou-me! Nuvem cor de ouro 

encobrindo um céu de tempestade, sua beleza era aparente, seus risos de 

virgindade eram fingidos, seus seios estavam tocados da podridão do vício! 

Ela era uma prostituta. E entretanto seu corpo de santa bem podia fingir 

uma virgindade eterna! A acácia campesina, que eu julgava dobrar-se ao 

mais leve sopro da aragem, afrontava impávida os pampeiros do mundo, sem 

desmaiar seu brilho, sem desbotar seu matiz. Ela era como a aurora 

purpurina, que roseia o cinábrio do céu por entre os fragores da tormenta 

que murmura longínqua e abafada. Rosais em flor balanceando um manto 

aéreo de perfumes sobre os umbrais das masmorras do vício! 

“Era um castigo de Deus, meu padre, bem o senti; e por isso curvei-me 

à sua sabedoria infinita. 

“Ralei comigo essa dor de morte e, com o riso nos lábios e a expansão 

no rosto, propus-me a disfarçar essa mágoa profunda que pesava sobre 

minha vida, como uma barra de ferro pesa sobre a superfície das águas! 

“Sua presença, porém, de mais em mais constrangia-me; seus afagos 

tinham em paga o riso frio e marmorizado que se desprende dos lábios da 

indiferença; suas palavras de amor eram, para mim, como o descante 

longínquo da seriema do deserto, expirando nas asas fagueiras do favônio 

da ramagem! Eu a odiava de morte e fingia adorá-la. 
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“Quereis ver, meu padre, quanto essa mulher procurava iludir-me com 

seus risos fementidos? Escutai-me; é o mais horrível episódio da história da 

minha vida.” 

 

XIX 

 

— Eu tinha feito uma viagem, onde pretendia demorar-me por pouco 

tempo, voltei, porém, mais depressa do que esperava. 

[55] “Era em uma noite melancólica, em que o céu brilha num manto 

d’estrelas, e banha a terra de tristuras e saudades. 

“Ao aproximar-me dessa mulher, uma dor aguda varava meu peito, e as 

artérias de meu coração batiam violentas e apressadas. Que fazer, porém? 

Caminhei para o calvário da dor e da vergonha; consertei o semblante para 

fingir um riso a essa mulher, que entre flores ocultava o punhal assassino! 

“Finalmente cheguei em casa. Era já muito tarde. A noite corria 

adiantada, e todos estavam sepultados no sono. Procurei por tanto o lugar 

mais baixo do muro e saltei no jardim. 

“Ah! meu padre, antes nunca eu voltasse dessa viagem! 

“Toda a casa estava mergulhada na mais profunda escuridão, somente 

em minha câmara lampejava pelas vidraças o clarão embaciado de uma 

lamparina quase morta. Aproximo-me dessa câmara fatal e por uma fresta 

pude entrever minha mulher, Zulmira!, meu padre, dormitando nos braços 

de um mancebo, que também dormia com os lábios colados no colo dela. 

“Foi tão grande o peso que fez carga sobre minh’alma, tão forte a dor 

que seteou meu peito, como uma sentença de morte lida no patíbulo à 

vítima! Oh! parece que as dez pragas flagelantes que outrora choveram 
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sobre os filhos de Mizraim28, em punição da opressão dos judeus e da 

obstinação de Faraó, de novo caíam sobre minha cabeça, em punição de 

meus crimes e iniquidades! 

“Arrombei a porta. Entrei com a mão agarrada ao cabo do punhal e 

resoluto a varar o primeiro que me encarasse. Então desatei-os dos braços 

um do outro e conduzi o mancebo para uma câmara do andar inferior, onde 

chumbei-o entre as paredes escuras de um cárcere, entregue a si mesmo e 

a seus pensamentos íntimos! Tive, porém, o cuidado de deixar-lhe um copo 

com água límpida e pura, a ver se lhe apagava essa sede de gozos e deleites, 

que borbulhavam n’alma. 

“Quando Zulmira acordou, era dia claro. Os raios do sol passavam sua 

luz ridente por entre os cortinados brancos das janelas. 

“Nada me disse do que se havia passado na véspera. Prodigou-me 

carinhos e ternuras da amante zelosa, que, aguardando o mancebo [56] de 

seus sonhos, enfeita-se de flores e perfuma-se de belezas fictícias. Era-me 

impossível, porém, afrontar um tal crime e sofrê-la em minha companhia.” 

 

XX 

 

— Anoiteceu. O carro sombrio das trevas rodava pelas planícies do céu, 

e o astro da saudade não palejava em seus salões azulados, nem o manto da 

noite trazia cortejo de estrelas. Era uma noite escurenta e silenciosa como 

o fundo de uma masmorra. O vento soprava com mais força que de ordinário 

e balançava a ramagem dos bosques a curvar-se no chão. 

_________________________ 
 

28 Nome hebreu para o Egito. 
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“Convidei Zulmira a dar um passeio por esses lugares tão férteis das 

reminiscências do seu passado. 

“Chegamos à ponte grande. O Tietê caudal e marulhoso rolava suas 

águas por toda aquela campina com a força da máquina impelida pelo vapor. 

