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INTRODUÇÃO

Este trabalho surgiu da necessidade de se divuígar, no 

Brasii, o pensamento e a obra de Luigi Capuana, teorizador e 

narrador do verismo italiano. Alguns críticos afirmam que, para se 

entender o que foi, reaimente, o movimento verista na Itália, no final 

do ”Oitocento”, não é possível estudar em separado os três grandes 

nomes da "tríade catanese": Verga, De Roberto e Capuana; já que 

eram grandes amigos e críticos, um da obra do outro. Ressaltam 

ainda que, sempre que se estuda um, obtém-se grandes 

esclarecimentos sobre a obra dos outros dois.

Sabendo-se que Giovanni Verga já foi estudo por nossos 

pesquisadores e críticos literários, restavam ainda duas lacunas a 

serem preenchidas, no Brasii, sobre o estudo da literatura italiana 

desta época. O objetivo deste trabalho é começar a preencher uma 

delas, expondo alguns aspectos da obra de Capuana,

Sem grandes pretensões, este trabalho procura 

apresentar um pouco da obra e do pensamento desse autor, nascido 

em Mineo, mas que fez grandes incursões no mundo literário 

milanês, fiorentino è romano. Fazer um trabalho que vise analisar 

toda a sua obra é pura ficção, pois esta é vastíssima e percorre 

vários gêneros iiterários e tendências da época. Por isso, os 

capítulos foram estruturados da seguinte forma; 1o capítulo; 

Contexto histórico, político e social no qual Luigi Capuana formou-se;
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2 o Capftulo: a biografia de Luigt Capuana; 3 o capítulo: Capuana e 

sua relação com o Naturalismo francês e o Verismo italiano: 4o 

capitulo: Capuana crítico; 5o capítulo: Capuana narrador verista. 

Muitos eram os caminhos a serem percorridos já que Capuana foi 

narrador, poeta, jornalista, crítico literário e teatral, teatrólogo. 

narrador para crianças, etc; mas, o estudo da narração, ou mais 

especificamente, das novelas e do romance Giacinta. mostrou-se 

mais interessante, sendo que este era muito divulgado, através de 

jornais para os quais ele escrevia, e também era muito bem aceito 

por leitores e críticos da época. Aqui, nâo se descarta a possibilidade 

de um futuro trabalho sobre Capuana crítico, já que, hoje, esse vem 

sendo redescoberto e muito respeitado pelos críticos atuais, como 

uma das fontes mais fidedignas para a reconstrução da históris 

literária da segunda metade do "Ottocento".

Já que o objetivo é começar a divulgar a obra de 

Capuana no Brasil, nada mais justo do que trazer ao conhecimento 

do leitor, que não conhece a língua italiana, pelo menos uma das 

obras desse autor. Por isso, o apêndice deste trabalho é composto 

pels tradução de um de seus livros de novelas, intitulado Profili di 

dorme, aqui traduzido por Perfis de Mulheres. Foi o primeiro livro de 

contos de Capuana, editado em 1877. é um livro que contém grandes 

traços da influência francesa de Dumas Pilho e sua psicoiogis- 

sentimentai.

Ao final desta pesquisa, o que se pretende é obter pelo 

menos algumas hipóteses para responder às seguintes questões: por 

que Capuana foi, por tantos anos, considerado um narrador menor? 

Por que era mais conhecido por seu trabalho de crítico que por seu 

trabalho de narrador? Por que Verga foi quem recebeu todas as 

honras do Verismo e não Capuana, visto que era teorizador deste
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movimento? Seria muita pretensão responder a estas questões de 

modo definitivo, mas aqui procura-se, peio menos, encontrar o fio 

condutor para estas respostas.

Para que este trabalho tenha ainda mais validade, 

espera-se que a terceira lacuna seja logo preenchida, pois o maior 

conhecimento de De Roberto, também poderá esclarecer pontos que 

aqui, por venturs, tenham permanecido obscuros.
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PRIMEIRO CAPÍTULO

Contexto histórico, político e social no qual Luiai Capuana formou-se

A breve guerra prussiana (1870-1871), através da qual o 

forte exército alemão derrotou os franceses, dá início, na Europa, a 

trinta anos de domínio da hegemonia germânica. Talvez pela 

potência militar alemã, o chanceler prussiano Bismarclc fez do Reích 

alemão a medida para a política européia. O objetivo principal do 

chanceler era isolar diplomaticamente a França e, por todo o tempo 

que ficou no poder, ele conseguiu. De uma certa forma, a Inglaterra 

favoreceu esta ação, pois a Alemanha, mesmo sendo a maior 

potência do continente, não tinha propósitos coloniais e, por isso, não 

representava, para os ingleses, um perigoso concorrente no comércio 

mundial. Ao mesmo tempo, eis poderia frear a potência russa e 

controlar as miras expansionistas da Áustria e da Rússia nas Balcãs, 

garantindo a integridade do império otomano.

A Alemanha permaneceu no centro de todas as alianças e 

os acordos europeus por vinte anos. E foi através disso que Bismarck 

realizou seu tão sonhado isolamento diplomático da França. Tal 

política, porém, não ofereceu uma solução á progressiva 

desagregação do império otomano e procrastinou, no tempo, os 

problemas europeus. Enfim, depois de ter empurrado a França em



direção a uma política colonial na Tunfsia, Bismarck conseguiu fazer 

a Itália e a Âustrla esquecerem os conflitos recentes e as questões 

territoriais em suspenso e, em 1882, foi artífice da Tríplice Aliança 

entre Alemanha, Áustria e Itália. Assim, foi realizada, mas sempre 

em função anti-francesa, a saída do Reino da Itália do isolamento 

diplomático. Em 1888, com a ascensão ao trono de Guilherme It. 

iniciou-se a desautorização do Chanceler Bismarck o que, em um 

breve espaço de tempo, provoíi a queda do sistema bismarckiano.

O crescente interesse alemão em relação à política 

colonial e a construção de uma forte frota, suscitaram as suspeitas 

dos ingieses que, superando a rivalidade com a França, fecharam 

com esta um acordo inspirado nos interesseScoloniais na África.

O liberalismo político afirma-se em todos os países 

europeus, menos na Rússia. Na Alemanha, porém, o Parlamento é 

privado de real poder.

A Inglaterra efetua uma série de reformas no exército, na 

instrução, na moralização dos concursos públicos e nos campos 

eleitoral, fiscal e sindical. Mas afronta a luta pela autonomia da 

Irianda.

Permanece ainda imóvel o sistema poiítico da Rússia dos 

czares, onde o movimento populista e monárquico, submetido a 

duras repressões policiais, escolhe a via dos atentados terroristas. A 

Áustria, atormentada por uma grave crise financeira, intensifica a sua 

política reacionária e clerical, enquanto crescem as reivindicações 

das nacionalidades oprimidas, sobretudo dos povos eslavos. Gs 

franceses, depois da generosa, mas breve, experiência socialista da 

Comuna de Paris (1871), constituem, em 1875, a Terceira República.

Na Itália, desaparecem os grandes protagonistas do 

"Risorgimento” (Pio IX, Vittorio Emanuele II, Mazzlni, Garibaldi) e os
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governos procuravam, por todos os meios, o equilíbrio da balança 

estatal. Nos anos setenta, o Estado promove pesquisas no campo da 

indústria e da agricultura, favorecendo pois, com uma política 

protecionista e interventos na baiança econômica, as indústrias 

estaleiras, promovendo, no fim do século, o nascimento da grande 

indústria. Os governos de esquerda, no poder desde 1876, efetuam 

timidamente algumas reformas nos ministérios presididos por 

Agostino Depretis (1876 - 1887): instrução elementar obrigatória no 

primeiro biênio, nova lei eleitoral, abolição da "taxa sobre farinha". A 

Alemanha de Bismarck é vista como modelo e, depois da assinatura 

do tratado da Tríplice Aliança, a Itália inicia uma política de expansão 

colonial na África que, com a morte de Depretis, é incentivada pelos 

governos de Francisco Crispi. Estes, sobretudo na política interna, 

com a tarifa alfandegária de 1887 que, entre outras coisas, provoca 

uma grave crise comercial com a França, protegem os interesses de 

alguns setores da indústria e da cerealicultura, que está nas mãos de 

latifundiários, agravando a já pesada diferença entre Norte e Su! 

(Questão Meridional) e provocando uma grande emigração.

A situação política do último resto do século se 

desenvolve de modo conservador, e o estado de sítio e a repressão 

armada são as respostas do governo aos camponeses e populares 

descontentes com a condição de fome, na qual se encontra a maioria 

da população.

Enquanto não faltam corrupção eleitoral e escândalos 

político-financeiros, a abolição da pena de morte, decretada no novo 

código penal do ministro Zanardelli (1870), traz muitas honras à 

Itália, que é o primeiro país do mundo a efetuar um princípio de alta 

civilização.



Culturalmente, nesta época, ao romantismo sobrepõe-se 

a ideologia do positivismo. Este, inspirado nos grandes progressos 

feitos peia ciência experimental, pretende construir, sobre dados da 

experiência cientifica, a verdadeira visão do mundo, abandonando as 

idéias metafísicas para ater-se somente à realidade empiricamente 

estudada. Na cultura européia, dominam, neste período, pensadores 

como o inglês Herbert Spencer e o italiano Roberto Ardigò, ou 

mesmo como os alemães Moleschott e Buchner, dos quais o 

positivismo receberá uma conotação acentuadamente materialista.

No campo da biologia e da filosofia, grande ressonância 

terão também as teorias evoiucionistas, em geral peia famosa 

afirmação da evolução do homem do macaco, sustentada pelo inglês 

Charles Darwin, no seu célebre livro A origem do homem (1871). Ao 

evolucionismo se liga também, em boa parte, a fé no progresso, que 

dominará por vários anos a Europa liberai, isto é, a fé de que o 

progresso das ciências e o livre jogo das forças econômicas e sociais 

preparem è humanidade um futuro sempre melhor. Por outro lado, é 

verdade que este otimismo progressista e evolucionista pode 

desembocar em diversas concepções político-sociais: de um lado 

aquela que concebe progresso e evolução como um movimento 

pendente em direção a um mundo de cada vez mais fraternidade e 

liberdade, por outro íado aquela que concebe a evolução como o 

produto de uma luta peta vida, na qual os mais fracos são destinados 

a serem eliminados ou a servirem os mais fortes.

Tenta-se construir uma ciência que estude os fenômenos 

da sociedade humana através do método experimental e descubra 

nessa, leis constantes entre aquelas que regulam os outros 

fenômenos naturais (sociologia). Fala-se de um socialismo científico, 

como o de Marx. Haverá, na Itália, uma literatura verista, como a dos



grandes romancistas franceses Émile Zola, Guy de Maupassant ou 

Gustave Fiaubert, haverá uma pintura impressionista que, 

abandonando o jogo de iuzes e de sombras da pintura dos séculos 

precedentes, se esforçará em representar a realidade natural, como 

esta aparece em plena luz do sol e que terá também na França os 

seus grandes mestres como Cézanne, Manet, Renoir. Mesmo na vida 

religiosa, a tendência será de se acentuar os aspectos mais práticos 

do cristianismo, tanto que, mais de ativismo humanitário do que de 

misticismo contemplativo serão embebidas as formações religiosas 

mais características destes anos. Porém, positivismo e evolucionismo 

assumem, em geral, um comportamento de aberta aversão em 

reiação às Igrejas Cristãs e ao sentimento religioso em geral; às 

fortes exigências religiosas da idade romântica se sucede a 

afirmação da inconciliabilidade da fé cristã com o progresso 

intelectual e sociaí e com os resultados da ciência, seja no campo 

biológico, como no campo da crítica histórica aplicada aos textos 

bíblicos.

Verifica-se, assim, um distanciamento das instituições 

eclesiásticas ou pressupostos religiosos do vasto ambiente da cultura 

e das massas populares, que pode assumir, eventualmente, o caráter 

de uma verdadeira hostilidade. Este conflito é mais tênue na 

Inglaterra, onde, no gerai, a atmosfera do "Risveglio" é dominante 

até a Primeiro Guerra Mundial, e a tradicional competição religiosa 

entre a Igreja de Estado Anglicana e as igrejas não conformistas dos 

batistas, metodistas, etc., traduz-se freqüentemente em aliança 

destas últimas com as correntes políticas progressistas. Mas, na 

Alemanha luterana, a íntima ligação entre Estado e Igreja conduz 

grandes massas populares à posição de luta antirreligiosa, enquanto, 

mesmo no interior do íuteranismo, torna-se mais agudo o conflito



entre ortodoxia tradicionalista e liberalismo racionalista. Por fim. nos 

países católicos, o catolicismo liberal do Romantismo desaparece 

definitivamente e assiste-se a uma violenta ressurreição do anti- 

ciericalismo, da qual, em geral, a Maçonaria, que atravessa um 

período de particular expansão, é a aima. Na França, na Itália, na 

Espanha, etc., fortes correntes lutam por um estado leigo, isto é, 

desligado inteiramente dos pressupostos confessionais, e para a 

abolição de todo o privilégio a favor da Igreja Católica, pela 

substituição de uma escola leiga àquela confessional ou, mais 

precisamente, pela separação entre Estado e igreja. O Vaticano, ac 

contrário, no seu conflito com as burguesias liberais, apelará 

grandemente às massas populares católicas, iniciando, assim: uma 

evolução política, da qual será fruto a constituição de partidos 

católicos em vários países da Europa como a Bélgica, a Alemanha, a 

Holanda e, mais tarde, a Âustris.

Entre 1870 e 1900, no piano econômico, a 

industrialização é visível em todos os países da Europa (os últimos a 

chegar são a Itália e a Rússia). As aplicações, em vasta escala, das 

inovações técnicas no campo da produção siderúrgica, metaiúrgica, 

mecânica, químíca, etc., favorecem o desenvolvimento da grande 

indústria. Dè modo particular, a produção e a distribuição a distância 

de corrente elétrica fornecem â indústria uma ulterior e mais 

econômica disponibilidade de energia.

A economia do período é caracterizada por uma fase 

depressiva, com crises cíclicas de super-produção e queda dos 

preços. Todavia, o capitalismo financeiro adquire um peso 

preponderante, efetuando grandes investimentos também fora das 

fronteiras nacionais e, no plano político, consegue curvar às próprias 

exigências, a ação interna e externa dos Estados. Os governos
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intervêm diretamente na economica através de investimentos, em 

gerai, na indústria pesada e béiica e subsídios ás indústrias, e as 

defendem das concorrências estrangeiras com uma política de 

proteção alfandegária. A Alemanha dá o primeiro exemplo disso em 

1878, a França em 1881, a Áustria em 1882, a Itália em 1887. A 

Inglaterra, que ainda é dominadora dos mares e do comércio 

mundial, mantém-se, ao contrário, fiel â iivre-troca.

Atenua-se, ou se manifesta de formas novas, a 

concorrência desumana entre as empresas, que caracterizou a 

primeira fase da industrialização e que fez sucumbir vários 

empreendimentos. A união ou o acordo entre grupos de empresas dá 

origem aos "trust" e aos "carielli", que limitam a competição 

recíproca permitindo o controle dos preços e as primeiras formações 

de regimes de oligopólio interno ou internacional. Além da Europa, o 

fenômeno é também reievável na indústria siderúrgica, de mineração 

e de petróleo dos Estados Unidos da América, a nação que, depois 

da Guerra de Secessão (18S1 - 1865), em poucas décadas, graças 

também à imigração de grande força de trabalho da Europa, torna-se 

a maior potência econômica do mundo.

O comércio e as mudanças tornam-se mais rápidos, 

também em consequência das melhorias técnicas aportadas âs 

construções navais. Além disso, as redes ferroviárias internas são 

complementadas e coligadas com as dos outros países, enquanto se 

trabalha na construção de grandes artérias ferroviárias que unem a 

Europa ao Oriente.

A invenção do motor a gasolina e a diesel permite a 

construção de navios velozes e o nascimento da indústria 

automobilística na Europa e nos Estados Unidos da América.
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É também de fundamental importância o progresso no 

campo médico-científico. São desse período as descobertas do 

bacilo da tuberculose e do da cólera, dos raios X, do fenômeno da 

radioatividade e do rádio. O químico alemão Justus von Liebig deu, 

no entanto, uma não menor contribuição ao desenvolvimento da 

agricultura com a introdução dos estercos químicos e minerais e, à 

luta contra a fome, com a fabricação dos extratos de carne.

O emprego da eletricidade muda a vida do homem e o 

aspecto das metrópoles na iluminação, nos transportes, nas 

comunicações, etc. Em 1895, em Paris, os irmãos Louis-Jean e 

August Lumiére constróem o primeiro aparelho para repetição e para 

projeção: nasce, assim, a cinematografia. Enfim, entre o fim do 

século XIX e início do século XX, a burguesia européia vive 

euforicamente as folias e os sonhos da "belle époque", em Paris e 

nas grandes cidades européias, esquecem os problemas e a 

profunda crise de valores que investe a sociedade. Os ideais de 

nacionalidade, igualdade e liberdade são suplantados pelas 

ideologias nacionalistas, racistas, anti-semíticas; enquanto, entre os 

intelectuais e os poetas, sempre mais se difunde a consciência de 

que a ciência e a razão não conseguem assegurar s feiicidade do 

homem. O mito do progresso devido às ciências, que fascinou os 

homens de cultura, revela seus aspectos mais inquieíantes, o 

primeiro entre eles é a desumanização do homem.

Nos últimos vinte anos do século XIX é retomada a 

expansão colonial européia, expressão do prestígio e da potência 

política de uma nação, mas também da necessidade de encontrar 

novos mercados para o refornecimento de matérias-primas, para a 

colocação dos produtos da indústria e para novos desaguamentos 

das tensões sociais e do forte crescimento demográfico. É imponente



12

a expansão na África, e, na Oceania é menor, mas considerável. Em 

vinte anos, a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália e a Bélgica 

exploram, conquistam e repartem noventa por cento do continente 

negro.

É muito visível também a emigração, especialmente para 

os Estados Unidos da América, válvula de escape da população 

européia que, com o desemprego e a fome, pagam o preço das 

crises de superprodução industriai e agrária. Os escritores do 

Naturalismo e do Verismo registram fielmente de quanta miséria, de 

quantos sacrifícios e de quantos "vencidos" é estrelada a estrada em 

direção ao bem-estar e ao progresso tão decadente da burguesia.

Enfim, se os governos se tornam cada vez mais a 

expressão dos interesses da grande indústria e dos latifundiários, 

cresce por toda a parte a força da classe operária, que conquista o 

direito de associar-se a sindicatos. Nascem os partidos operários de 

inspiração socialista que, em 1689, dão vida â Segunda Internacional 

e, através da arma da greve, luta-se por reformas políticas e sociais. 

A questão social passa para primeiro plano e o desenvolvimento 

industrial favorece o choque entre as classes. Os Estados alternam 

repressões e reformas. Na Europa, a instrução elementar torna-se 

laica, gratuita e obrigatória quase em toda a parte e, sob o impulso 

de movimentos socialistas e cristãos, efetua-se uma legislação de 

assistência e previdência. Por sua parte, a Igreja intervém pela 

primeira vez no problema social através da encíclica Rerum Novarum 

(1891) de Leão XIII, onde são condenadas a solução socialista de 

choque entre as classes e o exagerado desfrute capitalista e é 

reproposta a legalidade da propriedade privada. A encíclica indica 

aos católicos, aos governantes, aos capitalistas e aos trabalhadores

o dever de solidariedade social.



SEGUNDO CAPÍTULO

13

A biografia de Luigi Capuana

Luigi Capuana foi o primogênito dos sete filhos de dom 

Gaetano, proprietário abastado de terras, e de Dorotea Ragusa. 

Nasceu em Mineo na província de Catania em 29 de maio de 1838. A 

infância feiiz de Luigi, passada entre Mineo e a quinta da família em 

Villa Santa Margherita, será reevocada não só em Ricordi d* infanzia 

(Recordações de Infância, 1S22), mas também nos contos Scurpiddu 

(Escorpião, 18S8) e Cardello (Cardo, 1307). Este período da vida de 

Capuana marca também o seu primeiro contato direto com o folclore 

siciíiano, que será argumento, depois de anos, de sua rica produção 

de fábuias. As primeiras letras lhe foram ensinadas pelo tio don 

Aníonio, "patriarca" reconhecido da numerosa família Capuana e, 

depois, por um pedagogo. Mas, em torno dos dez anos, como ele 

mesmo escreverá muito tempo depois em Ricordi d' infanzia. o seu 

nível de instrução era um tanto quanto baixo; se se excetua o aflorar 

de uma precoce vocação pela poesia dialetal, alimentada pelas ricas 

tradições de Mineo e familiar, representada pelo tio cônego, dom 

Giuseppe, autor, entre outras coisas, de representações sacras em 

dialeto. A sua instrução não teve muita qualidade nem mesmo



14

quando freqüentou os cursos de gramática da ” Scuota Comunale" de 

Mineo, mantida pelos jesuítas. Com doze anos, Luigi foi inscrito no 

Real Coiégio Borbônico em Bronte, onde permaneceu até 1855 

Durante seu primeiro ano de permanência na escola, publica o seu 

primeiro soneto intitulado Per I' Immacolata Concezione delia B. V. 

Maria (Para a imaculada Conceição da Beata Virgem Maria), por 

vontade do padre Gesualdo de Luca, seu guia também quando inicia 

a leitura dos clássicos italianos como: Dante, Ariosto, Manzoni e 

Guerrazzi. A leitura de La Battaglia di Benevento ( A Batalha de 

Benevento), verdadeiro reagente para a formação ético-política de 

uma geração inteira, terá, obviamente, grande importância, 

juntamente com as recordações dos anos 1848-184S e da repressão 

na Sicília, guiada peio príncipe de Satriano, para a formação do 

sentimento patriótico e unitário no jovem Luigi.

Depois de 1855, deixado o colégio por causa de suas 

precárias condições de saúde, Luigi volta a Mineo e ocupa-se 

desordenadamente de literatura, teatro, história, ciências naturais e 

ciências ocultas, revelando uma disposição eclética, que é um dos 

componentes fundamentais do seu empenho intelectual. Em 1857, 

por vontade do tio Antonio, inscreve-se ns faculdade de 

" Giurisprudenza de! Seculorum Gymnasium d i Csíania" onde, comc 

ele mesmo recorda,

"Si studiacchiava qua e ià, se se n ‘avea un p o ‘ di vogiia; 

ma s i diventava mediei, avvocati, ingegneri e farm acisti egualmente.

i p rofessori un ivers itarii erano di manica larga. La pensavano , pare, 

come quei fra ie domenicano che dicono facesse sgozzare alia lesta 

catto iic l e albigesi, coila scusa che Domineddio avrebbe poi 

r iconosciu ti i  suoi n e i l ‘ altro mondo: i i  pubbiico avrebbe anch' esso



dis tin to , aila p rova , í buoni dai cattiv i mediei, i buoni dai cattivi 

a v v o c a t i . .n-

Naqueles que chamará os anos das "ilusões sublimes", 

uniu-se a amigos particulares. Entre os estudantes da universidade 

de Catânia estavam o poeta Giuseppe Macherione e Emannueie 

Navarro deila Miraglia, e, negligenciados os estudos jurídicos, 

dedicou-se a uma intensa, mas desordenada, produção dramática. 

Neste mesmo período, tornou-se amigo do erudito Leonardo Vigo e 

começou a colaborar com a edição de Raccotta Amplíssima 

(Coletânea Amplíssima) dos contos populares siciiianos que o 

estudioso estava preparando.

Em 1850, abandonada então a universidade, dedica-se â 

empresa garibaldiana como secretário do comitê insurrecional de 

Mineo. Como chanceler do novo conselho cívico, não falta da sua 

parte um tributo literário â Expedição dos Mil com a lenda dramática 

em três contos Garibaldi (Garibaldl). editada em Catânia em 1861 e 

enviada a muitos literatos italianos, entre os quais estavam Augusto 

Conti, Paoio Emilianl-Giudici e Niccolò Tommaseo. Mas, agora., o 

jovem, sempre mais consciente tios limites que o estreito âmbito 

camponês Impunha à sua formação cultural e á sua vocação literária, 

via como obrigatória a necessidade de se transferir para Fiorença. 

Na primavera de 1864, vencendo com um subterfúgio as resistências 

da família, chega finalmente â Toscana, onde permanecerá por 

quatro anos. Em Florença, faz parte, ativamente, da intensa vida

1 "Estudava-se aqui e ali, se se tinha um pouco de vontade; mas tomava-se médicos, advogados, 
engenheiros e farmacêuticos igualmente. Os professores universitários eram indulgentes. 
Pensavam, me parece, como aqueie frade dominicano que dizem que mandava degolar de imediato 
católicos e albigenses, com a desculpa de que a Casa de Deus reconheceria os seus no outro 
mundo: o público, também esse, distinguiria, provando, os bens dos médicos ruins, os bons dos 
advogados ruins..." Esta crtaçâo foi tirada de Come io divenni novelliere (Como eu cheguei a ser 
contista) in Homo. nuova edtzione riveduta dair Autore con Taqqiunta di due racconti ( em Homem, 
nova edição revista pelo autor com o acréscimo de dois contos), Milano. Treves, 1888, p.VI.
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cultursí da cidade, freqüentando o café Michelangelo, reduto dos 

artistas (lá conhece, entre outros, Telemaco Signorini e Vittorio 

Boldini) o salSo de Dall‘ Ongaro e dos Pozzolini, onde teve a 

oportunidade de encontrar Gino Capponi, Paolo Emiliani-Giudici. 

Eurico Nencioni, Aleardo Aleardi, Gíovanni Prati, Cario Levl (ao qual 

deverá o conhecimento das obras de Baizac), e, em maio-junho de 

1865, o conterrâneo Gíovanni Verga. Depois das primeiras tentativas 

críticas de 1865, no ano sucessivo torna-se crítico literário do jornal 

"La Nazione” (A Naçâo) de Florença, e, escreveu um seu biógrafo: 

” Terrorizò g ii autori drammatici co i suoi giudizi di un rigore  

eccezionale . e si fece in ta l modo moítí avversari ie tterari” 2 Desta 

fase de atividades - documentada na coletânea II Teatro italiano 

contamporaneo. Sagqi (C teatro italiano contemporâneo. Ensaios), 

editada em Palermo em 1872 - deve-se recordar a violenta polêmica 

com Ferdinando Martini e Leone Fortes a propósito de II duello (O 

dueio) de Paolo Ferrari, duramente criticado por Capuana, e a 

avaliação positiva de I Mariti (Os maridos) de Achille Torelli. Nos 

primórdios de 1868, Capuana, por motivos de saúde, retorna a 

Mineo, onde permanecerá por mais ou menos sete anos, também por 

causa da morte  imprevista de seu pai e as conseqüentes dificuldades 

econômicas da família. Em 1870, torna-se inspetor escolar municipal 

e vereador de Mineo, e, por fim, prefeito (C "Depretis di Mineo" o 

qualificará, ironicamente, Verga): "Amministrò cos i bene ii paese che 

la m aggior parte dei mineoii lo ricordano ora piú come sindaco  

provvido  e in ie ii igente  che come scriitore, e fu veramente 

straordinaria ia sua attività nei r insanguare te finanze deWerario e

2"Aterrorizou os autores dramáticos com seus julgamentos de um rigor excepcional e fez, deste 
modo, muitos adversários literários*.
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neti' in ten tare , con coraggio e con grandi noie, numerosi processi 

contro i deb iio r i dei comune".3

Mesmo durante o período de sua gestão, encontra tempo 

para ocupações diversas ("infelizes passatempos" os qualificará o 

amigo Verga, que via com pesar Capuana distante da atividade 

literária): fotografia, escultura, desenho, cerâmica, e, torna-se 

também editor, em 1871, das poesias em dialeto siclliano de Paolo 

Máura, projeta ensaios literários, contos e romances, aprofunda o 

conhecimento das obras de Hegel e de Francesco De Sanctis e lê um 

livro que terá grande importância no desenvolvimento de sua 

atividade de crítico, o romance-ensaio Dopo la laurea (Depois da 

Formatura) de Angelo Camilio De Meis. Em 1875 inicia a relação com 

uma menina que entrou como doméstica na casa dos Capuana, 

Giuseppina Sansone, conhecida até então como a "Beppa di Don 

L ls i” (Josefa de dom Lisi), que durará até 1892, quando a menina 

casou-se, por vontade do escritor. Desta relação, da qual existem 

documentos singulares como cartas apaixonadas e versos em dialeto 

endereçados a uma mulher analfabeta, e, também, um traço no 

romance II Marchese di Roccaverdina (O Marquês de Roccaverdina), 

nasceram vários fiíhos que terminaram no orfanato dos enjeitados de 

Caltagirone.

No fim de 1875, Capuana está em Roma, onde 

permanecerá por pouco tempo, durante o qual concebe o romance 

Giacinta (Jacinta), editado quatro anos mais tarde e, depois do 

retorno a Mineo, ocupa-se da edição do seu primeiro volume de

3“Administrou tâo bem a cidade que a maior parte dos mineanos recordam-no agora mais como 
prefeito prudente e inteligente que como escritor, e foi verdadeiramente extraordinária sua atividade 
em restabelecer as finanças do tesouro público e em mover, com coragem e com grandes fastios, 
numerosos processos contra os devedores da prefeitura. "Esta citação foi tirada de Luigi Capuana 
de P. Vetro, Catania, Studio Editoriale moderno, 1922, p.35.
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contos: Profili di donne (Perfis de mulheres). Em 1877, agora Já 

publicado o livro e após também contínuas solicitações de Verga, 

dirige-se a Milão, onde obtém o encargo de crítico literário e 

dramático do "Corriere delia Sera" (Correio da Noite) e inicia a 

redação de Giacinta. Começa, assim, o período mais proveitoso da 

atividade crítica de Capuana: em Milão, publica não só Giacinta, 

romance destinado a suscitar uma vivaz polêmica (que o escritor 

tinha previsto exatamente quando escreveu ao amigo Corrado 

Guzzanti em 7 de junho de 187$: "Ancora non è comparso nessun  

articolo, cominceranno fra giorni. Se debbo arguíre qualcoss  

daWeffetto delia lettura nei pochi che 1'hanno avuta prima delia  

pubbiicazione, ii successo sarà strepitoso. Ma àlle volte il pubblico  

applaude leggendo e la critica dice corna. Vedremo")A, e também 

uma nova edição das poesias de Maura (depois daquela de 1871) e 

das duas séries dos Studii sulla letteratura contemporanea (Estudos 

sobre a literatura contemporânea), respectivamente em 1880 e em 

1882, que compreendem os célebres ensaios sobre Zola, E. De 

Goncourt, Sacchetti, Gualdo, Faldella, Dossi, Balzac, Verga, já 

editados no "Corriere delis Sera". De volta a Mineo, no fim de 1880, 

em 1881 conhece o jovem De Roberto, publica a coletânea de contos 

ün bacio (Um Beijo), começa, mas com um título diferente, o 

romance U Marchese di Roccaverdina. publicado depois de vinte 

anos, e se empenha em uma apaixonada defesa de I Matavoglia (Os 

Malavoglia) de Verga, ao qual escreve, pouco antes da publicação do 

memorável ensaio dedicado ao romance em "// Fanfuila delia

Ainda nâo apareceu nenhum artigo, começarão dentro de dias. Se devo araüir qualquer coisa do 
efeito da leitura nos poucos que leram antes da publicação, o sucesso será estrepitoso. Mas 
algumas vezes o público aplaude quando lê e a critica diz que é uma porcaria. Veremos
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domenica"b de 29 de maio: "/ Malavoalia non sono un fiasco, credilo  

a me, il f iasco in questo caso lo fa i! pubblico e la critica che® si 

r icrederanno presto come accade sempre coi lavori che escono dalla 

solita  carreggiata e che hanno e lementi d l grandíssima vitalità! Per 

me I Malavoalia sono la píú completa opera di arte che si sia 

pubbiicata in Ita lia da i Promessl Sposi in po i "6

Em 1882, Capuana publica a sua primeira coietânea de 

fábulas, C'era una volta (Era uma vez), e, transferindo-se novamente 

para Roma, onde conhece D'Annunzio, assume a direçSo do jornal 

literário "II Fanfulla delia Domenica". Mas, em julho de 1883, as suas 

condições de saúde o abrigam a voltar novamente para a Sicília. De 

1884 a 1888 vive em Mineo, salvo breves intervalos transcorridos em 

Catânia e, em 1885, torna-se novamente prefeito. Publica. 

Spiritismo? (Espiritismo?, 1884); as Parodie (Paródias, 1884) de 

Giobbe (Jó) e de Lucifero (Lúcifer) de Rapisardi; as coletâneas de 

novelas Ribrezzo (Horror, 1885) e Homo (Homem, 1888); um ato 

único intitulado H piccolo archivio (O pequeno arquivo, 1886); a 

segunda edição revisada de Giacinta (1885); as poesias Semiritmi 

(Semirritmos, 1886); e, por fim, em 16 de maio de 1888 traz à cena, 

no teatro Sannazzaro de Nápoles, a comédia em cinco atos Giacinta. 

destinada a obter um agradável, se bem que fugaz, sucesso de 

público e de crítica. Em julho de 1888, volta a Roma, onde ficará por 

treze anos è, a partir de 1890, é nomeado docentè de literatura
*

5 É um suplemento literário do jorna! "li Fanfulla". O jomai foi fundado em Ftorénça em 1870 pôr F. 
de Renzis, GACesana, 6 . Piacentini e, em 1871, foi transferido para Roma onde, depois da 
ascensão da esquerda ao poder, tomou-se instrumento de oposição. Em 1879, por inictatíva de seu 
diretor Ferdinando Martini, foi anexado a ele o suplemento literário que foi a primeira séria iniciativa 
editorial que tinha por fim a unificação e a difusão da cultura nacional. Entre seus maiores 
colaboradores estavam: Carducci, Verga, Capuana, Oriani, De Marchi.
6qs Malavoalia. eu acredito, não é um fiasco, o fiasco nesse caso faz o público e a critica que 
desconfiarão logo, como acontece sempre com os trabalhos que se afastam do caminho habitual e 
que têm elementos de grandíssima vitalidade! Para mim, Os Malavoalia é a mais completa obra de 
arte f3diWicada na Háiia desde Os noivos.



italiana no Instituto Superior Feminino de Magistério. Durante este 

longo perfodo transcorrido na capital, a sua produção literária 

conhece interrupções, também porque, agora, Capuana é perseguido 

por uma difícil situação financeira, devida, principalmente, â 

incapacidade do escritor em administrar o próprio patrimônio. Publica 

seis coletâneas de novelas [as mais importantes: Le appassionate 

(As apaixonadas, 1893) e Le paesane (As aldeãs, 1894)]; três 

romances: Profumo (Perfume, 1890), La Sfinge (A esfinge, 1897), li 

Marchese di Roccaverdina (1901), o longo conto para crianças 

Scurpiddu (1898): três coletâneas de ensaios: Libri e teatro , (Livros 

e teatro, 1892), Gli "ismi" contemooranei (Os "ismos” 

contemporâneos, 1898), Cronache letterarie (Crônicas literárias, 

1899); além de fábulas, escritos de atualidade dedicados á Sicília, 

comédias. Em Roma, reforça sua amizade com D'Annunzio, ao qua! 

dedica um curso universitário. Conhece, em 1890, Pirandello, o qual 

o recordará em seguida com gratidão de mestre, atribuindo ao 

encorajamento de Capuana, a descoberta de sua vocação de 

narrador. A partir de 1895, une-se a Adelaide Bernardini, de vinte e 

cinco anos, conhecida em circunstâncias românticas, depois deia 

tentar suicidar-se, e se casará com eia em 23 de abrii de 1908, 

testemunha Verga, em Catânia, para onde se transferiu, ,am 1902, 

como docente de lexicografia e estilística na universidade local. 

Neste período em Catânia, a atividade do velho Capuana, nas vestes 

de crítico, se reduz muito: La scienza delia letteratura (A ciência da 

literatura), prefácio ao curso inaugural, lido na Universidade de 

Catânia em 1902 e as Lettere alia assente (Cartas á ausente, 1904) 

são os títulos mais importantes, enquanto, também pela grave 

dificuldade econômica na qual se encontrará até o final de seus dias, 

muito rica é ainda a produção de contos (treze volumes), de fábulas



e de contos para crianças [entre esses encontram-se "Cardelio 

(1907), Re Bracalone (Rei Perdulário, 1905). Gii Americani di 

Ràbbato (Os americanos de Ràbbato, 1909)}. Intensa é a sua 

atividade de comediógrafo em dialeto siciiiano, produção que será 

recolhida nos três volumes do Teatro dialettale siciiiano (Teatro 

dialetal siciiiano, 1912 - 1921) e que, nas interpretações dos famosos 

atores sicilianos, como Giovanni Grasso e Angelo Musco, tornaram- 

se grandes sucessos.

Em 29 de janeiro de 1910, celebra-se solenemente, em 

Catânia, o jubileu literário do escritor setuagenário, do qual quiseram 

participar, de formas diversas, escritores italianos e estrangeiros, de 

Verga a De Roberto, de Cesáreo a Benedetto Croce. No outono, 

defende, brilhantemente, no Tribunal, Filippo Tommaso Marinetti, 

processado por ultraje ao pudor em seguida â publicação de 

Mafarka. Colocado em repouso, em 1914, ao completar 75 anos, dá, 

em maio, a última aula na Universidade de Catânia: "Non è senza 

vivizzima commozione che to m i licenzio da voi: commczione che mi 

viene in parte dai dovere rinunziare alia cara abitudine di trovarmi 

quasi g iornaimente a contattc dei giovani e di provare 1'iiiusione di 

sentirm i tra essi un po ' g iovane anch 'io".1 Em 2S de novembro de 

1S15, morre de pneumonia em Catânia e é sepultado no pequeno 

cemitério de Míneo, "mia c it ià  nataie, dove avre i dovuto vivere 

sempre per po i morirv i con quaíche illus ione"8, como se lê na 

dedicatória do conto Gli americani di Ràbbato.

?Não é sem vivíssima comoção que eu me afasto de vocês, comoção que me vem, em parte, do 
dever renunciar ao caro hábito de encontrar-me quase diariamente em contato com os jovens e de 
provar a ilusão de sentir-nie, éntre esses, um pouco jovem eu também.
°minha cidade natal, onde eu deveria ter sempre vivido para depois morrer ali com alguma ilusão.
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TERCEIRO CAPÍTULO

Capuana e sua relação com o Naturalismo francês e o Verismo

italiano

1. Naturalismo e Verismo

Antes de fazer qualquer relação entre o Naturalismo e o 

Verismo dentro da produção literária e crítica de Luigi Capuana, faz- 

se necessário estabelecer as diferenças e semelhanças existentes 

entre os dois.

O termo Naturalismo, usado para definir o conceito de 

literatura fundamentada numa estreita relação entre o artista e a 

realidade cotidiana, aparece pela primeira vez em 185S em um 

escrito sobre Balzac, do ensaísta e filósofo francês Hippolyte Taine 

(1828 - 1893). Na metade do século XIX, sob as luzes da fiiosofia 

positivista e da nova teoria darwinista sobre a evolução das espécies 

mediante a seleção natural, os escritores naturalistas passaram a 

pensar que a psicologia humana pudèsse também ser tratada na 

literatura com a mesma objetividade e o mesmo rigor com o qual as 

ciências de aplicam à classificação dos fenômenos naturais. O



homem, segundo os partidários do Naturalismo, determina seu 

comportamento a partir das condições ambientais nas quais vive. Daí 

surge a necessidade de observar e de descrever, sobretudo a 

sociedade, que é interpretada muito negativamente, pois ela é vista 

como um mecanismo de opressão e embrutecimento individual. O 

desejo de chegar às profundas raízes dau leis sociais, que 

condicionam a vida de cada indivíduo, induz os naturalistas a
I

privilegiar, nas suas divagações narrativas, as classes subalternas, a 

pequena burguesia, o proletariado, qúase sempre marginalizados 

pela tradição literária anterior. O Naturalismo produz, então, uma 

verdadeira revolução dos conteúdos, à qual corresponde a subversão 

dos cânones estéticos tradicionais. Foram testemunhas disso os 

irmãos Goncourt no prefácio de seu romance Germinie Lacerteux 

(1865) no qual, com intuito provocatório, propunham uma 

comparação entre os conceitos opostos de "belo" e "feio”. O "feio", o 

"disforme", o "doente", que os autores naturalistas descobrem na 

realidade sofredora das periferias urbanas e nos insanos ambientes 

de trabalho, onde o progresso industriai, do finai do século, 

encontrava a sua definitiva consagração, constituíram os cânones 

representativos de uma literatura compreendida como documento 

humano, como objetiva e fotográfica representação de uma realidade 

dolorosa e quase sempre embaraçante para o leitor burguês. A 

elaboração teórica do Naturalismo encontrou a sua melhor atuação 

nos romances do narrador francês Émile Zola (1840 - 1902), que foi, 

indiscutivelmente, o mestre do movimento e seu maior divulgador, e 

na obra de Guy de Maupassant (1850 - 1893). Nas famosas "noites 

de Médan", deu-se vida a um ativo cenário literário. Com o mesmo 

título, Soirées de M édan. em 1880, foi publicada uma coletânea de 

contos, obra de alguns entre os maiores expoentes do Naturaiismo
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francês, freqüentadores habituais daquelas reuniões como: 

Maupassant, Céard, Huysmans, Hennique e Alexis. Da França, o 

Naturalismo difundiu-se para toda a Europa. Na Itália, encontrou 

ampla adesSo e prática atuação na corrente literária do Verismo. O 

Verismo, fenômeno essencialmente italiano, encontrou seu 

verdadeiro teórico no crítico e narrador Luigi Capuana que, nos Studi 

sulla letteratura contemporanea (1882), indicava, como modelos 

exemplares da nova tendência narrativa, as novelas verguianas da 

coletânea Vlta dei Campi (Vida dos Campos, 1880) e o romance [ 

Malavogiia (1881). Numa carta a Salvatore Farina, prefácio do conto 

"L'amante di Gramigna" (O amante de Gramigna) e na introdução ao 

romance l Malavogiia, Verga descreve as características centrais da 

corrente literária: impessoalidade, fidelidade á realidade, escrita 

maleável, capaz de adaptar os próprios registros narrativos aos 

diversos níveis sociais dos personagens examinados. Os pontos de 

contato com o Naturalismo são evidentes mas, à ciência absoluta 

perseguida por Zoia, Verga opõe uma maior sensibilidade para as 

razões do coração, para o elemento passional e psicológico. Além 

disso, o interesse peio dado social, que empurra Zola a intervir na 

cens política e a íornsr os seus romsnces instrumentos de denúncia 

das condições nas quais se encontrava o proletariado francês do final 

do século, em Verga é muito mais disfarçado.

O pessimismo sem fim de Verga não deixa esperanças 

aos sub-proletários, protagonistas de seus romances e contos. Os 

pobres, os miseráveis, os humildes são sempre destinados a uma 

vida de opressão e desencantos. O interesse principal do Verismo é 

centrado, então, na descoberta do caráter primitivo elementar das 

classes subalternas, nas quais, o elemento humano, não contaminado 

pelas relações sociais complexas e pelas intrincadas implicações
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intelectuais, pode ser estudado em sua dimensão mais pura e 

imediata. Agora, um mundo antes desconhecido, o dos trabalhadores 

braçais e pescadores sicilianos, oferecia-se aos olhos de um vasto 

público, nos anos em que a questão meridional era colocada ás 

claras por uma pesquisa governamental e pelos escritos de 

intelectuais meridionalistas. Criou-se, assim, uma espécie de escola 

Verista meridional, á qual aderiram autores de diversos níveis. Os 

últimos anos do século levaram ao exaurimento a experiência verista, 

mas, agora, as novas ciasses sociais proletárias tinham alcançado 

plena dignidade de representação literária. A tentativa, operada pelo 

Verismo, de afirmar os direitos de uma arte que fosse capaz de dar a 

"completa ilusão" da realidade, tinha iniciado um movimento de 

renovação ao panorama literário italiano.

2.Luigi Capuana: Verismo e Naturalismo

Luigi Capuana foi, ao mesmo tempo, teórico e escritor 

daquele naturalismo, o qua! interpretou e introduziu entre os 

primeiros na Itália. Os estudos do jovem Capuana foram aqueles de 

um provinciano siciliano ainda ligado á cultura clássica. O desejo de 

atualizar-se leva-o, em 1864, a transferir-se para Florença, onde se 

torna crítico teatral do jornal "La Nazione",1 Os escritos críticos

1 La Nazione (A Nação): é  um jornal fiorentino fundado em 1859. Apoiou a política de unificação do 
território italiano, difundiu-se rapidamente pela Toscana, quaiiftcando-se como o principal porta-voz 
do moderatismo dos trabalhadores agrários toscanos. Se nesta fase não faltavam financiamentos, 
no período da; Sinistra, perdidos os padrinhos políticos, o jomal encontrou muitas dificuldades. No



26

aparecidos neste jornal formaram depois o seu primeiro voiume, H 

teatro itaiiano contemporâneo (1872). Em seguida, Capuana 

transcorreu, sempre em férvida atividade cultural, como jornalista e 

diretor de revista, muito tempo em Milão e Roma. Nos últimos anos 

de sua vida, voltou à Sicília como professor universitário. No período 

em torno de 1880, saem as primeiras tomadas de posição, mais 

acesas e rigorosas, em defesa da impessoalidade naturalística, 

contra a hostilidade da cultura oficial. Era também a defesa de uma 

arte moderna que Capuana pensava transferir para a Itália, propondo 

uma concepção de arte que assimilasse o credo Naturalista ao 

positivista, em sintonia, mas nem sempre coerentemente, com uma 

colocação materialístico-biológica. Quanto a essa questão, é 

interessante ver os artigos coletados nos dois volumes de Studi sulla 

ietteratura contemporanea de 1880 e 1882. Considerando, no seu 

"fatal" caminho histórico, os gêneros literários, Capuana derivou que 

o único "gênero" possível nos tempos modernos era o romance. Ele 

chegou a esta conclusão sob a influência do pensamento de ttegei a 

respeito da morte ds arte, e sob a influência do pensamento do 

filósofo hegeliano itaiiano A. C. De Meis. Mas, sobre o gosto do 

crítico militante, foi importante a polémica desenvoívida por De 

Sanctis contra a retórica e o seu conceito de autonomia estética.

início cio século XX, sua difusão era estrita a Florença. A partir de 1911, E. Favi administrador do 
joma!, começa a comprar ações até, poucos anos depois, tomar-se seu dono. Sua gestão durou 
até 1952, transformou técnica e jornalisticamente o cotidiano florentino e conseguiu impô-lo como 
um jornal de divulgação nacional. A manutenção de uma linha política conservadora nSo criou 
problemas de convivência com o regime fascista. Em 1944, muda seu nome para "La Nazione de! 
Popolo" (A Nação ck> Povo) e, em 1947, volta ao titulo inicial. Em 1952, com a morte de Favi, o 
jornal passa para o controle de uma sociedade bolonhesa que já controlava outro cotidiano 
bolonhês "ll Resto de! Carlino" e que, dessa forma, reunia as duas publicações mais importantes 
da Itália central. O seu caráter conservador mantém-se até hoje.
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Até sair o votume Per 1'arte (Pela Arte, 1885), Capuarta, 

precedido pelo mais coerente crítico, Felice Cameroni, defendeu o 

Naturalismo francês e se mostrou interessado em toda novidade que 

pudesse apresentar o jovem romance italiano. Neste momento, 

aparecem seus melhores julgamentos como crítico militante, aqueles 

proféticos sobre Gualdo ou sobre Dossi, ou mesmo a descoberta de 

Verga verista, cujas "agramaticalidades" vêm, finalmente, 

reavaliadas na sua função de uma nova linguagem e de uma nova 

arte, anti-retórica e moderníssima. Verga é celebrado como o grande 

mestre da impessoalidade, superior até a Zola, e como o primeiro 

escritor de um romance italiano digno de estar ao lado dos 

estrangeiros, depois do caso de Manzoni. Logo depois desses 

julgamentos, Capuana começa a sentir abalar-se as pontas de seu 

programa de vanguarda e a reduzir ou contaminar a sua própria 

adesão à poética do naturalismo. Vacila cada vez mais a analogia 

arte-ciência e toma vantagem a concepção de arte como forma, 

enquanto permanece invariável o cânone da impessoalidade, como 

garantia de toda possível arte narrativa. Assim se explica porque ao 

antimanzonismo iniciai se sucede uma reabilitação de I Promessi 

Sposi (Os Noivos), pare inserir-se em uma geraf reavaliação da 

tradição. Era a conclusão coerente de quem, ao abandonar toda a 

ruptura vanguardista, apoiava-se em um credo sabiamente 

historicista e tradicionalista. A sua crítica não é mais ligada, 

organicamente, a uma ação de renovação, mas torna-se a ocasião 

subalterna aos processos artísticos contemporâneos. Os artigos 

recolhidos depois em dois volumes, também famosos, como Libri e 

teatro de 1892, Gli ’’ismi” contemporanei de 1898, Cronache 

letterarie de 1899, representam esta última etapa do críiico. Junto a 

alguns julgamentos agudos e a análises que foram verdadeiras



descobertas, encontram-se páginas de um jornalismo pequeno, e, em 

geral, estranho a um desenho compreensível que sintetize as várias 

partes que o compõem. Esta decadência crítica é, por outro iado, 

ligada à geral decadência da cultura positivista e, por isso, de toda 

perspectiva artístico-cientffica, à qual Capuana se adequará 

reduzindo também o Naturalismo a um dos tantos "ismos" nos quais, 

no seu dizer, se traveste a arte.

A ambição maior de Capuana, desde os anos 

transcorridos em Florença, não era a de crítico, mas de escritor. 

Depois de algumas tentativas nos campos da lírica e do drama, 

Capuana alcança, como já foi dito, a consciência da modernidade e a 

"necessidade dó romance", e é a partir disso que, então, busca 

forças para tentar diretamente neste gênero. A partir deste momento, 

começa a delinear-se um Capuana escritor diretamente ligado ao 

próprio crítico na sua metodologia de artista. Isto significa: um 

escritor que procura colocar em primeiro piano o momento 

gnoseológico e intelectual interno no lugar de uma arte racional, na 

qual resulte estranho todo comportamento intuitivo ou irracional. O 

narrador nasce, então, das profundezas das convicções teóricas do 

crítico-"fiiosófico" e do conhecimento de aiguns exemplos 

significativos, sobretudo da área francesa. Será, primeiro, a veia 

psicológico-sentimenta! de Dumas Filho a determinar o gosto dos 

contos agrupados em Profili di donne de 1877, e serão, depois, os 

naturalistas a empurrá-lo a escrever o romance de vanguarda 

Giacinta, aparecido em 187S e dedicado nada menos que d Zola. 