Embarcamos em uma canoa, e desaparecemos das vistas do povo, 

embrenhados por esses matagais cerrados que agaloam as ribanceiras deste 

rio. 

“Em todo o trânsito, uma só palavra não deslizou-se de nossos lábios. 

Ela ia por certo absorta na vida lúbrica e delirosa que lhe fervia nas veias ou, 

quem sabe!, nas saudades indefinidas da noite passada; e eu, estalado do 

ciúme, tinha medo de que uma só de minhas frases, um só dos meus gestos, 

traísse minha vingança! 

“Chegamos finalmente em um sítio em que o Tietê aperta-se como uma 

garganta e bifurca-se em dois vastos ramais, que se vão perder por além. Eu 

estremeci. Em minhas mãos lampejava a espada do anjo da vingança, em 

seus olhos transluzia o palor embaciado da vítima que tem o cutelo 

soerguido por sobre a cabeça. 

“Um relâmpago clareou este quadro de horror e após instantes trovejou 

ao longe. 

“Não hesitei mais um momento. A canoa vacilava num torvelinho. 

Forças opostas se entrechocavam e se debatiam de encontro à canoa como 

as ondas se quebram de encontro ao penedo. Com todo o vigor do corpo me 

inclino para um lado da canoa e, com o remo mergulhado [57] no fundo das 

águas, ainda tornei mais forte este peso. A canoa vacilou... tremeu... e 

afundou. Um ai se ouviu, e o baque de dois corpos que se atiravam n’água. 
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“Neste momento um relâmpago derramou seus raios cor de enxofre 

por todo o longo do rio e mostrou um espetáculo desolador. Um lenho 

abandonado às ondas da correnteza, uma mulher que se debatia nas vascas 

da agonia, e um homem que afrontava o furor das águas e conquistava as 

ribanceiras do rio.” 

 

e  
 

— Quando cheguei em casa, abri a câmara onde havia encerrado o 

mancebo. 

“Profundo silêncio ali reinava. Em vez do semblante risonho e 

florescente da mocidade, encontro o semblante frio e lívido do cadáver, 

onde os dedos estragadores do veneno tinham deixado valas roxas e 

profundas. Em vez da luz brilhante e viva de uns olhos rasgados, encontro a 

palidez vítrea e sombria da morte, debochada em seu rosto! 

“A água do corpo fora esgotada; ele morreu envenenado. 

“Oh! as carnes se me arrepiaram, e uma frieza sepulcral difundiu-se por 

todo o meu corpo. 

“Quis suicidar-me, porém é dos criminosos a covardia. Chamei por 

Zulmira; e só ao longe os ecos me responderam: perguntai ao abismo o que 

fez dela!! 

“Nesta febre do delírio agarro de uma luz, e lanço fogo às bambinelas 

das portas, resolvido a morrer como o Sardanápalo29 entre os perfumes 

cálidos de um incêndio e apagar para todo sempre a luz da existência que 

me era tão pesada e aflitiva. 

_________________________ 
 

29 Segundo a tradição literária grega, Sardanápalo, um libertino, teria sido o último rei da Assíria. 
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“Não sei, porém, que mão malfazeja salvou-me das chamas que já 

lavravam por toda a casa. O que sei, meu padre, é que perdi todos os bens 

que ainda me restavam, e fiquei reduzido à extrema miséria.” 

 

XXI 

 

[58] — Oh! meu padre, a cólera da Providência caiu sobre minha cabeça, 

e esmagou-me ainda nos primeiros quartéis da vida! O perdulário tornou-se 

avarento, o senhor de cabedais mendigou o óbolo da caridade para viver! 

“Aquele, que requestava as condessas nos régios salões da aristocracia, 

que passava o tempo em conquistas custosas e vitórias seguras, agora gemia 

atirado numa pedra da rua, amaldiçoado pela sociedade, porque o pobre é 

o filho maldito da desventura, a quem o rico, enfatuado e estúpido, olha 

como a um animal bravio que lhe pode fazer mal! porque seus suspiros são 

ouvidos pela turba, como um rugido, e o sorriso que por ventura roce em 

seus lábios será como uma gargalhada de maldição ou como uma praga do 

inferno! 

“Foi então que, para todo sempre, amaldiçoei esse bulício febricitante 

das sociedades e, como os solitários da Tebaida30, vim levantar esta choça 

no pendor da montanha, vivendo para o mundo como a flor atrofiada nas 

arcas ardentes do deserto, ou como a luz encarcerada em uma redoma, 

onde não penetrasse o ar...” 

  

_________________________ 
 

30 Referência à região do Antigo Egito procurada pelos “Padres do Deserto”, monges eremitas que 
buscavam uma vida ascética.  
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Calou-se. Seu peito ofega apenas, e com tanta dificuldade que dir-se-ia 

o pulsar do coração ia fugindo, e a vida apenas resfolgava nesse corpo 

amortecido. 

e  
 

Daí a dez minutos, essa alma tão atropelada das agonias da morte subia 

ao recesso da glória nas asas do arrependimento e contrição. 

A chuva passara. O eco d’aurora já se vestia dessa roupagem cor de 

laranja, com que Marilhat31 orvalhava as paisagens do oriente! 
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31 Prosper Marilhat (1811-1847), pintor francês, mais conhecido por suas obras orientalistas. 