Com esse romance, Capuana coloca em prática o Naturalismo e os 

cânones da narrativa moderna que defendia como crítico nestes 

anos, refazendo, conscientemente, os modelos franceses, através de 

uma operação que, mais que de plágio, deve-se considerar de
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adaptação e de competição. De fato, o Naturaíísmo de Giacinta é 

diferente daquele de Zola, falta-lhe aquele gosto pelo ambiente que é 

a referência constante da polêmica de Zola contra o Terceiro 

Império. O "estudo" de Capuana é todo ligado a um caso de 

psicologia anormal, aquele de uma mulher que, porque se sente 

desonrada por ter sido seduzida quando menina, decide casar-se 

com um homem mesquinho e ter por amante o homem que ama, 

evitando, assim, ter que sofrer por sua parte a desaprovação por 

causa de sua suposta culpa. A mulher, depois de vários 

acontecimentos infelizes, terminará por suicidar-se. Todo o romance 

pretendia ser a análise científico-artística desta estranha históris 

psicológica, mas o narrador não consegue alcançar aquele estado de 

impassibilidade, se não de impessoalidade, que era indispensável ao 

seu programa de renovação. Então, submetida a uma análise 

minuciosa e impiedosa, Giacinta permanece uma pobre mulher ou 

então uma heroína de romance sentimental, e, só raramente, 

apresenta-se como um caso humano para ser estudado com 

curiosidade analítica. De quaiquer forma, também na sua constituição 

interna, o romance sofre de desiquilíbrios estruturais: de uma fase 

estritamente descritiva passa-se ao tom alto do drama interior, 

próximo ao gosto tardo-romântico francês, para depois descer 

novamente ao momento realístico. O ponto de vista é, então, sempre 

virado para novos e insurgentes objetivos narrativos, a tal ponto que; 

para reforçar o programa científico, é introduzido um personagem, o 

doutor Follini, que tem a função de observador científico, de porta- 

voz das intenções analíticas do autor. Mas Giacinta permanece, no 

fundo, uma heroína que paga pelas transgressões ao código da 

moralidade coletiva, como queria a tradição psicológico-romântica e ? 

por isso, não consegue ser nem um desafio ao velho romance nem



um centro de referência para os jovens romancistas, como queria 

Capuana na sua ambição de escritor de vanguarda.

Depois de 1879, Capuana põe-se a escrever muitos 

contos e a reescrever o seu romance, que saiu inteiramente refeito 

em 1889. Nestes e nos anos sucessivos, Capuana tentou ter uma 

língua literária, adequada às necessidades unitárias e próprias de 

cada inteiectuai orgânico do novo estado. Por isso, ele se esforçou 

em superar seja as cores francesas seja os esquemas clássicos. Mas 

o esforço de italianização e de modernização reduziu-se a um 

compromisso que Capuana definiu "confusionafe",2 Tratou-se, na 

realidade, de uma prosa franco-manzoniana para a narrativa 

psicológica, ou então, de entonação verguiana para as obras 

veristas. No entanto, saíram muitos volumes de contos, que o autor 

subdividiu em dois grupos, com características temáticas e 

estilísticas bem precisas, explicitando tais distinções nos títulos de 

duas coletâneas, Le appassionate de 1893 e Le paesane de 1894. 

Como "paesane" Capuana colocava os contos de tipo regional, isto é, 

sicilianos ou veristas. Certo o exemplo, se não o plágio de Verga, 

reduz em muito a originalidade destas páginas, nas quais colocam-se 

em relevo as capacidades míméticas e a larga disponibilidade 

estiiística do autor. Todavia, Capuana lhes introduz uma nota toda 

sua, onde mostra seu interesse por um mundo de pobres que explode 

na superfície, em cores e gestos que levam ao submundo de 

existências "estranhas", ligadas à superstição oü à massa popular ou 

mesmo a uma vida de afetos anormais ou de profissões excêntricas. 

Esta representação falsa e grotesca reflete o comportamento do 

autor em relação aos seus "poveracci"3, a miséria não lhe aparece
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2 "confusionale": um pouoo confuso, nâo muito distinto.
^ "poveraccT: pobres coitados.



como um status que o artista-cientista deva desmistificar através de 

uma retórica artístico-sentimentai, mas sim como um teatro de sujos, 

que atrai a curiosidade do estudioso de folclore e diverte o burguês, 

justamente porque se trata de uma diversão, isto é, de uma fase 

ulterior de desfrutamento prazeroso e sádico.

É diferente a inspiração dos contos de Le appassionate , 

nos quais prevalece o motivo psicológico-amoroso, com tratamentos 

e êxitos muito disformes. Existem os contos comerciais e filisteus, 

aqueles dos bons sentimentos ou do dramalhão amoroso, mas 

existem também outros contos de maior empenho e mais diretamente 

ligados ao positivismo, àquela teoria do narrador "scienziato- 

dimezzato"4 que Capuana elaborava por volta de 1885. O que 

distingüe estes contos é o rigor "clínico" com o qual é tratado o 

assunto, aparentemente, de caráter amoroso. Na realidade, o assim 

chamado amor é a oportunidade para colocar a nu comportamentos e 

existências distantes de toda "norma". A colocação, como o êxito 

destas páginas, é o que de mais positivista, de mais "experimenta!1 

que saiu de Capuana. O amor é, neste nível, um processo psicofísico 

que subentende uma ideologia materialística. A tensão que sustenta 

o conto consiste no seguir uma vivência sempre no ümite do 

patológico, na quaí o "eu” secreto 'da protagonista (trata-se, na 

maioria das vezes, de mulheres) entra em conflito com valores 

tradicionais e com a sua própria vontade. Afloram, assim, situações e 

momentos que transportam a uma visão psicológica mais profunda e 

ousada do que a positivista, com princípios que se aproximam á 

dinâmica do inconsciente. O amor é, então, um processo 

psicopatológico e não a mesma paixão que transcende as leis. Trata-

4 "sdenziato-dimezzato’ : cientista partido ao meio, isto é, meio cientista e meio escritor.



se, quase sempre, de um comportamento complexo que transforma o 

casal de "amantes" em dois pólos de uma Irredutível estraneidade ou 

também de uma aversão sem razão. Basta recordar o caso limite da 

menina de "Precocítà" (Precocidade) que, apaixonada pelo 

protagonista, investe a sua desilusão em uma acusação e em um 

conflito que o consomem; ou mesmo a repugnância invencível e 

involuntária que torna impossível todo relacionamento social de 

Giustina com o seu amante em "Ribrezzo" (Horror), para não dizer da 

incompatibilidade patológica que obstina o casal de "Anime in 

pena"(Almas que sofrem). O êxito desses dramas indissolúveis é, por 

necessidade, trágico. Ninguém se cura destas estranhas doenças, 

esta é a conclusão do autor, que descárta, assim, todo o otimismo do 

positivismo oficial. Tal pessimismo fisiológico é o toque mais 

autêntico de uma arte árdua e desconfortante, que é derivado do 

nexo profundo entre o tom científico destes "estudos" narrativos e as 

convicções positivista-naturalista do literato. Não por acaso, o 

"estudo" da psicologia leva a uma espécie de regressão, em nome da 

qual se faz, sempre mais restrito, o domínio da razão e, mais forte e 

invasor, é o aspecto instintivo do homem e das forças obscuras que o 

ameaçam. Todavia, tal é o empenho racionai destes dramas 

interiores que, toda tentação irracional lhes é excluída, assim como, 

por rejeição, lhes é distanciada toda solução decadente.

Estes contos, geralmente com medida de romance breve, 

têm um corte muito conciso, o que não convém a um autor fácil e 

versátil como Capuana. Narrador de situações no limite da 

precipitação, ele desfruta, até o fundo, da duração média de tais 

narrações, saturando-as de todos aqueles ingredientes que parecem, 

pelo tempo, nos movimentos obrigatórios de algumas essências, 

movimentos psicológicos, para depois fazê-los libertar o último ato



fatal. Por outro lado, com taí conclusão, que é sempre a morte ou a 

ioucura, retorna-se, segundo a ideologia do autor, à ordem, no 

sentido em que as forças "obscuras" sâo destinadas a cair perante a 

razão dos "outros". Mas, esta força impassívei de descrição cientifica 

é iigada a poucos casos excepcionais; geralmente, o Capuana de Le 

appassionate está dividido entre a admiração peia paixão e o mais 

forte sentido dos deveres sociais. O romance Profumo de 1891 

mostra uma natureza dupla: por um lado reencontramos o "caso", 

rigorosamente apresentado, de uma inibição sexual em um jovem 

marido que provoca a histeria da mulher (e, neste ponto, a narração 

se vale de uma verossimilhança ciantffica iluminante e moderna, 

basta ver a reconstrução da impotência do protagonista, na qual vem 

â luz a importância do papei da mãe em todas as vivências); por 

outro lado, trata-se de uma obra agradável e bem intenôionada, 

subordinada aos cânones de um público consciencioso, tanto que, 

este espirito de moderação, atenua o choque do conhecimento e de 

representações de situações e conflitos por si sô dramáticos e os 

leva â saivaçâo através de um final feliz. Com a repacificação dos 

cônjuges, com a "cura" do marido, conclui-se o drama. Nesta trama, 

aparece*também um médico, o Doutor Mola, que, pedagogicamente, 

exprime a preocupação dos burgueses enraivecidos pelos fatos da 

"Commune” e são, decididamente, reacionários. Assim também, os 

males que a ciência tinha descoberto e estudado, revelando aspectos 

desconhecidos do homem, são superados em uma visão harmônica 

da natureza, do homem e da sociedade.

Com Profumo. que se liga por muitos aspectos â cultura 

positivista, caem todos os postulados materialistas e prevalece a 

ideologia burguesa do positivismo que levará ao racismo e ao 

colonialismo. Depois de 1890, inicia-se o perfodo no qual a crise do
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positivismo liga-se â crise da burguesia italiana e de sua cultura 

Desaparecem o gosto científico e a literatura positivista. Para muitos 

escritores foi o fim de suas carreiras literárias, mas Capuana valeu- 

se da sua capacidade de saber colher novas idéias e novas modas. 

Ele passa a mostrar-se favorável ao espiritismo, a quase aproximar- 

se do catolicismo, a admirar D’Annunzio e, sobretudo, embeber-se de 

um grande patriotismo, que se transformará depois em uma retórica 

nacionalista e colonialista. Assim, entre artigos e auias, obssessivo 

pelo dever, Capuana continua a narrar, acumulando novelas sobre 

novelas. SSo dessa época: II Decameroncino (Pequeno Decameron, 

1901), Cosclenze (Consciências, 1908), La voluttâ di creare (A 

volúpia de criar, 1911), Eh. passa la vita (Eh! Passa a vida, 1913), N 

nemico è in noi (O inimigo está em nós, 1914), Nostra oente (Nossa 

gente, 1915). Escreve também um breve romance, La Sfinae de 

1897, no qual coloca âs claras as suas curiosidades parapsicoiógicas 

para acentuar o caráter excepcionai de uma paixão. Há, depois 

também, a sua criação teatral. Depois da versão cênica de Giacinta. 

ele chega ao teatro tardio em diaieto em 1912, do quai recorda-se: 

Malla (Encantamento), Lu cavaalierl Pidaons (O cavaleiro Pidagna) e 

Lu parsntnfu (O alcoviteiro). No entanto, prossegue também com a 

sua atividade de escritor para a infância. Já em 1882 sai C*era una 

volta, uma coletânea inspirada na tradição e no folclore, na quai o 

verlsmo grotesco encontra uma dimensão de popularidade simples e 

maliciosa, ligada a uma inventiva hâbil e fantástica. Vem, depois, La 

reoinotta (A rainhazinha, 1883) e daí então muitas outras obras para 

crianças, das quais deve-se recordar as mais realistas, não só pelo 

seu ambiente siciiiano, mas porque se ligam ao desenho de 

itallanização ético-polltica presente no melhor destes volumes que é
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CardeHo de 1S07. Não se pode esquecer também as deliciosas 

páginas de Ricordi d'infanzia. saído póstumo, em 1922.

interessantes são também, a seu modo, as obras sobre a 

questão meridional, como La Sicilia e li brioantaoaio (A Sicília e o 

banditismo, 1892) e L'isoia dei sole ( A ilha do sol, 1898), nas quais 

procura-se mistificar e, por fim, ignorar a situação da Sicília por 

prejuízos nacionalistas, campesinos e sociais, que estão na base da 

acrimônia anti-socialista de Re Bracaione. Em 1907 sai 

Rasseonazlone (Resignação), o último romance que procura 

adequar-se â moda do romance de idéias e de competir com 

D'Annunzio, propondo-se a demonstrar a fatuidade do 

dannunzianismo e a verdade da ”rassegnazione”5. Em 1901, já havia 

saído H Marchese dl Roccaverdina. considerado a obra-prima de 

Capuana, cuja composição remete, porém, há muitos anos antes, 

desde o fervor positivista, refletindo, pois,nos estratificar-se das 

escritas, as posições sucessivas. Este livro tem como modefo Mastro 

Don Gesuaido (Mestre dom Gesuaido) de Verga, em geral, peia sua 

estrutura narrativa, construída sobre um protagonista, mas com 

medidas de afresco. Mais que ao naturalismo ou ao verismo, a obra 

corresponde a um realismo regional, privada de toda audácia 

expressiva. Agrada, particuiarmente, e é o motivo de sua sorte junto 

aos críticos e aos feitores, o cuidado com a escrita, coisa rara em um 

escritor de "multas faces" como Capuana, e, agrada também a 

harmonia complexa do organismo narrativo. Sente-se, neste 

momento, que o autor desfruta dos resultados da revisão incansável 

de G ia cinta. Nestes vinte anos de projetos e tentativas, a prosa 

ganhou em segurança e precisão que, â maneira verista,

5 "rassegnazSone": resignação
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vistosamente subalterna ao modelo verguiano, conseguiu não cair 

naqueles trechos de bravura clássica, que confrontavam-se sempre 

com as colocações coloquiais ou científicas de outros trabalhos. A 

este agradável escrito, com bom equilíbrio entre verguismo e 

psicologia, acrescenta-se o ritmo ordenado e medido do movimento 

narrativo, no qusi a progressão passa através do filtro de uma 

medidíssima graduação, que introduz desvios ou acertos ao interno 

do drama em movimento. É a história psicológica de um marquês 

torturado pelo remorso e pelo ciúme. Taf drama é, por um ir.do, todo 

estudado com um olho científico e, por outro, com £ técnica 

dostojevskiana das fulgurações irracionais, registrando as flutuações 

irracionais e os propósitos positivistas do personagem. Não falta 

também o quadro do mundo siciiiano, com as suas estruturas feudais 

e os costumes, quase burgueses, dos proprietários de terra. Assim, 

também sob a força de certas lembranças, é reconstruída uma 

moldura de convincente sIciáHnldade em torno de uma paixão 

psicopatoiógica. A ambição de Capuana, junto â plena consciência 

do próprio método e dos próprios meios, estava a ponto de unificar a 

inspiração "paesana" àquela científico-psicológica. Todavia, é 

justamente este programa que anula a autenticidade do livro, 

fazendo-o ser todo um romance de segunda m§o, nascido de uma 

intenção de método mais de que da necessidade de desenvoiver um 

"caso". A mesma faita de equilíbrio, a harmonia e a composição 

insólita revelam uma preocupação formaiista que, no seu 

perfeccionismo, faz desse romance tardo-naturaiista uma obra de 

compilação, o que se torna mais evidente se confrontada com o 

gosto bem diferente, que estava agora no ar, e, peto qual, o próprio 

autor, mostrava deixar-se enredar. Na realidade, o aspecto maduro 

do romance nasce de um plano de contínuas reduções e
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adoçamentos que permitem e sobreposição, sem estridor, das duas 

formas de inspiração. Deste espirito de pesquisada mediação, 

derivam tanto a aplicação de cores realistas da estampa verguiana, 

sem a dureza de Mastro Dom Gesualdo. quanto a força Introspectiva 

do estudo psicológico, que perde toda a sua curiosidade científica 

para assumir os caractêres do prumo "espiritual". Assim, o drama do 

protagonista está a meia estrada entre o estudo clínico e a sugestão 

de uma crise espiritual muito próxima à noção católica de pecado.

Como já em Frofumo. o ponto de vista do autor em N 

Marche se di Roccaverdlna. faz-se sempre mais alheio às óticas 

científicas, pessimista e "materialista" do perfodo positivista. Nota- 

se, mesmo que não claramente, que ele se preocupa em dar um 

significado á progressiva loucura do marquês. Este significado é, 

pois, aquele que a ideologia burguesa do fim do sécuio sugere, isto 

é, a negação da objetividade da matéria em nome dos nobres valores 

do homem. Por isso, a loucura finai não tanto conclui um processo 

neurofisiológico, quanto "condena" o pecado e ê garantia da 

necessidade de uma ordem universal para os "outros", entre os quais 

se coloca o próprio autor. Como exemplo diste, basta ver a figura de 

Agríppína, a serva-amante, que, na sua submissão "senta", reflete a 

concepção de ciasse de um Capuana obviamente solidário às classes 

hegemônicas.
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QUARTO CAPÍTULO

Caouana crítico

Recentemente, a atenção da crítica concentrou-se 

positivamente sobre Capuana crítico, cuja obra sempre mais aparece 

como espeiho essenciai da literatura itaiiana da segunda metade do 

sécuio XIX.

O primeiro artigo de Capuana em defesa de i Malavoalia 

saiu na "Fanfulia" de 29 de maio de 1881, poucos meses depois da 

publicação do romance. A defesa não é somente da obra verguiana, 

nem tão menos quer ser uma demonstração de amizade em relação 

a Verga (vaie a pena lembrar que a amizade entre Verga e Capuana 

vem desde a juventude, quando ambos freqüentavam a faculdade de 

Oireito na Universidade de Catânia), mas deve ser considerada como 

um momento da apaixonada batalha para a renovação do gosto 

literário, que começava a se desenvolver na Itália e que passava de 

uma fase diretamente ligada a escritores singulares e suas obras, a 

uma fase mais crítica e histórica, alcançando vastos ambientes 

culturais e maiores estratos da sociedade do final do século.

O empenho crítico de Capuana em favor do verismo vem 

desde os anos das crônicas teatrais, que ele escrevia para os jornais 

fiorentinos, entre 1864 e 1868, isto é, desde os primeiros anos da
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sua experiência Jornalística. Essas crônicas lhe trouxeram inimigos 

do drama histórico.

Capuana concebeu o movimento verista em função 

polêmica, e as premissas de sua teoria foram geradas por uma 

exigência de adequação da vida literária â nova realidade social do 

seu tempo. Encontra-se, no infcio do volume Intitulado Per Tarte, uma 

confissão sua:

”Per nostro lavoro avevamo blsogno dl una prosa viva, 

efficace, adatta a rendere tutte le quasi Impercettlblll sfumature dei 

pensiero moderno, e i nostri maestri non sapevano conslgliarcl altro: 

studiate I Trecentlstí! Avevamo blsogno d'un dialogo splgllato, 

vigoroso, drammatlco, e I nostri maestri cl rlspondevano: studiate l 

comíci dei Clnquecento.

Noi II guardammo nel blanco degll occhi e facemmo una 

spallucciata. Fu forza decidersl a cercare qualcosa da noi, a tentare, 

a retentare.”1

Não se trata, no entanto, de uma adesão pura e simples a 

um movimento, a um gosto, que tinha o fascfnio da novidade, era, na 

verdade, uma trabalhosa e sofrida procura. As incertezas que foram 

reveladas nas teorias de Capuana derivam da natureza da sua 

crítica, que não queria codificar nada, mas sim queria tentar vias 

novas. Capuana justifica, neste piano, as incompreensões dos seus

t “Para o nosso trabalho, tínhamos necessidade de uma prosa viva, eficaz, adaptada a representar 
todas as quase que imperceptíveis nuanças do pensamento moderno, e os nossos mestres não 
sabiam aconselhar outro que: estudem os "trecenüsti"! Tínhamos necessidade de um <£álogo 
franco, vigoroso, dramático, e os nossos mestres nos respondiam: estudem os cômicos do sécub 
XVi. Nós os olhávamos no branco dos olhos e não aceitávamos os conselhos deles. Foi dificB 
deckfir procurar, nós mesmos, sigo, tentar, relentar... Esta dtaçâo foi tirada de Per fa rte  (Pela 
arte), Catania, 1885, p .V I.
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contemporâneos: "Noí abbiamo avuto forse II torto di fare un gran 

salto e pretendere che II pubbllco lo facesse dletro a nol "2

Na verdade, não basta enquadrar Capuana na fórmula de 

"teórico do verismo italiano'', que teve grande sucesso e que ê 

repetida até hoje. É necessário inserir toda a sua obra, de crítico e 

narrador, no complexo e atormentado mundo literário do fim do 

"Ottocento", do qual nasce toda a literatura italiana contemporânea. 

Naquele mundo, Capuana agiu demonstrando vivacidade de 

inteligência e sólida preparação crítica, com o objetivo de abater 

velhas estruturas e com a consciência de contribuir para a renovação 

de uma poética já consumida. Deve-se entender que a sua obra deve 

ser compreendida e estudada nos seus valores dinâmicos e na sua 

essência intimamente fecunda de êxitos novos.

O Verismo, então, como o concebeu Capuana, não pode 

ser um momento fugaz de um desenvolvimento literário. A crítica 

italiana encontrava-se em um momento muito importante do seu 

caminho estético e metodológico, e, tentava penetrar no sentido das 

novas correntes. Nêo é fácil, ainda hoje, estabelecer uma linha 

precisa de desenvolvimento. No ensaio mais completo, se bem que 

muito sintético; surgido mais recentemente sobre Capuana, Ettore 

Caccia afirma que o Verismo floresceu de 1674 a 1884, mas esta 

limitação não pode ser aplicada â atividade crítica de Capuana nem 

às suas teorias, as quais, ao contrário, tendem a dar um respiro 

cronológico muito mais amplo ao Verismo. Também a concepção de 

autonomia e de impessoalidade da arte que Capuana defendia, quer 

ser, como afirma o próprio crítico, reação a um romantismo 

deteriorado e instintiva adesão a toda a tentativa de regeneração da

2 "Nós taívez, tenhamos errado em dar um grande salto e pretendermos que o púhGco o desse 
atrás de nós“. Esta cKsçâo foi tirada de Per Tarte, cft, p.VII.
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poesia, adesão genérica à revolução já madura em outros pa(ses e 

iniciada, na itáiia, por Verga. Isso não deve ser entendido como um 

consenso entre psicologlsmos, ideallsmos, cosmopolitismos, 

simbolismos ou outros "/smos", que Capuana repelia em bloco:

"/ romanzierl dl nascíta, I verí artistl, hanno Istlntlvamente 

orrore delle tesi. Níente è plú mutabile dei punto dl vista da cul II 

pensiero umano, progredendo, guarda una tesl. La pretesa soluzione 

dl oggí dlventerà ridlcola o assurda domanl. Far dlpendere la vltalltà 

delVopera d ‘arte dal valore problemático dl una tesi è introdurre nell' 

organismo dl quella un elemento dl corruzlone e dl morte. Glacché ia 

tesl è astratezza, e per rlsolverla /'artista dovrà forzare, falsare la 

realtà, adattare caratterl, passionl, avvenimentl a uno scopo 

prestablllto, fare insomma opera artiflclaie e artificiosa, il rovescio di 

un'opera d'arte".3

De resto, Caccia marca algumas linhas fundamentais do 

desenvolvimento, pode-se dizer poético, de Capuana, especialmente 

nas agudas análises das obras narrativas e no dar um panorama 

ifmpido e elegante do arco evolutivo da sua crítica, das premissas âs 

conseqüências.

A lição desanctiana foi certamente assimilada por 

Capuana, no qual o verismo torna-se estímulo, que se opera do 

interior, e não permanece ligado ás questões de forma. Nele, como 

destaca Marcazzan, "ta realtè urgeva come forza viva, dlciamo pure 

come forza sociale, come Istanza d ‘un mondo nuovo che neWarte

3 “Os romancistas de nascimento, os verdadeiros artistas, têm instintivamente horror às teses. 
Nada é mais mutável do ponto de vista de que o pensamento humano, progredindo, olha uma tese.
Fazer depender a vitalidade da obra de arte do valor problemático de una tese é introduzir no 
organismo daquela um elemento de corrupção e de morts. Já que a tese é abstração, e para 
resoivS-ta o artista deverá forçar, falsificar a realidade, adaptar caracteres, paixões, acontecimentos 
a um objetivo preestabelecido, fazer, em resumo, obra artificial e artificiosa, o contrário de una obra 
de arte". Esta citação foi tirada de GR "ismí" contemooranei (Os "ismos“ contemporâneos), Catania, 
Giannotta, 1898, p.77.



42

tendeve a un‘ ímmaglne dl sé, a una testlmonlanza delia proprla 

umanltà, povera forse d'ldeall, e dl IllusionI, ma non deserta dl 

poesia".*

É necessário acrescentar, porém, que De Sanctis foi 

somente um ponto de partida e que, durante o caminho, as 

diferenciações entre os dois críticos se fazem sempre mais 

evidentes. Acertadamente, Qaetano Trombatore recolhe, com muita 

cauteia, as sugestões de quem queria encontrar conexões muito 

íntimas entre duas dialéticas, que são substancialmente diferentes, e 

coloca a questão em termos de extrema moderação: ”(ll Capuana) - 

diz - si lasclò sagglamente guldare da quella dlalettlca dei contenuto 

e delia forma che proprio aliora venlva apprendendo dagll sparsl 

saggl dei De Sanctis e delia quale si servi con solerte bravura".5

Na verdade, há uma diferença de fundo entre a crítica 

desanctiana e a capuaniana, devida a duas concepções 

metodológicas distintas e ás diferentes exigências críticas. A 

Capuana faltou o sentido da história, que era, ao contrário, muito 

vivo em De Sanctis. O realismo capuanlano tem ascendências 

literárias, derivado diretamente do romantismo, sem implicações 

histórico-poifticas, e, talvez nisso, seja necessário procurar a mais 

séria deficiência de suas análises críticas e, em primeiro lugar, 

daqueias ès quais ele submeteu a obra verguiana. No piano da 

concepção crítica, uma barreira dividia os dois críticos. A tradição

4 “A realidade instava como força viva, digamos mesmo como força social, como instância de um 
testemunho da própria humanidade, pobre talvez de ideais, e de BusÔes, mas não deserta de 
poesia". Esta dtaçâo foi tirada de: Marcazzan, M: Dal romanticismo ai decadentismo (Do 
romantismo ao decadentismo) no volume "Le correnti", II (Orientamentl cufturaii-Leüeratura italiana) 
Milano, Marzonati, 1965, p. 829.
5 "(Capuana) - diz - deixou-se sabiamente guiar por aquela dialética do conteúdo e da forma que 
vinha então apreendendo dos esparsos ensaios de De Sanctis e da qual se serviu com habükiade' 
persistente''. Esta citação foi tirada de: Trombatore, G. "La crítica dl L.C. e la poética det verísmo" 
(A crítica de L.C. e a poética do verismo) no volume Rlffiessl letierari det Risorgimento In SjdTta 
(Reflexos literários do "Risorgimento* na SiciBa); Palermo, Manfredi, 1900, p.77.
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popufar, considerada pelos românticos uma pura e virginal fonte de 

poesia, torna-se para Capuana uma fonte literária e uma garantia de 

renovação, no sentido verista, como a fotografia e como a 

observação da natureza.

Russo notava que as fábuias e os romances para jovens 

eram partes não descuidadas da produção de Capuana, "perché quel 

mondo dí immagínazlonl fiabesche aderísce strettamente alie sue 

esperlenze di folklorísta, dl noveiiiere popolare, dl rievocatore 

verista delia vita paesana"6; mas, justamente em torno do caráter 

popular e folclorfstico da obra capuaniana, surgiram alguns 

equívocos, que deveriam ser esclarecidos ainda melhor do que se fez 

até agora, tanto porque estes equívocos interessam a todo o 

movimento verista na Itália. Acredita-se ainda que Caccia tenha 

colhido com muita frieza o vator das fábuias de Capuana, onde 7 / 

gusto folkloristico delia noveila regionale si fa vicenda umana non 

priva dí una sua intrínseca bontà e moralltà”.1 Reanalisando os fatos 

sob um aspecto humano e popuiar, o escritor procura superar os 

mesmos limites impostos peia vivência narrada para estender a sua 

exemplaridade em direção a um ensinamento crítico, e, demonstrar 

como são inseparáveis teoria e prática, na sua concepção da obra de 

arte.

O jornalismo foi a grande pilastra da crítica capuaniana, 

mas é necessário precisar que se trata de um jornalismo 

extremamente válido, desenvolvido com plena consciência literária.

6 "porque aquele mundo de imaginações fabulosas adere-se muito às suas experiências de 
foWorista, de contista popuiar, de reevocackx verista da vsda aideS“. Esta dtaçào foi tirada ds L. 
Russo, t Narratori (Os Narradores), Mlíano-fàassina, Principaío, 1955, p.88
7 "O gosto foicJorística da novela regional faz-s» vivência humana nâo privada de uma sus 
intrínseca bondade e morafidade. Esta citação foi tirada de Caccia, E.Lukri Capuana. rei vo!. i 
Minori.JV {Ortentamenti cutturali. Letteratura fcaüana) [ no volume. Os Menores. IV - Orientações 
culturais. Literatura Jtafena], Miiano, MarzoraS, 1962, p. 2915.



44

Trata-se de um jornalismo diferente do atuai, não tanto porque se 

eieva a uma completa atividade crítica, um fenômeno que vem se 

desenvolvendo sempre mais nos tempos atuais, mas peia estrita 

difusão da imprensa, cujos reflexos eram limitados a um ambiente de 

cultura e permaneciam estranhos às massas populares. Foi dito que 

a atualidade de Capuana deriva mais do seu trabalho jornalístico e 

divulgador que crftico, e, que a sua educação desregulada foi causa 

de superficialidade. Então, a este defeito de origem deveria ser 

atribufdo o naufrágio da tentativa de europeizar o verismo italiano, o 

qual "decade a sempllce documento dl costume paesano, elemento 

dl plttoresco e dl folklore".8 A crítica capuanlana não foi por nada 

jornalística e divulgadora no sentido pejorativo que se quer dar a 

esta definição, e, dão fé a isso, a seriedade do tratamento e a 

amplitude das polêmicas sustentadas a cerca das tendências 

literárias contemporâneas, especialmente, francesas e russas. Por 

outro lado, seria um erro considerar a ”scaplgllaturans como um 

movimento provinciano e privado de êxitos positivos na literatura 

italiana, porque, justamente daquele momento de crise, que pode-se 

definir como dramático, tem início o "Risorgímento" da narrativa 

italiana, no sentido verista, com De Marchi, com Capuana, com 

Verga.

Diz Trombatore: "11 verismo fu II prodotto forse plú 

clamoroso, ma non certo meno vltale, dl quella crlsl dl rinnovamento 

che la nostra letteratura attraversò airinclrca nel ventennlo 1860 -

6 'decai a simples documento de hábito aldeão, elemento de pitoresco e de fotefore". Esta cÊaçào 
foi tirada de G. Luti, in Inventario (Inventário). 1954, voi. i, p. 14Ô sgg.
9 "Scapigítatura": designação de um grupo de escritores (e artistas) da Lombardta e de Piemonte 
que, na segunda metade do século XIX deram vida a um movimento cujo programa era voltado ao 
repúdio da tradição e à procura de uma originafidade extrema, ficando, todavia, condicionados aos 
mitos residuais do romantismo.
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1880*™. Estes s3o realmente os limites cronológicos da 

"scaplgliatura", e, com II Matavoolla. a crise pode-se dlzer que foi 

superada. Trombatore é ainda mais explícito: "La pattuglia di punta 

dí questo movimento fu quelia délia scaplgliatura, e si sacrlflcô con 

generosa abnegazlone”" . E Bosco, querendo demonstrar as origens 

românticas do naturalismo, diz em 1 Tarchettl e I suol Raccontl 

fantastlcl (Os Tarchettl e os seus contos fantásticos) ”dell‘lmmedlato 

precedente ln Italla delia novela naturalista"12, Isto é, da prosa de 

Capuana, do qual anota algumas divergências fundamentais que o 

distinguem do próprio Zola:" II positivismo dei Capuana è rlcco dl 

conati splrituallsticl in varie dlrezionl; I quaii, se filosoficamente non 

sono apprezzablll, valgono assai come testimonianze d ’un fenomeno 

d'idee, d'una scontentezza circa II portato ultimo delia scienza 

positiva, che per uno Zola sarebbe stata scandalosa ”13

De resto, o próprio Capuana havia sublinhado estas 

distinções quando, apenas lançado Rome (Roma) de Zoia, em 

polêmica com ügo Ojetl, disse: ”11 Rome è la più splendida 

demostrazione delia mia fede; ma in senso negativo: è un romanzo 

dove li concetto astratto non è riuscito a prendere forma vitale. 

Nonostante retichetta naturalista, il Rome è um romanzo

10 *0  verismofoi talvez o produto mais ctemoroso, mas não menos vital, daqueia crise de 
renovação que a nossa literatura atravessou em tomo de 1650 -1680". Esta citação foi tirada de G. 
Trombatore, op.cit, p 82.
^  “A patrulha de ponta deste movimento foi a da "scapigfiaíura", e se sacrificou com generosa 
abnegação", tdem ibden.
*2  ado precedente imediato da noveta naturalista na ttáfo". Esta citação foi tirada de Bosoo, E. 1 
Tarchetti e i suoi Racconti fantssüd nef vo!. Realismo Romântico. Cattsnisseta-Roma, Soasda, 
1958, p.131
13 O positivismo de Capuana é rico de esforços espiritualistas em várias dimensões; os quais, se 
não são apreciáveis filosoficamente, vaiem muito como testemunho de um fenômeno de idéias, de 
um descontentamento em reiaçáo ao úitimo suslentamento da ciência positiva, que para um Zoia 
teria sido escandaloso." idem ibden.
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eccesivamente Idealista, e per questo,secondo me, sbagllato dl sane 

planta.”™

Mas é necessário dtzer que o provincianismo dos maiores 

veristas italianos náo pode ser confundido com o pitoresco ou com o 

folclórico, porque a característica da literatura nacional italiana é 

justamente a de derivar as suas origens das mais vivazes e 

concretas energias provinciais. É a vida de toda a nação que, depois 

das angústias do pôs-"rlsorglmento", começa a nutrir-se da mesma 

vida de todas as regiões da Itália, por isso ”11 regionalismo non sl 

esauriva ln se stesso ma si affermava solo ln rapporto polemico 

dialettlco con la restante vlta delia nazione" e "il verismo si pose 

come un movimento letterarlo giornalistico, ma si impostò come 

scuola nazionale,"15

Então o mérito desta situação deve ser atribuído a 

Capuana. De resto, também o problema do regionalismo verista, foi 

afrontado por ele, quando, na citada polêmica com Ojetti, esclareceu 

a originalidade e o objetivo do seu argumento crítico. Ojetti, no 

defender até o fim o idealismo, não conseguiu recolher o aspecto 

mais intrínseco do verismo italiano. Eie, julgando I Maiavoaíig arte 

Zoliana vestida de slciliana, dava a Capuana o título de "capo dei 

naturalismo italiano"16 e acrescentava, não sem maiícla que, no 

fundo, são todos "capi" e todos sicüianos, os naturalistas. E Capuana 

respondia francamente: ”Non capisco ia sua çommlserazlone per le 

persone vive, dlsegnate dsl verismo dei Verga. Non sono forse

1 4 "Rome é a mais esplêndida demonstração da minha fé, mas em sentido negativo: é um 
romance onde o conceito abstrato não conseguiu tomar forma vital. Não obstante, a etiquete 
naturalista e, por isso, segundo mim, errado completamente. Esta citação foi tirada de GBTsroT 
contemporanei. dt. p. 51
15 ”o regionalismo não se exauria em si mesmo mas se afirmava só em reSação poSémico-dísiética 
com o restante da vida da nação* e "o verismo cok>cou-se como um movimento literário jomaffstteo, 
mas se afirmou como escoia nacional.’  Esta cttaçâo foi tirada de G. Trombai ore, op. d t., p. 95 
16 "Mestre do naturalismo italiano.’
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soclale?”17

Na verdade não se pode separar, em um discurso crítico 

que queira seguir uma iinha de desenvolvimento unitário e queira dar 

â página um certo acabamento, a obra de Capuana da dos outros 

dois escritores a quai essa é intimamente ligada, são eles: Verga e 

De Roberto. A famosa "tríade catanesa" desmonstra-se sempre mais 

indivisível, quanto mais as pesquisas sobre o verismo italiano 

adquirem valor de escavação e de investigação, em direção â 

descoberta das razões mais concretas do trabalho literário do finai 

do século XIX. Verga, De Roberto e Capuana, mesmo mantendo 

intactas as suas características individuais e mesmo não chegando 

sempre a êxitos comuns, partem da mesma premissa e cada estudo 

particuíar sobre cada um detes torna-se iluminador também para 

entender o trabalho dos outros.

Os críticos comentam também sobre a fidelidade de 

Capuana aos seus princípios teóricos e da sua coerência de escritor. 

Efe diz, em uma carta a De Roberto: "Ho voluto scrivere una 

commedla con lo stesso sistema artístico con cui soglio scrivere una 

noveila....sarè una difficoltà per i nostri benedetti comicl....(che} 

saranno costretti a pariare e non a recitare, perché è impossiblie,"18 

A sua obra narrativa e a dramática constituem uma ciara 

exemplificação, quase uma integração, da sua carreira de crítico.

17

"Não entendo a sua comiseração peias pessoa vivas, desenhadas peto verismo de Verga. Não 
são, também elas, criaturas humanas, ainda que nascidas nos mas baixos degraus da escaia 
sociafT Esta citação foi tirada de Gli "temi* contemooranei. cft., p. 44

'Queria escrever uma comédia com o mesmo sistema com o quai costumo escrever uma 
novela....Será uma dificuldade para os nossos benditos cômkx>s....(cfue) serão obdgados a falar e 
não a recitar, porque é impossível." Esta citação foi tirada d&: Letiera di L. Capuana a F. De 
Roberto, da Mineo, 23 aprite 1887, (Carta de L. Capuana a F. De Roberto, de Mineo, 23 de abri! de 
1887) in : Veroa. De Roberto. Capuana: Catalogo delia mostra, a cura di A. Ciavareüa, Catania,
Gtannotta, 1955, p. 162.
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Mas, mais que de fidelidade e coerência, seria necessário faiar 

também de seriedade e de severidade deste escritor que, em uma 

outra carta a De Roberto, de 5 de maio de 1887, confessa a sofrida 

elaboração das suas obras. Havia começado a escrever uma 

comédia: ”ierl fe d  una lettura dl prova ad un mio amico che ha gusto 

fine e che spesso, quando gli ho detto quaiche novella, ml ha dato 

dei savl consign....lo per mantenere II titolo Trlstezza (nelia 

dlsperazlone dl non trovarne un aitro che mi piacesse) avevo messo 

ln boca alta mia protagonista: Che gran trlstezza è la vita! come 

conclusione finale. Cl sentlvo anch ’lo Vappícclcatlcdo, ma mi 

lusingavo che potesse passare Inosservato. Vista I'lmpressione del 

mio amlco spettatore ho subito tolto via quelle parole, e ne ho 

aggiunte poche altre, lo spettatore ha applaudito! Ed ora, caro 

Federico, ho bisogno che tl dica la verltà, tutta la verità, nient'altro 

che la verltà! Visto che a furia dl mutare, di correggere, di levare, di

agglungere, la commedla mancava dl quel non so che da cui si vede
£

che un'opera d ’arte è scritta di getto, presi una grande risoluzione, 

una risoluzione radicate. Stracciai inesorabilmente tutto, feci II 

vecchlo manoscritto in minutissimi pezzi..."™

Nos documentos publicados recentemente, aparece, 

sempre mais ardente, a anti-literatura dos verlstas italianos, nos 

quais o problema da língua assume, pela primeira vez, novas

19 "Ontem fiz uma feitura ds prova a um amigo que tem bom gosto e que sempre, quando lia  ete 
algumas novelas, deu-me sábbs conselhos...Eu, para manter o títuío Tristeza (no desespero de 
não encontrar um outro que me agradasse), coloquei na boca da minha protagonista: Que grande 
tristeza é a vida! como condusáo final. Sentia também eu o pegajoso, mas acreditava que pudesse 
passar desapercebido. Vista a impressão do meu amigo espectador, tirei rápido aqueias palavras e 
acrescentei outras poucas, o espectador apiaudiu! E agora, caro Federioo, tenho necessidade de 
dizer-lhe a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade! Visto que, na ffria de mudar, de 
corrigir, de elevar, de acrescentar, faltava à comédia aquete não sei quê do qual se vê que uma 
obra de arte é escrita de uma só vez, tomei uma grande resolução, uma resolução radicai. Rasguei 
inexoravelmente tudo, fiz o veibo manuscrito em pedaços* Esta citação foi tirada de Cataiooo delia 
mostra op cit., p. 163.



dimensões, como de um problema nâo mais avuiso dos fins da obra, 

mas diretamente ligado a ela. O estorvo da imitação, os freios da 

tradição, as fórmulas e os prejuízos das escoia são, definitivamente, 

excluídos das novas poéticas. A literatura adquire, assim, novas 

dimensões e as perspectivas críticas mudam com o mudar dos 

valores estilísticos, diz Capuana: ”Dogo II Clnquecento, dlventa un 

che d'inorganlco. II Moraante e rorlando rlmangono senza prole. Per 

trovar qualcosa che valga blsogna rlvolgersl aí poetf vernacoll, ai 

quall 1'impaccío delia imltazlone classica non ha messo frenl dl 

tradlzlonl, dl formule e dl pregludlzl di scuole.”20

A realização do verismo em arte pede, então, segundo as 

teorias de Capuana, particulares escolhas estilísticas e linguísticas, e 

aquele que queira estudar a relação língua-literatura, nos escritores 

veristas, deve, necessariamente, conhecer essas teorias. Segundo 

Alfredo Stussi, o maior, mais lúcido e mais apaixonado testemunho 

sobre o grande trabalho linguístico dos autores meridionais da época 

de Capuana, encontra-se na introdução do iivro Per Parte: "/ toscani 

che avrebbero potuto darcl II gran soccorso delia loro língua viva, 

non facevano nulla; covavano Dino Compagni e la Crusca e ín 

auesto affare sudavano a goccíoloni. Dovevamo rimanere colle manl 

ín mano, aspettando la prosa nuova dl là da venire? E ne abblamo 

Imbastlta una pur che slà, mezza francese, mezza regíonale, mezza 

confuslonale. come tutte le cose messe su ln fretta."2'1 A reflexão
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“Depois do “Clnquecento“, toma-se aigo de inorgânico. O Moraante e o Oriando permanecem 
sem prole. Para encontrar algo que valha a pena, é preciso dirigir-se aos poetas vernáculos, aos 
quais o enfado da imitação clássica não colocou freios de tradições, de fórmulas e de prejuízos de 
escotas* Esta citação foi tirada de L.C., Don Giovannl. no vol. Studi sulía tetteratura 
contemporanea. li serie, Catania, Giannotta, 1882, p.218.
21 *Os toscanos, que poderiam nos dar o grande socorro da língua viva detes, náo faziam nada; 
chocavam Dino Compagni e a Crusca e, neste trabalho, suavam em bicas. Devíamos permanecer 
com os braços cruzados, esperando a prosa nova que chegaria quem sabe quando? E 
alinhavamos uma mesmo que seja metade francesa, metade regional, metade confusa, como todas
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pessoal sobre o problema da língua levou Capuana a incansáveis 

revisões das próprias obras, quando estas eram reeditadas. Este 

hábito foi a causa do título de "idealista da forma" que lhe destinou 

Francesco Torraca em 1885, quando ainda nSo se podia medir a 

extensão do fenômeno, porque ainda não havia saído a segunda e a 

terceira edição de Giacinta. Somente o caso deste romance basta 

para perceber que, ao lado da revisão lingüística havia verdadeiras 

trocas e intervenções de estilo, que era o que, para Capuana, 

definiam a autonomia e a originalidade de um escritor.

A propósito da comédia Giacinta. extraída do romance 

homônimo, Capuana escreve ao amigo De Roberto, em 16 de agosto 

de 1887: "Alcune osservazioni dei Verga sono giuste e le correzione 

faclllssime. lo perô glí scrisi che avevo votuto fare quello che ho 

fatto ...”22. Verga havia dito a Capuana, logo depois de certas 

polêmicas sobre t Malavoglia: ”Se dovessi tornare a scrivere que! 

libro, lo farei come l'ho fatto,"23 Eduardo Scarfogíio disse que 

Capuana tem umas vantagens sobre os outros veristas que são a 

segurança da observação e a cultura, mas a segurança da 

observação é também certeza da própria vocação poética, é um fato 

individuaí mas não singular, porque investe toda uma época nos 

aspectos mais variados do viver civil. Assim, o fato literário torna-se 

fato humano. A originalidade dos veristas italianos, também em 

confronto a certo realismo do tempo atuai, reside no fato de que a

as coisas criadas com pressa." Este citação foi tirada de L. Capuana, Per farte. Giannotta, 
Catania t885, p. VI - VH.
22 "Algumas observações de Verga são corretas e as correções facílimas. Eu, porém, lhe escrevi 
gue quis fazer aquilo que fiz." Esta citação foi tirada do já citado Catalooo delia Mostra, p. 90.
23 «gê tivesse que voltar a escrever aquele livro, o faria como o fiz." Esta citação foi tirada de 
Lettera di G. Verga a Cario dei Baizo. (Carta de G. Verga a Cario dd Baizo) de Milão, 28 de abrit de 
1881. Veja-se G. Raya, Un secok? di bibliografia verahiana. Podova, Cedam, 1960, p.19.



humanidade deles nSo ê somente um ponto de chegada, não é 

somente atenção aos problemas que atribulam a vida do povo, mas 

tem a sua origem no próprio escritor, o qual, na obra, manifesta a 

sua exigência pessoal. Dessa maneira, a estética da impessoalidade 

da arte assume valores concretos e ativos, impedindo o retorno a um 

idealismo mascarado.

Capuana não aicança, na sua obra narrativa, os cumes 

que alcança Verga, porque nele o crítico prevalece sempre sobre o 

narrador, se bem que Já foi observado que nele o empenho crítlco- 

estilístico gerava uma certa frieza e uma certa medida que 

atenuavam a participação íntima nos fatos narrados. Mas é 

justamente nisso que reside a força propulsora daquele pensamento 

teórica, que deu frutos notáveis e exercitou influxos determinantes 

em muitos escritores.

Capuana "glornallsta, teoríco dei verismo, romanziere, 

narratore per I ragazzl, tu una presenza attiva nella nostra letteratura 

nelíu ltim o Ottocento";24 o tempo nSo diminuiu o valor de sua ação 

inovadora e a crítica, com o passar dos anos, mostrou apreciar cada 

vez mais a sua lição.

24 «)oma!isia, teórico do verismo, romancista, narrador para crianças, foi uma presença ativa na 
nossa literatura do fina! do "Ottocento". Esta dtaçâo foi tirada de Petronío, G. L*attMtà tetteraria in 
ftaíía (A atividade literária na Itália), Patermo, Paiumbo, 1965, p. 786.



QUINTO CAPÍTULO

Capuana narrador verlsta

A atividade de Capuana, escritor de novelas, se 

desenvolve ao longo de um arco de tempo que vai de outubro de 

1867, quando aparece em "La Nazlone” de Florença ii dottor 

Cvmbalus. até março de 1915, quando na revista romana "Noí e // 

mondo” (Nós e o mundo) aparece Giole precluse (Alegrias 

impedidas). São cinqüenta anos de vida política e social que, da 

formação e da ordenação da sociedade nacional em modos e 

estruturas precocemente contestados peíos intelectuais italianos, 

chega, depois da "década sanguinária" e o sobressalto reacionário do 

fim do século, â prova de fogo do primeiro conflito mundial. São 

cinqüenta anos tie intensa vida cultural na itálla, então em uma 

perspective européia, que afasta a aguiha da bússoia literária 

nacional das póstumas Confessloni di un Italiano (Confissões de um 

Italiano) de Nievo, do Armando de Prati, do Altierl de Dossi, da 

Fosca de Tarchetti e a aproxima de Mafarka ie futuriste (Mafarka o 

futurista) de Mio Carso ( Meu Carso) de Siataper, de Peccato 

(Pecado) de Boine (através de Verga, D'Annunzio, Fogazzaro e, 

ainda um pouco a parte, mas ativos e presentes, Svevo, Pirandello e 

Tozzi). Um percurso que, da resistência do romantismo e da
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experimentação e reintegração de modelos literários, largamente 

europeus, em chave anárquica e antlburguesa, por mérito da 

"scsplgliatura", chega, através da poética do verismo e do 

decadentismo, bem dentro da crise do ”Novecento".

Este longo período se abre com o jovem Capuana em 

busca do consenso e do encorajamento de Querrazzi, Tommaseo, 

Emilianl-Giudici para seus versos inúteis e se fecha com o professor 

Capuana, chamado em uma sala do tribunal de Milão, a discursar, 

com a liberdade da expressão artística, sobre as razões de Marinetti, 

acusado de ultraje ao pudor peias excepcionais características 

anatômicas de seu Mafarka-ei-Bar. Da academia romântica mais 

rançosa e patética âs simpatias descobertas pela vanguarda, através 

desses dois momentos extremos da proteiforme atividade de 

Capuana, já se pode indivlduar os motivos fundamentais, as diretivas 

da sua ativa presença de crítico militante, durante meio século de 

vida literária: de um lado, a relação constante, inevitavelmente 

destinada a reforçar-se, com o passar dos anos, com a tradição 

literária Italiana - exemplo disso é o caso da avaliação de I Promessi 

Soosi que, depois do juvenil "antímanzonismo", em 1883, sugere, ao 

atento leitor de De Sanctis, uma "redenção" positiva, 

deliberadamente conduzida sem preconceitos, esquecendo toda 

discussão crítica, até os entendimentos do autor para afrontar, "face 

a face", a "admirável criação manzonians" - de outro, o interesse 

nunca desmentido por tudo de novo e de profundamente inovador, 

primeiro na área verista, então em clima decadentístico, que andava 

se delineando na cultura italiana. E as novidades saudadas com 

entusiasmo por Capuana serão ora as obras de Verga, ora as de 

D'Annunzio, e, por fim, as provocações e o terrorismo cultural do 

futurismo.
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Assim, da jovem experiência cuiturai e, mais largamente, 

ético-poiítica completada na Sicília, restarão Inalterados, através dos 

anos, o interesse pelo folclore da ilha, > corroborado primeiro pela 

colaboração com Lionardo Vigo, depois pela amizade com Giuseppe 

Pitré e Saiomone Marino - que constitui a fecundlssima base de sua 

rica produção de fábulas, as quais têm um lugar de relevo dentro do 

panorama literário italiano do fim do século XIX; e também a fé 

unitária e monárquica - amadurecida nos anos 60, que o leyaram a 

participar da empresa Garibaldiana. É este um definitivo aporto 

ideológico destinado, com o passar dos anos, a consolar-se com um 

comportamento descobertamente reacionário, propagandeado com o 

tardo "romance fabuloso" Re Bracalone. em que um eloqüente 

programa de política interna é descrito pelo autor e do qual vale a 

pena registrar suas linhas principais: "...Saremo [...]  fortí e inesorablli 

col nemícl internt. Finora II mio governo ha tentato dl dlsarmarli con 

la Induígenza; ma rindulgenza è parsa debolezza. Non sarà cosf per 

ravvenire. Coloro che vogliono ognl libertè per sé e che non 

intendono di riconoscere e di rispettare lo stesso dirltto negli altri, 

sono belVe avvísatl. Veggo, come In precedenti occasionl, vuoti gll 

stalii dei Deputatl repubblicani e soclalisti. Non mi lamento delia 

viltania che commettono; voglio notare soltanto II cattivo esempio 

che danno al popoio, venendo qui a giurare fedeltà a í Re é alio 

Statuto, pur sapendo di giurare il falso. Un galantuomo si 

comporterebbe altrímenti: si rlfiuterebbe di diventare spergluro. Mi 

auguro che lor signori non si lasceranno allettare dalle sclocche 

sentlmentalltà delia pace unlversale, dei dlsarmo, e dalle non meno 

sclocche sentlmentalltà deWuguaglianza economica e delia comunltà 

dei benl, lustre con cul certl furbl, che non hanno beni da mettere ln 

comune, e nessuna voglla di lavorare, luslngano oggl I plú bassl
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appetlti deite class! agricole e operate. II mio governo vi proporrà 

opportune riforme per rendere piú solida Vorganizzazlone 

deli'eserclto e delVarmata [...]. Blsogna tagllar corto alie agltaztonl 

che han già creato uno stato dentro lo stato, governo Irresponsablle 

che tenta d'lmporsl con ta vlolenza degll sctoperl aí governo 

costltulto [...]. II ministro delia Istruzlone Pubblica presenterà leggi 

destinate a formare la cosclenza nazionale per mezzo della coltura e 

delVeducazlone Cl fa difetto la dlgnità nazionale; blsogna creare 

II noblle orgogllo dí essa, splngerio fino all'eccesso [...]. Se lor 

signori [...] dlmenticheranno le blzze personall, I pettegolezzl di 

partlti, gruppl e gruppettl, tanto megllo [...] In caso diverso sappiano 

che sono deciso di rimandarll alie case loro, e dl rltornare a 

rtmandarvelí fino a che gll elettorl non avranno messo gludizlo”1 

Palavras que parecem fornecer um seguro apego â interessada 

opinião do acadêmico italiano Lucio D'Ambra que, em 1939, 

apresentado uma escolha de contos de C, podia inscrever, 

triunfalmente, o escritor italiano na "razza fiera dei precursor! della

* "Seremos [...} fortes e inexoráveis eom os inimigos internos. Até agora, o meu gowamo tentou 
desarmámos com s indulgência; mss a indulgência pareceu fraqueza. Não será assim no futuro... 
Aqueles que querem toda liberdade para si e que não estão de acordo em reconhecer e respeitar o 
mesmo direiio nos outros, estão bem avisados. Vsjo, como numa ocasião anterior, vazios os 
assentos dos Deputados republicanas e socialistas. Não me lamento peia vilania que cometem; 
quero ressaltar somente o mau exemplo que dão ao povo, vindo aqui a jurar fidelidade ao Rei e ao 
Estatuto, mesmo sabendo que juram em fafso. Um homem de bem se comportaria de outra forma: 
se negaria a se tomar perjuro. Alegro-me que os senhores rtão se deixarão atrair peio bobo 
sentimentalismo da paz universal, do desarme e pelo não menos bobo sentimentalismo, da 
igualdade econômica e da comunhão dos bens, brilhos com os quais certos espertalhões, que não 
têm bens para dividir e nenhuma vontade de trabalhar, adulam hoje os mais baixos apetites das 
classes agrícolas e operárias. O meu governo lhes proporá oportunas reformas para tomar mais 
sólida a organização do exército e da armada (...}. É necessário cortar pela raiz as agitações que já 
criaram um estado dentro do estado, governo irresponsável que tenta se impor com a violência das 
greves ao governo constituído (...}. O ministro da Instrução Pública apresentará leis destinadas a 
formar a consciência nacional por meio da cultura e da educação (...). É um problema a dignidade 
nacional; é necessário criar o nobre orgulho dessa, empurrá-lo até o excesso (...) Se os senhores 
(...) esquecerão as zangas pessoais, os mecanismos dos partidos, grupos e grupinhos, melhor. (...) 
em caso contrário saibam que estou decidido a mandá-ios para suas casas, e de voltar a mandá- 
los até que os eleitores não tenham criado juizo"
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grande Italla”2 ( Quate gíola sarebbe stata per Luígl Capuana avere 

oggl, nel nostro grande tempo, Vonore dl parlare dl patrla, dl mlllzia 

fascista e dl dovere Italiano al glovanl avanguardlstl dl M ussolinir)3. 

Estas patavras também autorizam a catalogação das expressões, 

proposta por Antonlo Qramscl como "frasarlo da glornaletto crlsplno 

dl província"4, que contém um Implícita despedida da análise 

completa, no "Risorglmento", do "fanatismo unitário" de Crlspi e dos 

Intelectuais sicilianos.

Na verdade, as premissas deste comportamento, 

coerente com uma precisa escolha de ciasse, devem ser procuradas 

na formação do jovem Capuana que aparece, em uma análise gerai, 

excetuando-se a feliz e fértil experiência do folclore camponês, mais 

restrita e provinciana que a de Verga. Assim, a inscrição na 

Universidade de Catânia significa uma primeira tomada de contato, 

através da amizade com Qiuseppe Macherione e Emanuele Navarro 

delia Mlraglia, com uma cultura relativamente mais viva e vitai, mas 

não em grau de satisfazer completamente as confusas exigências 

espirituais do jovem, que serão recordadas depois como "ilusões 

sublimes”. Na ilha, "isoiada" do contexto da vida nacional, ê beira dos 

anos 60, o sentimento patriótico dos estudantes da universidade 

catanesa se alimentava de textos, transformados em cânones para a 

formação do gosto e para a educação da burguesia Mrísorgimentale* 

e se consolidava em sentimento nacional-unitárlo, por reação ao 

comportamento anacrônico dos regionalistas até o fim, como

2"grande raça dos precursores da grancte Itália".
3 "Que felicidade teria sido para Capuana ter hoje, no nosso grande tempo, a honra de faiar de 
pátria, de milida fascista e de dever italiano aos jovens vanguarcfistas de Mussofin!!*. Esta citação 
foi tirada de: L. Capuana, Le &iú befia noveiie (As mais betas novelas), escolhidas e apresentadas 
por L. D'Ambra, Palermo, Sandron, 1939, p. XVII!).
4 "Coleção <te frases de joma2zinho crispim de província.” Esta citação foi tirada de: Gramsct, 
Arrtonto: Letteratura e vita nazionale. Torino, Einaudl, 1954, p. 137.
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Lionardo Vigo, fechados ainda na utopia da "nação síciiiana" e na 

efêmera estada do governo de Ruggero Settimo, mas se 

fundamentava sobre o sentimento unitário da burguesia da terra, em 

progressivo crescimento, depois da abolição do sistema juridico 

feudal, e em contraste com o governo central de Nápoies para a 

usurpação de territórios pertencentes ao estado. E Rosário Romeo, 

no ensaio li Risorolmento tn Siciila (O "Risorgimento" na Sicília, Bari, 

Istituto storlco italiano, 1S50), evocando Mastro Don Gesualdo. 

indicou, Justamente nesta nova burguesia, o "erede [...] delle ragioni 

e delle pretese degll antíchi feudstarí"5 e sublinhou ”11 tenace sforzo 

dei nuovi rlcchl di assimilarsi alia vecchía classe dominante, dl cul II 

frequente acqulsto dl títoli nobilíarl è solo uno degll indici 

signlficativl."6

A esta burguesia agrária pertence, com plenos direitos, o 

jovem Capuana e com esta classe estará de acordo, até o fundo, o 

destino de invoiução reacionária, não corrompendo as opiniões 

políticas dos anos 60. Porque, por certo, este seu coerente 

comportamento político não é deciarado nulo, por episódios como as 

palavras de admiração dirigidas a Zoia, durante nl ‘affãlre Dreyfus": 

' Tutta italia vi applaude e vi segue ansiosa neíla generosíssima 

intrapresa" e "La condanna vi sublim ar7', escreverá a Zola em 16 de 

dezembro de 1896 e em 20 de fevereiro de 1898. Esta sua conduta 

foi ditada, evidentemente, só peia amizade, peia admiração e peia 

coragem demonstrada, naquela circunstância, pelo escritor amigo.

5 "herdeiro das razões e das pretensões dos antigos feudatáríos
6 ”0  esforço tenaz dos novos ricos de assfmfer-se à veíha ctesse dominante, da qual a frequente 
aquisição de tituios de nobreza é só um dos indícios significaiMOs"
7 Toda a Itália o aplaude e o segue ansiosa na generosíssima empresa*
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Mas os tempos passados em Florença e o "vento delia

cosf detta cultura moderna"8 jogam fora as aspirações dramáticas do
a

jovem e, uma pequena novela Intitulada II doutor Cvmbalus (O doutor 

Cymbalus), modelada sobre Boîte d'aroent de Dumas Filho, mata 

pela raiz os dramas históricos em versos produzidos anteriormente 

por Capuana. É, então, o impacto com a operosa realidade cultural e 

civil de Florença que determina uma radical mudança* na antiquada e 

superficial educação literária do jovem sicillano, o qual se encontra 

de frente a uma problemática artística muito viva, tendo já 

renunciado também à poesia lírica, o que vem demonstrado em 

anotações feitas em um fascículo inédito de poesias "Fiorl di 

amaranto! (Flores de amaranto): "Queste prime armonle, ed anche 

1‘ultime, escono alia luce per soddlsfare ad un segreto blsogno dei 

cuore. Poche, lasclano nel sllenzlo molte loro compagne,essendo 

ormai svanlta a! loro autore la speranza dl poter fare cosa non del 

tutto Indegna del compatlmento d ’Italia.”9.

Quando chega à Toscana, Capuana é, então, conhecedor 

só dos próprios limites culturais. Por isso, como escreve Madrignanl: 

"Firenze ebbe una funzione ben precisa: lo costrinse ad un 

acclimatamento ideologico e culturale, che comporté uno sfibrante 

impegno di moltepllci assaggi, da cui ia sua vorace intelligenza 

trasse ta spinta per un nuovo, non facile equilíbrio e per un 

progressivo ammodernamenio."10

® "Vento da assim chamada cultura moderna".
® "Estas primeiras rimas, e também as últimas, vêm à luz para satisfazer uma secreta necessidade 
do coração, Poucas, deixam no silêncio muitas companheiras suas, tendo então desaparecido do 
autor delas a esperança de poder fazer algo, não completamente indigno, da compaixão da líáíia" 
^  "Florença teve urra função bem precisa: o empurrou a um aclimata mento Ideológico e cuftural, 
que comportou um enervante empenho de muitas provas, do qual a sua voraz intefigênda tirou o 
impulso para um novo, não fácil e equilíbrio e para uma progressiva modernização. Esta citação foi 
tirada de: Madrignanl, C. Capuana e B naturalismo. ( Capuana e o Naturalismo) Bari, Laterga,
1970, p.5.



A transferêncL de Capuana para Florença renovava 

também o fenômeno da dláspora dos intelectuais sicillanos, iniciado 

tantos anos antes com um outro catanês, o canônico Giovanni 

Nepomuceno Gambini, e significava a possibilidade de encontrar, 

entre outros, os conterrâneos Paolo Emiliani - Giudici e Giovanni 

Verga. Todos, mesmo com algumas modificações, em busca de uma 

dimensão cultural bem mais ampla, em relação àquela insular, 

tenazes defensores da unidade italiana, sabidamente empenhados no 

esforço geral da renovação da vida cultural italiana, ao finai do 

"Rísorglmento”, que, se em Milão dos "scapígllatl" oferecerá provas 

tangíveis e concretas de uma vivíssima cultura de oposição, em 

Florença oferecerá a aceitação institucional e a escolha moderada da 

civilização literária nacional, por pelo menos uns cinqQenta anos.

Em Florença, Capuana dedica-se a aperfeiçoar o seu 

gênio dramático, sem nem mesmo saber que existe no mundo 

Baizac. E, para preparar-se para a carreira de dramaturgo, dedica-se 

â crítica teatral, com consideráveis resultados, seja do ponto de vista 

crítico que metodológico. Estes artigos seriam depois reunidos em 

Teatro italiano contemporâneo, cujo prefácio, escrito aíguns anos 

depois dos ensaios, teria assinalada, entre outros, para usar as 

palavras do autor, "ta condanna a morte delta commedla 

contemporanea.”^  "

Esta condenação amadurece contemporaneamente ao 

manifestar-se do "demonlo delta novella e dei romanzo”12, evocado 

peias intensas leituras de Baizac e Diderot porque., tendo, então, 

aprofundado o seu conhecimento de Hegel e de De Sanctis e tendo 

lido o romance-ensalo Dopo la laurea de Angelo Camillo De Mels, o

“a condenação á morte da comédia contemporânea." 
"demônio da novela e do romance".
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escritor slclliano, convencido de que a arte é "un organismo che 

crescendo si perfeziona ed arriva ai completo svlluppo"13 e, 

fatalmente, â dissolução, subscreve o certificado de morte do teatro 

trágico, depois de Shakespeare, e da comédia, depois de Augier e 

Dumas Filho. Depois do vasto projeto historiogrãfico, nSo levado 

avante, Capuana toma um outro comportamento em relaçSo â 

literatura, ao partir de Florença, quando escreve seus ensaios sobre 

a obra de De Meis e Tarchetti. Nas palavras de Capuana: "Ostlnarsl 

nella ricerca deirepopea, secondo nol, vuol díre non accorgersl che 

le forme deWarte, in generale ed in partlcoiare, abbiano sublto 

straordínarí e radicali cambiamenti. Vuol dire non avvedersi che noi 

possediamo al gíorno d'oggi un’opera cTarte non meno dífficlle 

deirepopea e popolare quanfessa al suo tempo, ma piú seria, piú 

varlata, piú efficace, diremmo quasi piú ecceiente, e questa è II 

romanzo. Non glà II romanzo storico, parto ibrido e falso, nato in 

momento d ‘esaltazione archeologica e morto sublto con essa; bensí 

quello che diplnge caratteri e costuml delia società contemporanea: 

slcché non sappiamo caplre perché, per esemplo, Les parents 

pauvres e Le oère Goriot dl Balzac non posssno mettersl accanto 

airiliade e airod lssea nella storia deWarte."14 Capuana entra agora 

em uma novã fase. Deste ponto de vista, li dottor Cvmbaius 

representa uma primeira e tímida sondagem em direção ao conto

^  “um organismo que crescendo se aperfeiçoa e chega ao completo desenvolvimento".
 ̂4 'Obstinar-se na procura da epopéia, segundo nós, quer dizer não perceber que as formas da 

arte, em geral e em particular, tenham sofrido extraordinárias e radicais mudanças. Quer dizer não 
reparar que nós possuímos, nos dias de hoje, uma obra de arte não menos difídi que a epopéia e 
tão popuiar quanto essa no seu tempo, mas mais séria, mais variada, mais eficaz, diríamos quase 
mais excelente, e esta é o romance. Não mais o romance histórico, produção híbrida e falsa, 
nascida em um momento de exaltação arqueológica e morta junto com essa; mas sim aquele que 
pinta caracteres e costumes da sociedade contemporânea; por isso não sabemos entender porque, 
por exemplo, Les parents paures e Lepère Goriot de Balzac não possam estar ao tacSo da iiiada e 
da Odisséia na história da arte. Esta citação foi tirada de Capuana, L. It teatro ftaliar» 
contemporâneo. Paíermo, Pedone - Lauriei, 1874, p. 389-390.
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fantástico, que constituirá um dos filões do escritor e ao quaí ele 

permanèerã fiei até o úitimo, muito peia objetiva faciiidade da 

invenção e peio espaço de manobra consentido ao narrador, que 

aparecerão muito em evidência nas coletâneas tardias H 

Decameroncino e La Voilutà di creare. Neste início, Capuana imita 

cegamente o modelo francês de Dumas Filho, e não demonstra 

conhecer outros exempios do gênero mais empenhados na Itália 

como os Raccontl fantastlcl (Contos fantásticos) de Tarchetti, se bem 

que seja evidentemente, mesmo se mediada, provavelmente pela 

Boîte d'argent, a presença de certos modelos da literatura alemã, 

como Von Chamisso e Hoffmann. Em II dottor Cvmbalus. um jovem, 

torturado pela paixão, faz com que o coração se torne insensível 

através de uma cirurgia. O conto revela, claramente, um apelo 

moralístico (Cymbaius é ao mesmo tempo cientista e moralista) a 

uma abstrata caridade, através da qual o homem atinge força e 

serenidade. Mas a ciência pode aliviar o sofrimento causado pela 

paixão, mas não o causado pela desejada imperturbabilidade que 

toma seu lugar, logo após a cirurgia.

Só aparentemente, no mesmo âmbito "fantásticor, 

coloca-se ün caso dí sonnambulismo (Um caso de sonambulismo), 

escrito em Catãnia em 1873, cuja construção é muito mais complexa. 

Capuana tenta o romance policiai. Evidentes são os traços de The 

murders of the Rue Morgue de Edgar Alian Poe, autor privilegiado 

aos olhos do escritor, por causa da positiva avaliação expressa por 

De Meis, que é sustentador da modernidade do escritor americano, 

na medida em que este, refutando o repertório tradicional da 

narrativa do século XIX, fez de objeto da sua arte o "cérebro". 

Capuana recorre, para o desenvolvimento do caso intrincado, a um 

feliz expediente: um "fenômeno de psicologia patológica". Neste
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caso, a ciência não intervém sobre a natureza humana, mas se limita 

a registrar um fenômeno paranormal, um acontecimento excepcionai, 

daqueles que constituirão sempre motivo de grande interesse para 

Capuana, apaixonado estudioso de ciências ocultas e autor de 

Spirltlsmo? (Espiritismo?) e Mondo occulto (Mundo oculto).

Muito se insistiu, a começar pelo próprio autor, sobre a 

qualidade e a importância do ocultismo e do "espiritismo" praticados 

por Capuana. Mas os seus experimentos mediúnicos, bem como os 

numerosos escritos dedicados ao assunto e o vasto conhecimento da 

literatura deste campo reconduzem a uma moda cultural muito 

difundida, na segunda metade do século XIX, entre ciência 

positivista, "chave universal" do conhecimento, e degeneração do 

espiritualismo romântico. Assim, o leigo e incrédulo Capuana vê 

abrir-se, com o magnetismo e o espiritismo, um novo e apaixonante 

capítulo da aventura da ciência. E, sem dúvida, acrescenta ás suas 

experiências de baixa magia, como a "prova do morto", praticada 

quando ele ainda era adolescente, nos campos em torno de Catânia 

e Bronte, freqüentados, segundo as crenças popuiares, por 

mercadores, avós, fadas e duendes, o estuco e a prática 

sistemáticas do espiritismo. A própria permanência de uma margem 

de dúvida é, no fundo, a demonstração do caráter científico, que o 

escritor atribuía aos experimentos mediúnicos, dos quais pensará 

servír-se, durante sua permanência em Florença, para realizar certos 

projetos seus de historiografia e critica literária, quem sabe para 

escrever uma biografia de Ugo Foscolo, e, mais tarde, em Miiâo, 

para apurar a verdade sobre a conduta, em Mineo, da amante 

camponesa, a ”Beppa di Don Lisr.

No entanto, não é privada de significado a coincidência 

entre o preâmbulo do novelista, com dois contos "fantásticos", e o
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estudo intenso, nos anos que passou em Florença e quando voltou b 

Mineo, dos fenômenos parapsicológicos. Esta configura o 

"espiritismo" de Capuana como uma disposição a experimentar, seja 

nos modos aproximativos e ingênuos da escrita automática ou da 

tlptologia, a existência de ignoradas dimensões espaciais e 

atemporais, que se oferecem virgens à curiosidade científica.

Se as duas primeiras tentativas de Capuana revelam a 

propensão peia temática "fantástica", na qual muito livre e 

seguramente o escritor se moverá até os últimos anos da sua 

atividade, com um progressivo aumento do aspecto de "ficçâo- 

clentífica" dos sujeitos das novelas, correspondente a uma inexorável 

eliminação de resíduos românticos, a uma liberação do modelo da 

”gothlc novel\  uma outra ocasião mais empenhativa para o novelista 

estreante é, sem dúvida, constituída peia primeira coletânea orgânica 

de Profiii dl donne (Mllano, Brlgola, 1877). Na época, esta coletânea 

agrada a Verga e hoje, em pleno século XX, chama multo a atenção 

de um expert como Momtglíano. A leitura destes iongos contos, todos 

ambientados em diversas cidades como Catânia, Florença e Milão 

(mas o ambiente é sempre genérico, onde se delineia o perfil da 

mulher da pequena burguesia, cuja breve existência parece resumir- 

se na rápida parábola do evento sentimental), e narrados em primeira 

pessoa, remete, inevitavelmente, â educação sentimental do seu 

autor. Referindo-se a esta coletânea, deve-se recordar as palavras 

de Madrignaní: "questo escluslvo interesse per le figure femmlnlli ha 

ia sua origine neWassidua frequentazione delia contemporanea 

letteratura francese, e In special modo dei teatro e dei raccontl dl 

Dumas fils. Da questo archetlpo psicologico letterario, plü che da 

esperienze autobiografiche (che pure si intravedono), queste eroine 

s$lnfíiltrarono neirimmaginazione dello scrittore, che*sl era tantof
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abltuato — confessa — a vivere com esse, che se le sarebbe 

recate con sé nel sepolcro' ínsleme aí suoi píú cari ricordl se, dopo 

averíe medltate ‘da plò annl', non le avesse messe sulla carta per 

evltare che veníssero dímenticate daWautore stesso. II tema 

dominante delia seduzlone femmlnlle, consumata con la senslbllltà 

acuita da un‘ímmaginazlone esaltata daila 'scoperta' e dal ‘mlstero 

rlmanda sf alia psicologia dei Capuana amatore di província, ma 

deriva in gran parte dal contatto con le figure típiche dei teatro 

francese”, 15 No entanto, devemos remeter â data de Proflli dl donne 

a descoberta de um outro dos filões fundamentais da narrativa de 

Capuana: o interesse peios casos psicológicos, que dará seus 

melhores resultados em Rlbrezzo. em Profumo e em H Marchese di 

Roccaverdina.

As mulheres desta coletânea, mesmo se parecem viver, 

nestas páginas, só em função do relacionamento sentimental-erótico 

estabelecido com o homem, tem todavia, uma sua personalidade 

autônoma, mesmo se as suas existências são medidas só peia 

reiteração de experiências amorosas, destinadas a desaparecer com 

o tempo. Até então, seja mesmo de modo elementar; a coerência e 

a consistência dos personagens são confiadas â existência de um 

"caso" psicológico, â capacidade de reagir autonomamente aos 

acontecimentos, certamente, não excepcionais das suas vidas, aos

^  "este exclusivo interesse pelas figuras femininas tem sua origem na assídua leitura da literatura 
contemporânea francesa, e, de modo espedaí, do teatro e dos contos de Dumas Filho. Deste 
arquétipo psicológico literário, mais que de experiências autobiográficas (que todavia se entrevê), 
estas heroinas se infiltraram na imaginação do escritor, que ‘estava táo habituado - confessa - a 
viver com elas, que as teria levado consigo para o túmulo' junto com suas recordações mais caras 
se, depois de ter meditado sobre elas muitos anos, não as tivesse colocado sobre o papei para 
evitar que fossem esquecidas peto próprio autor. O tema dominante da sedução feminina, 
consumida com a sensibilidade aguçada por uma imaginação exaftada pela 'descoberta' e peio 
'mistério*, remete sim à psicologia de Capuana amante de província, mas deriva, em grande parte, 
do contato com as figuras típicas do teatro francês. Esta dtação foi tirada de A Madrignani op. dt. 
P- 86.
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estímulos do ambiente uniforme e anônimo no qua! todas essas 

mulheres vivem.

Nem os "casos" psicológicos são aqui resolvidos, mas 

somente apresentados, pois Capuana só expõe as amostras 

grosseiras de uma narrativa bem mais trabalhada nos anos 

sucessivos. Deste ponto de vista, a chave para a leitura deste livro 

pode ser oferecida por um poema do próprio autor, Intitulado 

L'albergo dei Cuore (o hotel do Coraçôo):

II mio cuore é un vasto albergo.

Arrlvano le gentlll 

vlagglatrfcl, bionde, brune, 

graclll, forti, grassocce; 

arrivano e trovano sempre 

una bella stanza d'amore.

Ma questa va af primo plano 

quella sale ai secondo; 

raitrs, molto borghesemente, 

va albergata ln su, in su...

Purché esse abblano tutte 

una bella stanza d'amoreP6

1 ̂  o meu coração é um vasto hoíei.
Chegam as gente 
viajantes, loiras, morenas, 
magras, fortes, gordinhas; 
chegam e encontram sempre 
um beto quarto de amor.

Mas esta vai para o primeiro andar 
aquela sobe para o segundo; 
a outra, muito burguesmeníe, 
atoja-se no alto, no afto...
Contanto que todas etes tenham



versos que, distantes nos anos, confirmam o que se lê no prefácio ao 

livro: "Figure gentili, forme aeree e tremolanti, spontaneamente e per 

misterioso processo uscite alia luce nei mio cuore e nelia mia 

fantasia dai tanti casi delia vita; rifiessi lontani, echl morenti delia 

glovinezza, dolori antichi ancor vivi, speranze perdute per sempre e 

pur sempre piene dl attrative; o voi, mllle dolcl e divlne cose, che 

sotto queste semblanze vedute o sognate vi agltate neWanlma a un 

suono, a un profumo, a un colore, a un‘ occhiata, a un sorriso, 

fermatevl, fermatevi ancora con me/"17

Esta disposição^ nostalgicamente,, autobiográfica ás 

"sinceras confidências", nâo nega "as verdadeiras sensações", "os 

verdadeiros sentimentos", "as verdadeiras dores" que estariam na 

origem dos simples "perfis” porque, na realidade, Capuana inicia, 

com estas novelas, a sua longa carreira de experimentação de casos 

psicológicos. Assim, Delfina com seu amor impossível; Giulia, a 

"pecadora", que conserva o sentimento da própria dignidade 

ofendida peia vida; a efêmera e estranha Fasma que conserva, em 

breve mudança de tempo, a potência da sua paixão, para 

desaparecer misteriosamente, como um ser do além; Ebe, que morre 

de amor; Emitia a fêmea tentadora; Cecflia, que renuncia ao amor, 

quando percebe que o sentimento se transforma em hábito para o 

homem amado; mesmo estando todas muito distantes de Giacinta, de 

Eugênia de Profumo. de Agrippina Solmo de II Marchese dl

6è

um belo quarto de amor.
Este poema foi tirado de Semiritml. dt„ pp.29-30.
17 "Figuras gentis, formas aéreas e tremuiantes, espontaneamente e por misterioso processo, 
vindas à kc no meu coração e na minha fantasia por tantos acasos da vfcta; reflexos distantes, 
ecos moribundos da juventude, dores antigas ainda vivas, esperanças perdidas para sempre e 
todavia sempre cheias de atrativos; oh! vós, mil coisas doces e divinas, que sob estes semblantes 
vistos ou sonhados, vos agitais na alma a um som, a um perfume, a uma cor, a um olhar, a um 
sorriso, ficai, ficai ainda comigo.“ Esta citação foi tirada de Profiii dl donne. cit, p. Vi.



Roccaverdína pelo óbvio das situações que as têm como 

protagonistas, pela simplicidade mecânica das suas psicologias, pelo 

impifclto, mas compensado, moralismo do eu narrante, já preparam 

os personagens mais complexos, sáo já como um esboço dos 

personagens dos romances.

A medida do percurso, feito por Capuana sobre a estrada 

de uma resolução naturalfstica, que vinha sempre mais â tona e se 

tornava mais evidente na cultura literária italiana, é oferecida dois 

anos mais tarde por Giacinta. O quadro da situação, na qual nasce o 

romance, é traçado pelo próprio autor, na segunda parte de 

Confessione. em público endereçada a Neera, prefácio, em 1889, da 

terceira edição refeita do livro (Catania, Glannotta): Uscivo allora 

allora dalla farraginosa lettura del Balzac; e I romanzl di questo, e 

Madame Bovarv e I príml voluml dei Rouaon Macauart lettl 

immediatamente dopo, non erano arrivati a fondersi cosi bene neila 

mis mente, da darmi II chiam concetto della misura con cui sí 

sarebbe potato ottenere anche in Italia il risultado d'una narrazione 

originate. Era un esperlmento nuovo, o quasi; avevamo dei timtdi 

tentativi soitanto, e piú del genere di Ottavio Feuillet che d'altro. 

Pareva che la nostra vita contemporanea sentisse una gran paura di 

apparire nell’arte alto stessc schietto modo ch'era apparsa nelle 

novelie dei Boccaccio, del Sacchettl e dei torn un po ‘ meno 

coraggiosi Imitator!. "18
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 ̂& “Saís agora, agora da confusa leitura de Bafeac; e os seus romances, e Madaroe Bovarv e os 
primeiros volumes dos Rouaon-Macqitart. fidos togo depois, nSo tinham chegado a fundir-sê assim 
tão bem na minha mente, para dar-me o daro conceito da medida com a qua! se poderia obter, 
também na itáiia, o resuttado de uma narração originai. Era um experimento novo, ou quase; 
tinha mos somente umas tímidas tentativas, e mas do género de Ottavío Feniiíeí que de outro. 
Parecia que a nossa vida contemporânea sentia um grande medo de aparecer na arte do mesmo 
modo daro que tinha aparecido nas novelas de Boccacdo, de Sacchetti e dos seus, um pouco 
menos corajosos, imitadores".
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Depois de uma primeira tentativa abortada de romance, 

Adriana, o interesse peias "observações do estranho caráter 

feminino" foi, segundo Capuana, a mola que o empurrou a tentar 

novamente. Mas, aiêm da reconstrução anedótica daqueles dias de 

excitação e de tuta, que viram nascer o (ivro, toda dirigida a 

demonstrar o escrúpulo documentário do escritor, interessa aqui 

reveiar que Giacinta constitui um substancial desenvolvimento de 

premissas implícitas em Profíli di donne. Isso porque o objetivo de 

escrever um "primo saggio dl romanzo contemporâneo italiano, dove 

si tentava 1'analisl d'un carattere, io studio d ‘una passione vera, 

benché strana, anzi patologica"w é alcançado, —  sobre a base mais 

ampla e sólida de um conhecimento de primeira mão do romance 

naturalista francês — sobre o terreno da complexa psicologia 

feminina, preferida por Capuana até o fim.

A inquieta sensibilidade, o sentimentalismo aceso e 

excessivo, a desconfiada e orgulhosa cumplicidade da feminilidade, 

que caracterizam, á distância, as mulheres de Profill. confluem para 

a figura de Giacinta. E, para compreender completamente a 

singuiaridade deste personagem, no panorama da narrativa italiana 

daqueles anos, é suficiente percorrer as crônicas literárias daqueles 

dias distantes, no ciima afogueado das polêmicas sobre o verismo, 

que tinham envolvido, numa indiscriminada condenação, obras entre 

elas, certamente, muito distintas, como Eva de Giovanni Verga, 

Passione maledetta (Paixão Maldita) de Çesare Tronconi, I Quattro 

amori di Claudia (Os quatro amores de Cláudia) de Cietto Arrigli e os 

versos irreverentes de Póstuma (Póstuma) de Lorenzo Stecchetti.

“primeira experiência de romance contemporâneo italiano, onde se tentava a anáftse de um 
caráter, o estudo de uma verdadeira paixão, se bem que estranha, mais que isso, patológica."
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Com a opinião de que o romancista deve ser um cientista, 

mesmo que dividido, Capuana publica, em 1879, Glaclnta. que foi 

louvada como a primeira triunfante afirmação do verísmo na literatura 

italiana. Mas a critica da época não pensava assim e foi contrária a 

toda e qualquer renovação da literatura na Itália. Apesar disso, 

Capuana não se deixou intimidar, como demonstra a publicação, no 

ano seguinte, de Storia Fosca. ( História fosca) que constitui um 

outro exemplo transparente da aplicação dos cânones naturalistas, 

mas com a maior liberdade consentida pela medida breve do conto, 

que exclui, por si só, o "científico" histórico do personagem.

Com Storia Fosca faz a sua aparição, pela primeira vez, 

na narrativa do agora maduro escritor, a Sicília agrária e feudal dos 

"barões" que obedecem a um código próprio "de honra", no quai o 

Ilícito sexual tem uma parte determinante. É esta a estrada que 

levará Capuana â realização de II Marchese dl Roccaverdina. que o 

perseguiu por vinte anos, dado que o projeto, já definido em suas 

linhas gerais, é de 1881.

A importância de Storia Fosca foi crescendo, com o 

passar do tempo, aos olhos do escritor. Isso é demonstrado peia 

diferente colocação da noveía na coletânea Un bacio, de 1881, em 

relação â definitiva organização no voiume que é intitulado por eía. 

Isto se deve, provavelmente, ao Intenso período de reffexâo teórica e 

de exercício crítico militante, que coincide com a coletânea e a 

publicação das duas séries de Studii sulia letteratura contemporanea. 

respectivamente em 1880 e em 1882. Por outro lado, a escolha de 

um ambiente slclliano para as suas novelas se é, certamente, para 

relacionar-se ao exemplo de Verga, pode-se e deve-se colocar 

sobretudo em relação ao renovado interesse peia poesia dialetal,
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pelo folclore e pela demopsicoiogia, que alimentam, mesmo no 

reduzido cerco do esboço vivaz e colorido, a divisão das "paesane

Se as novelas recolhidas em Un bacio e em Storia Fosca 

aparecem um tanto quanto heterogêneas entre eias, seja do ponto de 

vista da inspiração seja da validade dos resultados, essas 

constituem, no seu complexo, um teste considerável das diversas 

estradas percorridas, até entSo, por Capuana, e em prática até a 

primeira década do século XX. De fato, ao lado de Storia Fosca, 

alinham-se os primeiros esboços de vida "paesana”, inspirados 

diretamente na realidade cotidiana de Mineo, LMdeale de Ptuia ( O 

ideal de Píuia) e duas novelas "mundanas", Un bacio e Contrasto 

(Contraste).

A década que se segue é, no entanto, a mais significativa 

para a atividade de Capuana, seja pela sua prevalência no empenho 

literário, gasto nos campos da crítica, dos ensaios de argumentos 

diversos, na narrativa, do teatro, da poesia, seja no panorama da 

novelística, onde, certamente, ocupa um lugar de destaque o longo 

conto Ribrezzo. Sobre este conto, Capuana já escrevia a De 

Roberto, na época consultor editorial de Giannotta, em novembro de 

1883 e em janeiro de 1884, quando o conto já estava concluído. Em 

27 de julho de 1885, quando entSo apareceu o volume que tirtha o 

mesmo título do conto, Capuana, em uma carta a De Roberto, fazia a 

sua autocrítica positiva: ”ln quanto a Ribrezzo. sono d‘accordo con 

lei: è troppo condensato; il Verga mi scrlve in cotesto senso: II 

progetto già sembra una trovata. lo volevo fare un racconto che 

avesse Varia di un romanzo, come i pittori fanno dei piccoli quadrí 

che abbreviano un orizzonte immenso. Fidavo neWeffetto dei 

personaggi, per dare 1'lHusíone, dirò cosf, ottica e ingannare il 

lettore. Giacché si scorge la ristrettezza dello spazio, vuol díre che
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ho aggtunto qualche lastra alia via deirinferno e che non sono 

riusclto ..”20

Com Rlbrezzo Capuana começa a se liberar da 

esquematização imposta pela adoção da poética naturalista. O 

"rlbrezzo” que a a protagonista sente, no momento da união com o 

homem, não é sinônimo, neste caso, somente de frigidez. O estado 

de frustração e de rebelião de Giustina está, como no caso de 

Giacinta, na origem da sua vingança contra a sociedade da época 

que, baseando-se em férreos prejuízos de uma moralidade

mesquinha, a condenou injustamente. Mas a vingança que a mulher
r

não consegue completar, porque seu corpo se revolta contra as 

pretensões do amante através de um "convulso di rlbrezzo”, é o sinal 

mais evidente que esta pequena burguesa não saiu, depois do 

primeiro gesto giamouroso de desafio, dos agitados limites daquela 

mesma mentalidade que determinou a sua ruína.

A leitura do conto confirma a ideologia de Capuana: 

realístico ilustrador da condição de "vencida" de uma mulher 

"pequeno-burguesa", que reage contra a injustiça sofrida através da 

neurose.

A separação da poética e da ideologia do naturalismo, no 

campo teórico, acontece com a publicação, na primavera de 1885, da 

coletânea de ensaios Per Tarte, aberta por um longo e polêmico 

balanço, do qual se intitula todo o volume, da produção literária da 

própria geração, no campo do romance e da novela. O longo ensaio

2° "Em reíaçáo a Ribrezzo. estou de acordo com você: é muito condensado; Verga me escreve 
neste sentido: o projeto já parece um achado. Eu queria fazer um conto que tivesse ar de um 
romance, como os pintores fazem uns quadros pequenos que abreviam um horizonte imenso. 
Confiava no efeito dos personagens, para dar a Busâo, direi assim, ótica e enganar o leitor. Já que 
se percebe a limitação do espaço, quer dizer que acrescentei algumas lajes á via do inferno e que 
não consegui..." Esta citação foi tirada de Veroa. De Roberto. Gjannotta. 1955, p. 100.
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é construído em forma de diálogo entre o próprio escritor e um 

hipotético e agressivo ieitor.

Um segundo motivo de desacordo explícito em relação ao 

naturalismo francês refere-se à questão dos "documentos humanos", 

cuja importância Capuana reduz drasticamente, sobre a base do 

axioma que "arte quer dizer forma". Segundo o autor, o "documento" 

é material bruto e inerte, e contínua sendo nada até que não ocorra a 

intervenção da imaginação, que lhe dará vida. Somente após esta 

transformação é que não se pode distingui-los. Então, aqueles 

elementos desordenados se transformam em "forma", organismo vivo 

para a eternidade, e isto ê a obra de arte.

Com o elogio da "forma" assiste-se ã definitiva 

recuperação do idealismo juvenil e, junto, inicia-se o progressivo 

desempenho teórico de Capuana, que, daqui para frente, prefere 

limitar seus interventos de critico militante ou à polêmica ocasional, 

um pouco superficial, nos confrontos das modas literárias, sempre 

mais descrente e alérgico âs grandes correntes da cultura européia 

contemporânea, ou â "crônica" literária para terminar com o garboso 

diálogo mundano-Üterárlo de Lettere alia assente: "La forma (coWéffe 

maiuscolo) ha piò genio, è piú divina di tutti i divini genii dei mondo 

presi insieme; cresce, si svlluppa, fioresce; e quando è pronta per un 

nuovo frutto, cerca e trova il fortunato indivíduo che le occorre, come 

ne avea trovati degli altri, uno, dieci secoii avant! — essa non ha 

puntô fretta —  e gll si concede, in un fecondo abbraccio spirituaie, e 

gli lascia gettar nel bronzo, scoipir nei marmo, dipinger sulia teia, 

costrínger nelie note musicalf o nelle pagine d ‘un libro que! momento 

deiralta sua vita ideale; poi via, da capo, finché ce ne sarà
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inóefinltamente, usgue ad mortem: gíacché la morte è legge 

universale e neppur le forme det penslero vi si sottraggono”2^

Esta mudança não só ê cheia de conseqüências sobre a 

atividade de Capuana, mas destina-se também a incidir sobre a 

produção narrativa que, a partir destes anos, adensa-se e complica- 

se com a atividade teatrai, iniciada em 1886. As direçóes da 

pesquisa da atividade novelista são agora delineadas, na sua relativa 

complexidade e variedade, como demonstra a exigência, advertida 

peio escritor, a dar uma sistemação definitiva â produção de mais de 

quinze anos, segundo o que se lê na breve ”Prefazione” a Le 

appassionate: ”Uautore, riordinando la matéria dei due volumí, ha 

badato innanzl tutto alia varlétà dei soggetti. Coloro che volessero 

formarsi un' idea delia via da lul percorsa dai primi agli ultimi lavorí, 

troveranno per guida, in fine dei secondo volume fLe oaesanel un 

indlce complessivo per ordine di date. II testo di quesVedizione è 

1‘unico rlconosciuto daWautore.”22

As mulheres são protagonistas absolutas de novelas 

como Precocità. Adorata. Tortura. Anime in pena que, se 

comparadas às mulheres de Profili di donne. demonstram quanto a 

frágil consistência de sumárias delinfaçóes psicológicas se 

solidificou, após a experiência direta da literatura naturalista e o

21 "A Forma (com efe mâiúscuio) tem mais talento, é mais divina que todos os divinos talentos do 
mundo unidos; cresce, desenvolve-se, floresce; e quando está pronta para um novo fruto, procura e 
acha o afortunado incüviduo que é necessário a eia, como encontrou os outros, um, dez sécukss 
atrás - eia não tem mesmo pressa - e lhe concede, em um fecundo abraço espiritual, e lhe deixa 
jogar no bronze, escutpir no mármore, pintar sobre a teia, condensar nas notas musicais ou nas 
páginas de um livro aquele momento da sua alta vida ideal; depois, de novo, do começo, até quando 
existir, indefinidamente, usgue ad mortem. já que a morte é lei universal e nem mesmo as formas 
do pensamento livram-se dela". Esta citação foi tirada de Lettere alta assente. Torino - Roma, Roux 
e Vtarengo, 1904.
22 "O autor, reordenando a matéria dos dois volumes, prestou atenção, antes de tudo, na variedade 
dos sujeitos. Aquetes que quiserem formar uma idéia da via por ele percorrida dos primeiros aos 
últimos trabalhos, encontrarão como guia, no fim do segundo volume ILe oaesanel, um Intfice 
completo por ordem de datas. O texto desta edição é o único réoonheddo pelo autor. Esta cÜaçSo 
foi tirada de: L. Capuana. Le appassionate. Catania, Giannotta, 1893.
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desafio de Qlactnta. Elas demonstram também como a genérica 

poética feminista do escritor —  agora abandonada a ambigüidade 

residual da seleção galante e erótica de casos (que reaparecerá, 

ocasionalmente, como um dos temas, mesmo que caduco, da 

produção de novelas do escritor, até os seus últimos anos) — se 

esclarece cada vez mais como análise da paixão e história da 

consciência, livre dos rígidos esquemas da "psicologia positiva". 

Estas mulheres inquietas e inquietantes constituem, é verdade, 

"casos” patológicos e então, poderiam entrar, de direito, na "coleção" 

de Capuana. Mas, analisando bem, a lúcida capacidade de 

diagnóstico do autor de Giaclnta perdeu-se, e o palco científico de 

sustentação começa a vacilar, tornando-se menos freqüentes os 

pressupostos do histórico clínico (ambiente, hereditariedade, etc.) e 

o quadro da doença restringe-se â "consciência", reveiando-ihe toda 

a insondável profundidade.

Para recorrer a um exemplo, a ciência não está mais em 

grau de explicar a história da menina protagonista de Precocità. que, 

por causa da sua precocidade sentimental (que pressupõe, 

evidentemente, uma sexualidade edipiana só entrevista peio autor, 

mas não certamente, contida nas motivações mais profundas, 

oferecidas, dali alguns anos, pela psicanálise de Freud) é empurrada 

a condenar-se, deliberadamente, â morte, e levantando, com este 

acontecimento, o véu do pesadelo caiado sobre a moralidade da 

família. Não por acaso, a novela conclui-se com uma frase muito 

significativa da avô de China. " —  Ê bene che sia morta! _ esclamò 

slnghiozzando,"23 Também em Tortura, o drama de Teresa, vítima 

da violência do cunhado, obsessiva pela recordação deste

• 23 ■- é melhor que esteja morta! - exctamou, soluçando.“
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acontecimento e peto medo de uma participação não só passiva no 

ultraje, não é mais, não obstante certas analogias temáticas, aquele 

de Glacinta. Mas é circunscrito â "consciência" da protagonista, 

isolada do mundo externo por um ato que infringiu o código morai 

que este mundo regula. O resultado desta escavação na consciência 

é a descoberta da loucura como dimensão de uma readquirida e 

intocável liberdade. Em Adorata. a frigidez e o egoísmo cínico de 

Cristina, causas da ruína do marido, não têm motivações ciaras , 

como o "ribrezzo" de Giustina, e a psicologia da mulher permanece 

incompreensível até a página conclusiva, na quai se reveia a avidez 

por dinheiro que, sozinha, pode serenar o ídolo ao quai, cegamente, 

Enrico chegou a sacrificar a si próprio. Este é o exemplo de um caso 

de psicopatologia da vida familiar, mas, se o problema é acenado, a 

solução não se vê, porque a "psicologia positiva" arrasta-se 

impotente perante a enigmática figura da mulher.

Mais complexa é a arquitetura de Anime in pena, uma 

novela tirada de um fato da crônica mundana, cujos protagonistas, 

imersos na atmosfera grave e apática de uma cidade de província, 

aparecem, ao mesmo tempo, atormentados e atormentadores, 

vítimas e perseguidores. Também, neste caso, as relações 

familiares, protegidas do exterior por uma aparência de 

respeitabilidade burguesa, são seguidas por um progressivo e fatal 

desgaste. E, quando a usura do tempo e do hábito parecem então ter 

cimentado uma união, reveiada desde o início impossível, descobre- 

se um nó de paixões que só o delito pode desfazer.

Se o tema das conseqüências dramáticas de um 

matrimônio falido não é novo, é, no entanto, nova, em relação á 

lógica do esquema naturalista, a atenção do escritor voltada para 

estes conflitos de "almas", que se desenvolvem sobre um plano que
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nSo é mais aquele da observação e da ilustração de um caso clínico, 

mas é muito próximo da complexa problemática moral do romance 

decadente num primeiro momento, aquele que De Castris indicou 

como sendo "sofferenza delia crlsl”24 da vontade romântica, de 

resto, preanunciada peio naturaiismo "binário morto de una 

oggettlvazione senza rapporti, cloè formale, astoria, acrltíca, 

sperimentale fotografica "25 E observações análogas às encenadas 

sobre Anime In pena sugerem também, entre as Paesane. uma 

novela como Alie assise, na qual o tema central da "apaixonada" 

precedente, aqueie das funestas consequências de um ciúme 

mórbido, desenvoive-se em ambiente siciílano, para demonstrar que, 

no fundo, pelo menos nas páginas mais empenhadas e destinadas a 

durar na memória de mais gerações de leitores, a distribuição na 

novelística de Capuana, entre um filão do gênero "apaixonado" e um 

do gênero "paesano" é um tanto artificial e externa, e que a segunda 

etiqueta aplica-se a contos de inspiração muito diferente entre eles.

A nota regional de Paesane. na polêmica reivindicação 

dos méritos dos "veristas", completada em Per 1'arte. é entendida 

somente em termos redutivos — apesar de o autor ter dedicado 

multas de su2s energias a este gênero: autor de Nuove paesane 

(1898) e das póstumas Ultime paesane (1923) e hábil manipulador, 

na área teatral, das mais felizes novelas siciiianas —  porque o 

regionalismo de Capuana não supera nunca o limite do "esboço" de 

cor teatral ou de ilustração folclorfstica, raiada de ironia e de 

sarcasmo, ou quem sabe animada pela intensa dramaticidade que

24 "sofrimento da crise". Esta citação foi tirada de Leone de Castris: Decadentisroo e romanzo 
eufopeo: un probtema da riprendere. in Decadenttemo e reaBstno. Note e drscussioni (Decadentismo 
e romance europeu: um probiema a ser resolvido, em Decadentismo e rea&smo. Notas e 
discussões). Bari, Adrisüce, 1859, p.10.
25 "binário morto de uma objeüvação sem relações, isto é, formal, ahistórica, acrttica, experimenta! 
e fotográfica.’  idem, p. 12.
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remete ao modefo de Novelie rustícane (Novelas rústicas) de Verga. 

Assim, na longa teoria de "paesane”, que de Ideale dl Pfuta de 1ÊSQ 

chega â citada coletânea póstuma, o pequeno mundo de Mineo e dos 

campos â sua volta assumem as dimensões de uma ribalta, na quaí 

se apresentam personagens cômicos, trágicos, patéticos, que têm, 

muito freqüentemente, a rigidez de "fantoches”. Em outras palavras, 

da dupla função do regionalismo literário que, se por um lado fornece 

material para a edificação da sociedade nacional; no final do 

"Rísorgimento", por outro contesta, vigorosamente, os modos, os 

tempos, as estruturas da construção deste edifício, a segunda função 

é totalmente estranha ao horizonte do escritor siciliano. Se o 

reacionário Verga, para limitar ao ambiente da novela, pode escrever 

Llbertâ. o companheiro Capuana não chega a tanto, e dirige sua 

atenção aos personagens característicos de uma província italiana, 

para ilustrar uma tipologia toda resolvida no grotesco e no 

engraçado, que termina até por prevalecer sobre a ilustração 

folciorística. De resto, é oportuno recordar que o escritor de Mineo 

tende a apresentar uma realidade siciiiana que, se nâo é idílica, não 

é nem mesmo dramática, e a ignorar as lacerações profundas do 

tecido econômico, social e cultural da ilha, que segregaram-na da 

sociedade italiana.

Capuana salientava a importância da descrição do 

ambiente e dos tipos, refutando a ponderação sociológica e as 

conexas implicações políticas e; em outras ocasiões, precisará ainda 

melhor o caráter de "provincialismo” dos escritores sicilianos e, 

Implicitamente, a poética de Le paesane: "Per trovare un filone 

nuovo, Inesplorato, noí avevamo dovuto Inoltrarcí nella grande 

mlniera dei basso popolo delle clttaduze, dei paesottl, dei vlllaggl, 

Interrogando creature rozze, quasl primitive, non ancora Intaccate
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dalla tabe llvellatrlce délia clvlltà; tavotta afferrando qualche fatto 

eccezlonale, reslduo dl un passato non lontano, ma sparito per 

sempre, lletl dl flssarlo, per la storla, prima che se ne perdesse ogni 

significato e ogni rlcordo, tavotta curlosi di rendere, più che 

anaiizzare, la sfumatura d'un sentimento, ta bizzarra modalltà di una 

passlone, l ’atteggiamento dl un carattere eccentrico che prendeva 

maggtor risalto per f'amblente, pel paesaggio, per una rara 

combinazione dl luce e d ’ombra da cui era irresistlbilmente tentata ta 

fantasia e, stavo per dire, l'impaziente pennello deiVartista”2* . Para 

concluir, nSo sem irritação, perguntando-se "per quale inesplicabiie 

fatalltà, ogni fatto più comune, più Insignificante, e che si ripete 

altrove, in ttalia o fuori, con la regolare monotonia delle funzioni dei 

morbi provenienti da infiussi morall per rivolgimenti di ordine 

psichico; come mai quei fatti ordinari o anche straordinari, ma 

comunl a tutti i paesi del mondo, se avvenuti in Sicilia, assumano 

subito importanza spéciale, prendano proporzioni glgantesche, si 

coloriscano di tinte smaglianti, e accendano l'immaginazione e 

commovano ropinione pubblica di tutti i vulcani délia te rra ”27

Então, uma resposta a esta imagem falsa e convencional 

da Sicfila deveria ser Le Paesane. noveias nas quais confiuem sejam

26 "Para encontrar um fitáo novo, inexplorado, nós tivemos que penetrar na grands mina do povo 
miserável das cidadezinhas, das aldeias, das vîtes, interrogando criaturas rústicas, quase 
primitivas, não ainda corrompidas peia podridão libertadora da civilização; às vezes colhendo algum 
fato excepcional, resíduo de um passado nâo distante, mas desaparecido para sempre, felizes em 
fixá-Jo, para a história, antes que se perdesse dete todo significado e toda recordação, às vezes 
curiosos em produzir, mais que analisar, a matiz de um sentimento, a bizarra modalidade de uma 
paixão, o comportamento de um caráter excêntrico que tomava maior destaque peta ambiente, peia 
paisagem, por uma rara combinação de íuz e de sombra peia qual a fantasia era, irresistivelmente, 
tentada e, estava para dizer, o impaciente pincel do artista.” Esta citação foi tirada de La Sicflia e fl 
bnoantaqqio. Roma, II Foíchetto, 1892, p. 10.
27 por qual inexplicável fatalidade, todo feto mais comum, mais insignificante, e que se repete em 
outro kjgar, na Itália ou fora, com a regular monotonia das funções das doenças provenientes de 
influxos morais para mudanças de ordens psíquicas; por que aqueles fatos ordinários ou ainda 
extraordinários, mas comuns a todos os paises do mundo, se acontecidos na Sicilia, assumem 
logo importância especial, tomam proporções gigantescas, cotorem-se de oores brilhantes, e 
acendem a imaginação e comovem a opinião pública de todos os viulcòes da terra." idem p. 13.
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as experiências do jovem estudioso de foiciore e de demopsicoiogta, 

já colaborador de Lionardo Vigo, sejam as recordações dos iongos 

períodos transcorridos em Mineo, em contato direto com a realidade 

da vida do lugar, seja o intento explícito de oferecer um quadro vivaz 

e colorido da própria gente e da própria terra, fora de toda vontade 

de interpretação daquela realidade social que oferecia, nestes 

mesmos anos, material para a reflexão de Verga. Sucedem-se, 

assim, nestas páginas, personagens bizarros, grotescos ou 

pitorescos, marcados no físico e no moral, quase sempre inspirados 

em modelos reais, colhidos nas mais variadas circunstâncias da vida, 

que compõem o quadro oieográfico, mesmo que algumas vezes não 

privado de pontas humorísticas ou patéticas, de um ambiente fora da 

história e do tempo, parado na memória curiosa, nostálgica e irônica 

do escritor.

O argumento do anticiericalismo, que constitui um dos 

pontos de força da polêmica verista, na sua área lombarda, em 

Capuana perde muito do seu significado ideoiógico-político, e os 

padres, indignos do seu ofício pastoral, nas novelas de capuana, não 

aparecem nem meihores nem piores que o rebanho de almas a eles 

confiado. De resto, mas paiavres citadas por Capuana, a propósito 

do "provinciaiismo", é claríssimo o duplo Intento que moverá o 

escritor verista a descobrir uma realidade não contaminada pela 

"tabe delia civllíà" e de confrontá-la com um modelo cosmopolita de 

civilização burguesa, conduzido por uma bondosa ironia de quem é 

grande conhecedor do mundo. O escritor siciliano se diverte em 

revelar a rude e frágil humanidade dos sanguíneos padres da arcaica 

sociedade meridional.

Depois de Le appassionate e Le paesane. a atividade de 

Capuana teórico da literatura pode-se dizer que está em fase de
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claro declínio e, a pouco tempo de distância da publicação das duas 

coletâneas, o escritor adverte sobre a necessidade de fazer um 

balanço consultivo, em forma de diálogo, de La letteratura italiana 

dei 1896. que começa com esta frase significativa: ”Ma che 

inventario vuoi fare? Uinventario delia miséria?”2* E, aos 

dlfamadores da produção italiana, constatado que "in Francía II libro 

non è soltanto opera d ‘arte, è anche e soprattutto industria"29 , o 

escritor em termos de excitado fervor nacionalista, empurrado até a 

finai negação da validade das teorias sobre a arte: "lo non sono un 

letterato dl professlone, sono un lettore, un osservatore, e con 

questa mia qualltà ti dico che II ‘96 non termina male per la 

letteratura italiana. C'è una serietà dl proposlti, un culto riverente 

dell‘arter un'lntenzlone evidentisslma di procedere di bene in meglio, 

e II fatto, evidente anch i sso, da cuí si scorge che le intenzioni non 

rimangono tutte lettera morta. Per voi spericolati, per voi che siete 

italiani soltanto di nome, lo so bene, non c'è niente, o c'è II 

chiacchierlo di non so che teoríche deite quali non voglio neppur 

parlare, perchè io, in fatto d'arte, alie teoriche bado poco; chledo 

lavori, lavori, lavori! Le teoriche sono buone per le discussioni tra 

critlci, o per mettere, tutVat piú, un‘etichetta su la produzione: inutile, 

se ia produzione è cattiva; inutilissima, se 1'etichetta viene preparata 

anticipatamente, per poi /ncollarla su la produzione che dovrè venir 

fuori Dio sa quando!.

28 "Mas que inventário quer fazer? O inventário da miséria?
29 “Na França, o livro nâo é só obra de arte, é também e sobretudo indústria.
30 "Eu nâo sou um literato de profissão, sou um leitor, um observador, e nesta qualidade digo-lhe 
que 96 não termina ma! para a literatura italiana. Há uma seriedade de propósitos, um culto 
reverente da arte, uma intenção evidentissima de prosseguir cada vez melhor, e o fato, também 
esse evidente, do qual se percebe que as intenções não permanecem todas letra morta. Para vocês 
atrevidos, para vocês que são italianos somente de nome, eu sei bem, não há nada, ou há o 
falatório de não sei que teorias das quais não quero nem mesmo falar, porque eu, no que se refere 
à arte, às teorias dou pouca atenção; peço trabálhos, trabalhos, trabalhos! As teorias são boas para 
as discussões entre críticos, ou para colocar, no máximo, uma etiqueta sobre a produção: fetúti], se
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Sempre nos "isml", a propósito da presumida crise do 

romance, Capuana declara, com todas as letras, o próprio 

desempenho de fórmuias e teorias, e pode aconselhar ao romance 

contemporâneo: "Su, caro amlco, vivi, agisci come ti pare e piace; 

mangia quei che megilo ti garba, quei che plú si confà coi tuo 

stomaco, e non dar ascoito a nessuno"31 , porque o romance nâo 

tem nada para dividir, afirma, "con ia filosofia, con la sclenza, con la 

religione", e *dopo la mala prova dei romanzo soerimentale 

escogitato da Zola, avremmo dovuto capirlo.”32 Desorientação, se 

diz, que é acentuada pelo esforço de conciliar estas opiniões com a 

fraca tentativa da recuperação da teoria de De Meis: o romance 

como "organismo" vivente que alcançou o próprio aperfeiçoamento 

graças ao "método" do verismo, paradoxalmente, não tem mais nada 

a pedir para a cultura contemporânea e se comporta (ou deveria 

comportar-se) quase como uma força da natureza "Egli non 

vorrebbe far aitro che cavar fuori creature vive da qualunque 

matéria; metterle al mondo con ia stessa varietà, con la stessa 

prodigalità delia Natura, ma superiori a quelle delia Natura, perchè 

non soggette alta schiavitú delle contingenze e alia fataiità delia 

morte. Qualunque sia lo stato sociate, qual/ che siano i 

sentimenti, le psssioni, le opinloni politiche, le credenze religiose, ie 

convinziòni scientifiche dei personaggi, ii Romanzo vorrebbe 

riprodurre non il meccanismo ma proprio la funzione normale e

a produção é ruim; inutilissima, se a etiqueta é preparada antecipadamente, para depois colá-te 
sobre a produção que deverá aparecer Deus sabe quando!... Esta citação foi tirada de Prefazãone.
o quasi.... La tetteratura italiana def 1896. (Prefácio ou quase..A  Pteraíura italiana de 1896) in G$ 
Tsmf“ contemporanei. Catania, Giannotta, 1898, p.6.
3 Í "Vamos, caro amigo, viva, aja como te parece e agrada; coma aquflo que melhor te satisfaz, 
agufio que melhor se adequa ao seu estômago, e não dê ouvidos a ninguém." idem p.66
32 -com a filosofia, com a dênda, com a religião, e depois da má prova do romance experimentai 
cogitado por Zola, deveríamos entendê-lo." idem p.67.



anormale di queglt elementi cosi disparati. nel toro cuore. nella iorc 

mente e quindi nei loro atti e nella complicazione dl questi

A estrada do romance, para se tornar "sempre mais 

nacional", ou melhor, "sempre mais regional", deve ser aquela da 

impessoalidade, a interpretar-se não só como registração objetiva de 

eventos, mas sobretudo como análise das repercussões, dos refiexos 

destes sobre as "consciências”. As coordenadas teóricas e 

metodológicas, que, se não tinham inscrito em uma coerente poética 

crítica, tinham endereçado o trabalho do leitor e ensaísta, sáo cada 

vez mais inconsistentes, porque a mudança indicada em Per í'arte 

chega, então, às últimas consequências da identificação arte-forma. 

E "objetividade", "impessoalidade” tornam-se sinônimos de 

"sinceridade” e " humanidade". Protestando contra a sua designação 

de "forte defensor do naturalismo”, Capuana escreverá, logo depois: 

"Quando II soggetio di una novella, di un romanzo, di una fiaba mi ha 

attirato, io non mi son mai chiesto se esso era naturalista. ver/sía. 

idealista o simboiista; ho bsdato soltanto a dargli la forma piü 

schietta e piü conveniente ad esso; se io sia riuscito o no è un'altra 

questione. Mia intenzione era unicamente fare opera d'arte. Non ho 

mai pensato che o una fiaba o una noveüina per bambini potesse 

essere cosa diversa da una novella diciamo psicofogica o pure di 

soggetto paesano e da un racconto di larghe proporzioni o da un 

romanzo. Convinto che la forma è tutto, o quasi. in un‘opera d’arte. 

mi sono Ingegnato dl dare alia fiaba, alia novellina per bambini. alia

33 "Ele nSo queria fazer outra coisa que tirar fora criaturas vivas de qualquer matéria; colocá-las no 
mundo com a mesma variedade, com a mesma prodigalidade da Natureza, mas superiores àquelas 
da natureza, porque nâo sâo sujeitas à escravidão das contingências e à fatalidade da morte. 
Qualquer que sejã o estado sodai. quais sejam os sentimentos, as paixões, as opiniões políticas, 
as crenças religiosas, as convicções científicas dos personagens, o Romance queria reprodteir 
nâo o mecanismo, mas justamente a função norma! e anormal daqueles elementos tâo diferentes, 
no seu coração, na sua mente e então nos seis atos e na complicação destes..." idem p.71.
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novella psícologica o paesana . af racconto o al romanzo la loro 

natural forma, ora ingênua, ora sempllce, ora un po' píú complicata; 

e dicendo forma non intendo parlare soltanto della lingua o dello 

stile, ma anche dell'lntimo organismo dl ciascuna opera d'arte ”34

Certamente, é importante notar que este desempenho 

teórico amadurece, não somente com o confronto inevitável com as 

poéticas do decadentismo, com a arte simbolista e "liberty*, mas 

também em concomitância com a progressiva separação de Capuana 

da ciência positiva, separação da qual constituem uma 

documentação exemplar as novelas reunidas em it Decameroncino. 

Un Vampiro e em La voiuttà di creare. que desenvolvem 

inteiramente o filão fantástico, inaugurado tantos anos antes com N 

dottor Cvmbatus. Em grande parte destes contos, a ciência natural 

torna-se a ocasião para uma série de bizarras ou amenas divagações 

fantástico-políticas e não mais procura de uma verdade objetiva, mas 

possibilidade de infinitas aplicações tecnológicas, em meio â estrada 

da hipótese inquietante de uma escravidão total do homem, ou 

melhor, da alma humana, em relação aos delírios de uma ciência 

sem objetivo, e o rito feiticeiro. Continuando, justamente no ensaio 

Per Tarte. Capuana manifestou o seu crescente interesse por esta 

temática pseudocientffica, chegando inclusive a resumir, no contexto 

do discurso crítico, uma novela do amigo Edoardo Rod, L'autopsie du

34 “Quando o sujeito de uma novela, de um romance, de uma fábula me atrai, eu nunca me 
perguntei se este era naturalista, verista, idealista ou simbofista; prestei atenção somente em dar- 
lhe a forma mais pura e mais conveniente; se eu consegui ou nâo é uma outra questão. Minha 
intenção era unicamente fazer obra de arte. Nunca pensei que ou uma fábula, ou uma noveiinha 
para crianças pudesse ser uma coisa diferente de uma novela, digamos, psicológica, ou mesmo d» 
sujeito aldeão e de um conto de grandes proporções ou de um romance. Convencido de que a 
forma é tudo, ou quase, em uma obra de arte, empenhei-me em dar à fábula, à noveiinha para 
crianças, á novela psicológica ou akleâ, ao conto ou ao romance a sua forma natural, ora ingênua, 
ora simples, ora um pouco mais compficada; e dfeendo forma não pretendo faiar somente da língua 
ou do estilo, mas também do Intimo organismo de cada obra de arte.” Esta dtaçâo foi tirada de 
Domando la parola (Peço a palavra) in Crooaohe tetterarie. Catania, Giannotta, 1889, pp. 248-249. >



BA

docteur Z *** : "Il dottor Z***, un gran fisiologo pel quale II slstems 

nervoso aveva ormal ben pochl mister! da farsl strappare, non 

solamente era convlnto che la vita del cervello continuasse, dopo la 

morte, per un tempo variablle dal sette al d ied  glornl (quando la 

malattla non rattaccasse dlrettamente) àon avea anche inventato 

una specie dl fotofono con cui segulva a notare i movimenti e le 

impressioni di queiia vita cerebraie già In via dl spegnersi. Trattato 

da matto e da clarlatano dal suol colleghl (la cosa accade sovente, 

anche fuor delle novelle), Il Dottor Z *** bruciô tutte le sue 

osservazloni scientlfiche, e dlstrusse lo strumento da lui stesso 

costruito. Perô una trentina dl pagine dl quelle osservazloni erano da 

lui state, tempo addietro, comunlcate all'autore. Il fotofono cerebraie 

appiicato al cadavere dl un armatore olandese suicida, avea dato, in 

quel caso, I più meravigliosl rlsultati. E cosf noi possiamo conoscere 

le sensazionl e le idee di quel morto, durante la continuazione délia 

sua vita cerebraie; e cosf a un tratto, nelia novella, la fantasia si 

confonde talmente colla realtà, che non pare di leggere un'opera 

d'arte, ma una cosa ver a; e ci corrono / brividi addosso"3S

Nascem, assim, cientistas e artistas ioucos, que projetam 

obras e máquinas extraordinárias, inevitavelmente destinadas a 

destruir o seu criador, ou se reaproximam da noite obscura das

30 “O doutro Z***, um grande fisiologista para o qual o sistema nervoso tinha, então, bem poucos 
mistérios para serem descobertos, não somente estava convencido de que a vida dò cérebro 
continuasse depois da morte, por um tempo variável entre sete e dez dias (quando a doença não o 
tivesse atacado diretamente), mas também inventou uma espécie de fotofono. com o qual 
continuava a notar os movimentos e as impressões daquela vida cerebral, já em via de apagar-se. 
Tratado por touco e por charlatão pelos seus colegas (a coisa acontece freqüentemente, mesmo 
fora das novelas), o Doutor Z*** queimou todas as suas observações cientificas, e destruiu o 
instrumento por ele construído. Porém, umas trinta páginas daquelas observações foram 
comunicadas por ele ao autor. O fotofono cerebral, aplicado ao cadáver de um armador holandês 
sukàdâ, tinha dado, naquele caso, os mais maravilhosos resultados. E assim nós podemos 
conhecer as sensações e as idéias daquele morto, durante a continuação da sua vkía cerebral; e 
assim, num instante, na noveis, a fantasia se confunde de tal modo com a realidade, que não nos 
parece ier uma obra de arte, mas uma coisa verdadeira; e nos dá arrepios."
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antigas lendas populares, presentes no além. Assim, Un Vampiro de 

Capuana volta a ser publicado. O vampiro de Capuana não tem o 

estigma de Drácula de Bram Stoker, cujas incursões colocam em 

crise o ordenado arranjo da sociedade vitoriana, nem tem nada em 

comum com o vampiro intelectuaiista de Lautréamont, Inimigo e 

destruidor do *siècle stupide", porque nasce como testemunho, outra 

vez, uma carta a Cesare Lombroso, que precede o conto, onde o 

autor explicita seu interesse pelos fenômenos parapsicológlcos, que 

aproximam o conto a L'Horta de Maupassant.

Capuana, nada concede, no seu longo conto, às 

atmosferas típicas do romance "negro", mas sim apresenta o caso 

segundo o esquema laureado do fenômeno clínico, submisso à 

competência do médico que, mais uma vez, o Interpreta como um 

fenômeno insólito de psicopatologia da vida familiar. Mas é a 

conclusão da história que revela como a confiança na ciência positiva

— presente ainda em Spiritismo? — está, neste momento, menos 

presente. C vampiro existe e o cético doutor Mongeri não só o 

afronta e o vê, como recorre ao antigo hábito popular de cremar os 

cadáveres dos presumíveis vampiros, para liberar a vida do amigo 

daquele pesadelo nefasto. Certo é também o estudo de antigas 

tradições populares, que é estímulo decisivo á rica produção de 

fábulas, e que contribui para orientar o escritor em direção a esta 

conclusão. Mas é necessário voltar ao jovial doutor Cymbalus, que 

com seu bisturi podia, de uma hora para outra, liberar o homem da 

infelicidade, para compreender a capacidade de desligamento do 

escritor em direção ao "irracional", reconhecido tai diante de uma 

ciência importante. Neo-esplritismo e decadentismo, com seu cortejo 

de "ismos", sintomas de uma crise profunda da sociedade e da 

cultura pós-unltárla, não permanecem sem efeitos sobre o escritor
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sicliiano, como confirmam outras novelas escritas nos primeiros anos 

do século XX, como Forze occulte. (Forças ocultas) Uevocatrice (A 

médium) e Fataie influsso (Influxo fatal).

Com o início do século, acentua-se em Capuana a 

necessidade de publicar continuamente. Mas, agora, ele está cada 

vez mais a parte em relação ao debate cultural dos seus anos — a 

atividade de crítico é, de fato, quase que exclusivamente confinada 

às lições universitárias — , e a sua atividade incansável dirige-se 

sobretudo â novela e ao romance. Assim, depois da grande prova de 

II Marchese di Roccaverdina. são ainda muitos os títulos que devem 

ser registrados na bibliografia das suas obras. Mas é necessário 

precisar que, pelas razões acima expostas, ele é levado, geralmente, 

a reelaborar ou a republicar textos já editados, recorrendo, algumas 

vezes, ao expediente da simples mudança de título.

Na selva intrincada da produção novelística destes anos, 

as coletâneas mais originais são Delitto ideaie. Coscienze e Eh! La 

v ita . . . Nestas coletâneas, desapareceram todas as ligações entre 

uma noveía e outra: "paesane", "appsssionaie", novelas fantásticas 

se sucedem para demonstrar a vitalidade do autor e sua habilidade 

em servir-se de registros ordinários. É, então, interessante revelar o 

empenho do escritor em defender o gênero da novela, agora em 

declínio no gosto do público, como acontece nas páginas de 

dedicatória a Edoardo Rod, premissas de Delitto ideaie. onde se 

reivindica o classicismo e a modernidade da novela: ”Voi non mi 

accuserete di esagerazione se affermerò che è piü faciíe lo scrívere 

un medíocre romanzo anche di cinquecento pagine, che un‘eccelente 

noveila di dieci paginette soiíanto. ê  vero che le eccellenti novetle 

sono rare quanto gli eccellenti romanzi: ma lo non ho rítegno di 

aggiungere che una medíocre noveila vale quaiche cosa di piü dl un



medíocre romanzo, non 

dí annoiare í lettori' 36 ;

fosse per a! ro, per la brevítà; non ha tempo 

e conclui admitindo que o livro "è stato messo 

insíeme [...] per mostrare i diversí atteggiamenti dl cul è capace la 

novella odierna"37 .

A noveia morreu —  insinua o escritor — viva a novela! E 

a polêmica se acentua, porque é sustentada agora peia amarga 

constatação de Capuarta de ser um esquecido, no iongo prefácio a 

Coscienze. onde ele afirma que é certa a superioridade dos úitimos 

trabalhos sobre as cbras da juventude, que suscitaram tanto 

interesse e tanto fervor de discussões. E coloca sob acusação a 

indústria cultural, dimencionando a superficialidade doá assim 

chamados críticos literários que, segundo eie, não lêem mais os 

livros, mas se limitam a publicar artigos já preparados pela editora, 

indicando isso como uma primeira causa de uma geral degradação

dos gostos do público, 

pode opor sua forte e 

evoluções de forma, 

questão, parecem ser

Sorrisino (Sorrizinho. 1S04)

Ainda duas 

Santacroce, orgulhosa

De fato, a esta situação, o velho escritor só 

indiscriminada tentativa de desenvolvimento, 

cujas melhores provas, na coletânea em 

Paroía di donna (Palavra de mulher, 1802) e

mulheres. Na história da primeira, a marquesa 

descendente de uma nobre família que, por

ámor se deixa morrer na taciturna atmosfera da moradia em 

decadência, aparece^üm mundo fechado, isolado da vida e sufocado 

pelas recordações de um esplendor para sempre passado.

37 "foram cotocaáas junías {...] 
novela atuar. ídem üxfen.

“Vocês nâo me acusarão de oxagero se eu afirmar que é mais fácil escrever um romance 
medíocre, mesmo que de quínhe ntss páginas, que uma excetente noveia de dez paptnazinhas 
somente, é  verdade que as exce entes novelas são tão raras quanto os excelentes romances. Mas 
eu nâo tenho modéstia em acrescentar que uma noveia medíocre vale mais que um romanoe 
medíocre, se nâo por outro, pela brevidade; não há tempo para entediar o leftor". Esta cãação foi 
tirada de DeStokteate. Catanta, Battiato, 1905, p.V

para mostrar os diversos comportamentos de que é capaz a
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Comumente, o interesse do escritor é orientado peta psicologia da 

mulher, vítima do próprio ato heróico e do seu orgulho. Mas, neste 

caso, a moldura supera por impotência o quadro, já que a novela 

constitui quase que um código da problemática desenvolvida em ü 

Marchese dl Roccaverdina: a decadência da nobreza feudal 

condenada, mais que pela história, por uma dependente vontade de 

poder e pelo orgulho, entSo impotente, de antigo dominador. Como o 

marquês não quer e nSo sabe renunciar a Agripplna Solmo, a nobre 

marquesinha nSo sabe renunciar á promessa de fidelidade, feita ao 

seu namorado. A situação psicológica é idêntica, só o motivo do 

enredo é outro. Ao contrário, na novela Sorrisino. o velho escritor 

repercorre, através da memória, a estrada da própria adolescência e 

a chave autobiográfica de Scurpiddu abre as portas de um mundo 

elementar e sereno, imerso em uma temerosa atmosfera da 

adolescência, reevocado nostalgicamente.

Com Sorrisino e o retorno ã infância siciíiana, pode-se 

considerar emblematicamente encerrado o círculo de relações entre 

o escritor e a sua terra, iniciado com os contos populares, seguido 

por "psesane" e as fábulas, e concluído com a reevocaçâo de um 

patético episódio da adolescência. C, por certo, não é privado de 

significado que o último dos personagens de Capuana destine-se a 

deixar um traço, na memória do leitor, de uma Juventude 

verdadeiramente perdida para sempre.
i

Sob o título, modernamente sugestivo, de Coscienza

í (Consciência) pode-se, então, considerar concluída a atividade de 

Capuana como novelista, porque as coletâneas sucessivas multo 

pouco acrescentam a este livro misto, heterogêneo, mas ainda bem 

dentro do novo século, como confirmam os não poucos confrontos, 

possíveis de estabelecer, para se limitar ã área da literatura siciíiana,



entre as páginas do escritor de Mineo e a novelística de Pirandello, 

Borgese, Branca ti. Mas aquilo que importa aqui revelar, além da 

simples questão da modernidade de Capuana novelista, é a sua 

indubitável capacidade de prosseguir, entre dificuldades, incertezas e 

quedas, sobre a estrada de uma experimentação literária de temas e 

motivos, que do romantismo de Profili dl donne. através do estudo da 

"fisiologia" das paixões humanas, ieva-o, nos limites do século, á 

descoberta da "consciência". Nesta perspectiva, expiica-se como o 

seu maior romance, II Marchese di Roccaverdina. que é exatamente

o drama de uma consciência, projetado sobre o fundo de uma 

realidade provinciana, chegou â maturidade muito tarde, quando 

então o escritor chegava aos sessenta anos.

Então, estava correto Qiuseppe Antonio Borgese quando, 

escrevendo sobre La voluttà dl creare. se perguntava: ”Dovremo 

esaltare questo grande lavoratore per la versátilità di cui sa dar 

prova anche in avanzata vecchiaia? O non dovremo invece rimetterci 

a studiare i suoi libri di trenVanni fa per intendere quanto ci fosse di 

profondo e di intimo, quanto di superficiale e di contingente in quel 

suo verísmo di allora?”3B Para chegar â conclusão de que o verismo 

de Capuana foi só uma fase transitória do seu empenho de escritor, 

pois náo volta nele "a substância da alma", como aconteceria com 

Verga: "Capuana, che s ‘era tuffato nelVacqua dei verismo senza 

sublre la metamorfose di Glauco, ha continuato a respirare ed a 

vivere anche quando queiracqua fu tutta quanta svaporata. Egli non 

appartenne mai ad un sistema o ad una scuola; non fece mal

38 “Devemos exaltar este grande trabalhador pela versatilidade de que sabe dar prova mesmo na 
mais avançada velhice? Ou não, devemos, ao invés, nos colocar a estudar os seus livros de trinta 
anos atrás, para entender o quanto havia de profundo e de contingente naquele seu verismo de 
enfio?". Esta citação foi tirada de Novete di Lukii Capuana {Novelas de Luigi Capuana) in La vfiae 
Btibro (A vida e o livro), S. Ill, Boiogna, Zanichefll, 1982*, p. 170.
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sacrifício delia sua personafltè ad una fede o ad un método, ma si 

servi, con gioconda agllltà, dei metodí e delle mode per complacere 

ai suo prepotente Istinto narrativo

i Salta fora o retrato de um escritor hábil e eclético, em

que predomina um "gusto dei favoiegglore"*0 , que não se pode 

entender hoje como mero divertimento da fantasia, mas como sinal 

í inquietante da crise do fim do sécuio, que dissipou, junto com a 

sociedade.literária a qual o escritor pertencia, toda uma perspectiva 

cultural. Se é verdade que o último Capuana, algumas vezes, se 

repete ou imita, indiscriminadamente modelos claramente 

identificáveis, é também verdade que as teorias dos loucos e cruéis 

cientistas, experimentadores das possibilidades de uma ciência inútil
j

e sem sentido, pertencem, de direito, â multidSo dos "monstros da 

razSo", gerados pela "destruição" do "Ottocento". A alternativa, 

indicada peio próprio escritor, é o refúgio nas "consciências", na 

tentativa da redescoberta do homem nos vários casos, cômicos ou 

grotescos, do absurdo cotidiano.

, Poderia-se dizer que Capuana entrevê somente o

probiema, e que as ’’consciências”, colocadas, em pleno novo século, 

diante do espelho, descobrirão, ás suas costas, os cientistas ioucos 

de Decameroncino e de La voiuttê di creare. Mas deve-se escrever a 

seu favor o mérito de ter tentado, no curso de uma longuíssima 

carreira, respostas diversas e, quem sabe, contraditórias e 

í divergentes, ao jovem e irresoluto problema do "realismo" e da 

sobrevivência da arte, na época moderna, dando vida a uma multidão

39 “Capuana mergulhou na água do verismo sem sofrer a metamorfose de Glauco, continuou a 
respirar e a viver mesmo quando aquela água evaporou toda. Ele não pertenceu nunca a um 
s&iema ou a um escota, não sacrificou nunca a sua personaEdade por uma fé ou um método, mas 
se serviu, com ategre agilidade, dos métodos e dos modos para deleitar o seu prepotente instinto 
narrativo." tdem p. 176.
40 “gosto de inventar*



de figuras, diversamente pintadas, em torno do "super-homem" de 

D’Annunzio e do "Santo” de Fogazzaro, quase para demonstrar, 

mesmo com a modesta consistência de personagens-protagonistas, 

que os novos mitos do decadentismo eram "ismi", sugestivas 

paiavras pronunciadas peia metade, e sintomas de uma crise 

irreversível da civilização literária do "Ottocento". E mais, que, da 

"realidade", se poderia e se deveria recolher só farpas e fragmentos, 

deixados por antigas tradições populares e presságios fantásticos de 

um futuro próximo, no qual todos, de algum modo, reverberariam a 

inquieta consciência individual. Esta foi uma das grandes 

contribuições de Capuana para o nosso século.
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CONCLUSÃO

Conclufdo este trabalho, o que se espera é que ele tenha 

alcançado seu objetivo, que é o de divulgar um pouco da obra de 

Lulgl Capuana. Lendo-se a obra deste autor, percebe-se o quanto foi 

Importante seu trabalho para a literatura Italiana do final do 

"Ottocento". Um autor que foi amigo e conselheiro de Verga, De 

Roberto, Pirandello e outros, nSo pode ser colocado de lado, como 

um autor sem importância. Seu trabalho deve ser estudado com 

seriedade para que cada vez mais a literatura italiana da sua época 

seja valorizada. Claro que, como já foi dito, este não é um trabalho 

que pretende ser único e completo, sua intenção é abrir caminho 

para que outros estudiosos se interessem peia obra deste autor, 

principalmente sua obra crítica que é de grande valia para o melhor 

conhecimento da literatura italiana.

E finalizando, nada melhor do que a opinião de Benedetto 

Croce, citado na Introdução de Giacinta. Milano, Fratelli Treves/ 

Editori, MCMXXXI-íX, p .13: "Nelta sua arte troppo si sente II curioso 

di psicologia e di scienze naturali, e il critico che si vale delia 

rifiessione. Ma, presa queWopera nei suo complesso e conslderata 

In relazione appunto con rattivité critica dei Capuana, si deve 

ríconescere che ha avuto non plccola Importanza nella moderna 

cultura italiana; ha aiutato a dlsslpare pregiudlzi e convenzlonalismi,



ad aíiargare íí gusto, ed è stata opera costantemente sincera ed 

onesta."1

1 "Na sua arte muSo se sente o curioso de psbotogta e ciências naturais, e o crítico que se vate da 
reflexão. Mas, pega aqueía obra no seu complexo e considerada em reiaçâo à atividade critica de 
Capuana, deve-se reconhecer que teve nâo pequena importância na cuftura moderna italiana; 
ajudou a dissipar prejuízos e convencionalismos, a alargar o gosto, e foi obra constantemente 
sinoera e honesta."
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APÊNDICE



PERFIS DE MULHERES



DELFiNA

Sem dúvida, eu já a havia visto antes. Mas onde? Quando? 

Durante todo o dia não consegui me recordar. E queria revê-la, interrogá-la, 

reatar com ela uma daquelas amizades que começam do nada e enfim tomam- 

se máximas, e, tratando-se de mulheres, algo de mais íntimo que amizade, um 

amor, que sei eu? Talvez um casamento, mas onde procurá-la? Como me fazer 

entender pelas pessoas que deveria interrogar?

No entanto, a imaginação trabalhava sem parar, e o coração se 

acalorava e batia mais forte. Quanto mais eu me dedicava a encontrar na 

memória uma recordação dela, mais as minhas dúvidas cresciam e as incertezas 

tomavam-se maiores.

O seu aspecto não me parecia muito mudado. Tinham se passado 

os anos, mas ela tinha conservada intacto o frescor da juventude. O tom róseo e 

translúcido da sua peie, a delicada brancura das suas mãos, a gentil e, quase 

que diria, meiga f.exibiiidade de sua pessoa. Aquele encanto no andar, no mover- 

se de todo o seu corpo, belo de proporções e de estrutura; tudo tinha 

permanecido iguai, sem a mínima mudança. A voz de agora, a voz somente, me 

parecia que soava um pouco diferente daquela de antes. O seu tom vivaz, 

argênteo tinha se abaixado um pouco, e tinha adquirido um quê indefinível de 

mais melodioso e de melancólico que um dia, me parecia, não existia 

certamente. Mas refletindo melhor, penso ter percebido uma igual melancolia nos 

seus olhos, até um pouco mais manifesta que na sua voz, O que lhe tinha 

acontecido? E, antes de tudo, como ela se encontrava em Catãnia? As mil 

interrogações que me revolviam insistentemente por todo aquele dia, 

permaneceram sem resposta.

Raramente a minha memória tem uma viva recordação dos lugares 

e das fisionomias; é um defeito que não consegui corrigir por mais que me
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empenhasse. No dia seguinte, porém, os iugares me vieram á mente com 

notável precisão. Recordei-me multo bem de ter visto aqueia mulher em 

Fiorença, quatro ou cinco vezes, não mais, nos Lungami, nas Cascine, em San 

Miniato al Monte, na casa de uma pessoa para mim muito querida, a qua! 

amargurou a minha vida com ações desprezíveis, pouco tempo depois. 

Recordava-me de ter-lhe dirigido a palavra uma ou duas vezes, com que 

propósito e em quais circunstâncias eu não mais sabia.

Não conseguia compreender, porém, por qual razão a impressão 

de agora era tâo potente a ponto de comover-me e agitar-me como se eu tivesse 

revisto neia aigo mais que uma simples conhecida. As sensações de cinco anos 

atrás tinham se renovado, tomaram-se mais aparentes. Tinha toda uma 

comodidade em observá-las, para estudá-las; e quanto mais as fixava, mais se 

tomavam intensas e frescas, a ponto de me produzirem a ilusão de uma 

realidade ali presente. Os comportamentos, os vestidos, a voz, o sorriso 

voltaram-me claros, precisos â memória, se bem que tivesse certeza de ter 

prestado então pouca atenção; e este fenômeno, tâo estranho ou muito fora do 

comum, contribuía em grande parte para aumentar a minha curiosidade.

Retomei dois dias depois ê Vilia Beliini, andei pelas principais ruas 

da cidade sem deixar passar desapercebido um só rosto de mulher; mas nada 

de nada. Corri ao Grande Hotel. Perguntei a um recepcionista se havia se 

instalado alí uma senhora pequena, delicada, loira, uma lombarda com um 

vestido cor de pérola, com um chapeuzinho de veludo preto com fiores turquesa, 

um manguito de marta verdadeiro e uma capa marrom com franjas do mesmo 

tecido...(indicações multo vagas e confusas, mas não podia dar-lhe outras). O 

recepcionista respondeu que não. Parecia-lhe, porém, ter visto, há alguns dias, 

entrar no hotel uma pessoa que quase correspondia àquelas Indicações; mas 

que, depois de ter comido â mesa redonda, foi embora.

— Sozinha? —  perguntei ansiosamente.

— Sozinha, me parece.
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Aquele "me parece" perturbou um pouquinho o prazer que eu tinha 

provado com a primeira palavra.

Corri, da mesma maneira, a outros dois ou três dos principais 

hotéis da cidade e com iguai resuitado. Começava a me irritar. E, mais que com 

a sorte ruim, irritava-me comigo mesmo. Por que não me aproximei deia quando 

a encontrei no niveiado da Vilia? Ela tinha me oihado muito, tinha quase feito 

gestos de me reconhecer; por que eu tinha hesitado?

Passou-se uma semana. Aquela mulher, no entanto, havia deixado 

meu coração de pernas para o ar. Eram duas noites que eu não fechava os 

olhos. Tinha, como sempre, cafdo nas presas de uma daquelas súbitas, 

irracionais paixões que me tomavam tão infeliz e, desde o princípio, estava 

propenso a não pressentir nada de bom para a minha saúde e minha paz. 

Tivesse ao menos podido revê4a!

No décimo dia, uma quinta-feira, dirigi-me â Viiietta delia Marina, e 

estava há uma hora apoiado a um dos pilares da ponte da ferrovia, sem ouvir 

nada da música e sem entender uma palavra de um longo discurso do meu 

amigo Michele que me faiava de positivismo e de filosofia; um discurso oportuno! 

Eu devorava com os olhos todas as senhoras que me passavam na frente, 

provando sempre um sobressalto, um frêmito com uma cor de vestido, com um 

agitar-se de chapeuzinho que eu confundia com seu vestido e com seu 

chapeuzinho; e sofria uma verdadeira tortura com aquela vã espers, com aquele 

enganar-se frequente, com aqueie esperar persistente. Finalmente, quando a 

multidão era profusa, quando o passeio estava mais alegre e mais variado, 

enquanto a banda militar tocava a magnífica valsa de Fausto de Qounod, quem 

se aproxima do portão da Viiietta? Eia, eia mesma! E sozinha! O sangue me fluiu 

tão violentamente para o coração que estive a ponto de perder os sentidos.

Passou diante de mim, a poucos passos de distância; mas não 

podia me ver, incomodada como parecia com os olhos de todos dirigidos a ela 

com curiosidade: sincero e tácito elogio â sua graça, á sua beleza e à sua



99

elegância. Um jovem oficial a cumprimentou. Ela respondeu com um pequeno 

aceno de cabeça e um sorriso. Senti por isso um grande despeito. Um vivo 

sentimento de ciúme despertou pouco a pouco do fundo do meu coração, e 

podia, com dificuldade, frear-me para não tratar de modo insolente todos 

aqueles que ousavam colocaNhe os olhos em cima e fazer comentários.

Não quis aproximar-me deia nem mesmo esta vez. Estava muito 

comovido. Teria me confundido. Tantos olhos teriam se fixado sobre nós dois! 

Eia andou pelas alamedas, parou um instante sobre a ponte de madeira que 

passa sobre o pequeno canal onde nadam os cisnes e saiu da Viiia. Dei um 

pretexto e deixei Micheie, decidido a seguMa, com o coração aos saltos, até a 

entrada da casa.

Caminhei atrás deia por um longo trecho da rua Etnea, estando 

sempre a distância, mas não tanto que os oihos pudessem perdê-la facilmente. 

Evidentemente eia retomava ao mesmo iugar da Viila Beliini. Teria preferido que 

fosse para casa. Quem sabe? Na Viiia Beliini talvez me faltasse novamente 

coragem de estar diante dela.

A minha perturbação era de feto extraordinária; eu mesmo me 

maravilhava. Por que aquela mulher me arrastava atras deia como se eu 

estivesse ligado a uma corrente invisível mas potente? O que aconteceria entre 

mim e aquela mulher depois que eu me fizesse reconhecer? Esperava e temia. 

A cabeça estava confusa., o coração batia rapidíssimo. Refletia, porém, que, 

como todas as vezes que me aconteceu de amar, tivesse amado sempre 

daquele modo, com improvisa violência. Em dois, três dias o amor havia subido 

ligeiramente todos os degraus da paixão, saltando talvez alguns; e, antes que eu 

tivesse tido tempo de refietir, havia chegado iá em cima; força era sofrê-lo em 

santa paz, resignar-se a gozar e a sofrer. Aquilo que neste caso me preocupava 

mais era um pressentimento confuso, inexprimível de um passado que a 

memória não conseguia captar, um sentimento igualmente confuso e 

inexprimível de felicidades amargas, de dores profundas que a aproximação
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daquela mulher me teria feito sofrer. E, mesmo assim, a seguia, e com mordaz 

volúpia tinha, pouco a pouco, feito desaparecer a distância, tanto que, apenas 

passado o portão da ViHa Beliini, me encontrava junto a ela.

Eia se virou, nos olhamos um momento, eu esperando que fosse 

ela a primeira a me fazer um aceno, eia, quase implicitamente, pedindo que eu 

fosse o primeiro a romper aqueie gelo inoportuno. Resolvemo-nos ambos ao 

mesmo tempo, ambos pronunciamos, com verdadeira satisfação, um uníssono 

"Oh! O senhor!" "Oh! A senhora!” e nos apertamos as mãos.

Começamos uma conversa desordenada, confusa. Estávamos 

embaraçados do mesmo modo. Caiávamos, nos fazíamos perguntas, 

tomávamos a caiar. Eu pensava que ela podia notar a minha confusão.- A 

mulher- eu pensava- é muito perspicaz! Adivinhará logo o motivo. Qual mulher 

não teve certeza de ser amada ao menos dois meses antes de ouvi-lo.

Paramos diante da gaiola das rolinhas e dos faisões. Eu disse uma 

das costumeiras banalidades sobre o amor pacífico das rolinhas. Eia notou, ao 

contrário, o faisão de manto branco malhado, de crista vermelha, aveludada, que 

passeava altivo em tomo da sua modesta fêmea e, de vez em quando, a bicava.

— Acredite — eia disse —  as rolinhas não são o ideai da mulher, 

Eis uma tolice dada a entender peios poetas! Se todas as mulheres tivessem 

tempo de ver esta cena dos faisões, diriam ao senhor em uma só voz que 

querem ser amadas deste modo.

O raciocínio entrava por um bom caminho. Mas eu caiei, absorvido 

como estava com aquilo que ouvia; feliz em ver seus lábios pequenos, róseos, 

finos moverem-se e dar lugar a uma voz de flauta, a qual parecia sair 

propriamente do fundo do peito.

Sentamos em um dos bancos da esplanada, do lado direito da feia 

estátua de Andrão. Não havia uma alma viva. O dia não parecia de janeiro. O 

céu limpíssimo. O sol quente como em maio. Os campos em voita cobertos de 

verde como no melhor da primavera. O ar momo, perfumado, voluptuosíssimo.
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— E não a reviu mais? —  fez ela, recomeçando 

improvisadamente a conversa. (Fazia mençSo â pessoa que um dia foi cara para 

mim e que depois, como eu disse no princípio, envenenou a minha vida com uma 

ação indigna).

Respondi com a cabeça que não. Eu oihava ora o seu irrequieto 

pezinho, aprisionado em uma elegantíssima botinha, ora as suas mãozinhas 

cobertas por iuvas cor de péroia, iguai ao vestido ( o mesmo vestido de quando a 

encontrei peia primeira vez) e eu estava como que admirado.

—  Fui muito inoportuna — acrescentou iogo, quase mortificada 

— trazendo-ihe â mente dolorosas recordações. Peço-lhe perdão. A chaga 

talvez não tenha ainda cicatrizado, e eu...

—  A senhora se engana — apressei-me em responder —  não 

existe nem mesmo cicatriz. Aquela pessoa, aqueles fatos tomaram-se para mim 

menos que uma recordação, quase menos que um sonho, sabe? Eu tenho um 

hábito pouco comum ( talvez devesse dizer: um organismo singular); dos casos 

da vida, recordo somente os felizes. Parece-me que as dores se sucedem tão 

frequentemente nos poucos dias da nossa existência que não devemos tê-las, 

então, como se costuma fazer, em grande conta. A quem faltam? Mas as 

alegrias! Eis; eu assinalei com alegrias, pequenas ou grandes, pouco importa, os 

mais notáveis pontos da minha vida... Quisera Deus, eu pudesse acrescentar 

logo uma outra que apenas ouso esperar!

—  Ah! —  exclamou ela com um tom entre a surpresa e o 

desengano. E abaixou a cabeça e fechou os olhos como para se recolher melhor 

e pensar.
d'-*--

Parecia, para mim, ter<fido, com as úitimas palavras, uma grande 

coisa. Se ela tivesse sido curiosa de me perguntar qual era aquela alegria que eu 

ousava apenas esperar, a resposta estava pronta nos meus lábios; não a teria 

feito esperar nada... Mas aquele "ah!" pronunciado daquele modo!...Ficamos 

silenciosos um bom tempo.
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Eu queria permanecer a(i, ao seu lado, por toda a eternidade. 

Estava, ouso dizer, enebriado pelo doce perfume da sua pessoa, e gozava em 

ver o fascínio,que me tinha subjugado, crescer sem medida, invadir-me e 

penetrar-me todo através de uma sensação inexprimível.

Aqueles povos que chamam a flor e a mulher pelo mesmo nome, 

adivinharam um mistério. Existem, porém, momentos na vida da mulher nos 

quais o seu perfume se expande mais suave e mais rico â sua voíta. Um homem 

capaz de provâ-io e de aprecíá-Jo, que passe então ao seu lado, mesmo que 

rapidamente, serâ vencido, encantado, não poderá não amá-la. Agora eu, 

naquele momento, não respirava outro que este divino perfiime. A cada bocada 

de ar, senfia-o confundir-se com o sangue, identificar-se mesmo com a pura 

essência do organismo.

Já os minutos, marcados peio bater acelerado do meu coração, 

contavam muito mais que anos na vida daquele afeto nascido hâ pouco mais de 

uma semana. Quanto mais eu ficava aii, ao lado dela, mais uma intima, rápida 

transformação me fazia perder o sentido da realidade e das boas regras socias. 

Parecia-me natural que ela tivesse consciência daquilo que o seu poder tinha 

operado dentro da minha aima; parecia-me ainda mais natural que ela sentisse 

no seu coração aquele profundo perturbar-se da vida que eu provava no meu. 

Assim, o cortar todos os preâmbulos, o fazer menos das delicadas transações, o 

deixar de lado as respeitosas reticências, parecla-me uma coisa não só oportuna, 

mas urgente. Como a vida interior, que batia seu ritmo sublime em nós dois, não 

tinha nada em comum com o andar ordinário do mundo, não seria assim, idiotice 

submetê-la, na sua revelação, ãs estúpidas leis do mundo?

Eu pensava nisto e em bem mais outras coisas durante aqueies 

momentos de silêncio, enquanto os olhos se deliciavam na contemplação 

daquela beleza gentil. E ela, no entanto, em que pensava? Parecia muito triste. 

Os seus olhos estavam, ê verdade, fixados sobre o Etna que se elevava hórrido 

e majestoso ali defronte, mas pareciam olhar sem ver. Por quase que
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imperceptíveis movimentos da pupiia, por certo sorriso rápido e vagamente 

irônico que aparecia em intervalos sobre os seus lábios, eu entendia beníssimo 

que aquela alma estava também agitada; que talvez um mundo de recordações, 

talvez de sonhos e de esperanças se movia confUso diante da sua mente e a 

prendia e a mantinha absorvida...Mas, entraria o meu pobre fantasma em um 

pequeno cantinho daquele mundo? Ou estava ela tão distante de mim com o 

coração quanto eu lhe estava próximo?

Sacudiu e elevou ao alto, suspirando, a cabecinha loira, como para 

Jogar fora os tristes pensamentos que se aglomeravam diarrte, e se virou para 

mim com os olhos e com os lábios reluzentes de uma luz e de um sorriso 

inesperados. Eu, que não havia perdido o menor dos seus movimentos, li a sua 

alma. Pareceu-me vê-la lutar fortemente, hesitar muito e depois decidir-se 

rapidamente, com inesperada vontade. Eu esperava, então, ansioso que, 

daqueles lábios, tão frescos e tão belos, saíssem palavras para me explicar o 

mistério.

Já que eu não havia perdido de tal modo o sentido da realidade de 

não mais compreender que aquilo que acontecia entre mim e aquela mulher não 

era uma coisa ordinária, mas circunstância bem estranha, não fiquei 

maravilhado. Existem certas situações do espírito tão complicadas e 

surpreendentes, que um breve minuto pode, algumas vezes, formar o tormento e 

a consolação de toda uma vida. Naquele momento (eu o sentia sem entendê-lo) 

eu me encontrava em um desses.

— Quem teria acreditado — disse ela tirando uma luva — que 

um dia nos reveríamos aqui, diante do seu Etna e com este magnífico sol que 

quase parece que nos festeja? E, no entanto, agora que estamos aqui, parece- 

me a coisa mais natural do mundo.

—  As coisas mais naturais —  respondi —  não são em gerai 

aquelas que mais facilmente compreendemos. Poderá a senhora, por exemplo, 

explicar-me por que eu não tive coragem de aproximar-me da senhora a primeira
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vez? Por que a memória não me deu logo as recordações que a minha 

curiosidade lhe pedia? Por que estas recordações despertaram na minha mente 

pouco a pouco, provocando no coração um af2, uma agitação, uma inquietação 

que não desapareceram ainda? No entanto, que coisa mais natural?

—  Verdade?

E esta palavra foi por ela pronunciada com um acento tão doce e 

tão novo que poderia significar mi! sentimentos de uma vez, isto é, uma surpresa 

ingênua, uma alegria pudica, uma satisfação, um iamento, qualquer coisa de 

apaixonado e de triste, de infantil e de materno que me encheram de estupor e 

me fizeram perder a cabeça.

Sem que eu percebesse, sem alguma resistência sua, peguei entre 

as minhas mãos uma de suas mãozinhas, e, acariciando-a( eu não ousava 

apertá-la), disse de um só fôlego:

—  Sim, Dellina, nada de mais natural, se bem que nada de mais 

misterioso. Em certos momentos, confesso sinceramente, tive até medo 

observando a agitação de todo o meu ser que a sua pessoa causou. Estava feliz, 

tranquilo, despreocupadissimo. A vida corria-me como um límpido riacho entre 

os canteiros de um jardim. Ou melhor, provava um imenso prazer em recordar o 

passado tão escuro, tão triste e confrontá-lo com o presente. Não temia, não 

esperava nada do futuro. Vivia como um menino... Repousava da vida... E eis, 

Delfina, eu vejo a senhora... e toda esta paz encantadora, toda esta felicidade 

simples, mas benéfica, desaparece num instante! Não me sirrto, porém, infeliz. O 

misterioso está aqui! E um novo mundo está para abrir-se à minha alma. Eu o 

sinto... estou certo disso; e a chave está entre suas mãos. Será, me parece, uma 

felicidade diferente mas não menos bela; agitada, mas não menos benéfica... 

Que seja também uma dor! Não importa nada! Tenho um pressentimento vago, 

indeterminado, que esta dor deverá ser-me mais cara que muitas e muitas 

alegrias...Bem, que venha então! Oh! Acredite! Eu, eu estou multo surpreso 

daquilo que ihe estou dizendo e daquilo que lhe deverei dizer! Mas há dentro de
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mim uma força superior â minha vontade que me reprime sem que eu queira. 

Uma voz insistente me sussurra ao ouvido:" ou agora, ou nunca mais!..." e eu 

feio e feio sem nunca preocupar-me com aquilo que a senhora pode pensar! A 

senhora me perdoe, Delflnal... Queria dizer melhor: perdoe-me, DelfinaL. Seria 

o mesmo... E agora!... Coloquei-me fora das leis, e isto me agrada. Que 

acontecerá comigo? Não me preocupo em sabê-lo. Aquilo que eu sei com 

certeza é que nunca provei nada de semelhante, e que tudo é mistério. Aquilo 

que eu sei de mais certo ê que existem no mundo só duas palavras para revelar 

as mii sensações que neste momento me oprimem, e são: te amo!

Neste momento, como se estas sfiabas pronunciadas baixo e 

rapidamente tivessem me queimado os lábios, beijei comovido a sua mão quase 

que para diminuir o ardor com algo de fresco, e ievarttei-me aterrorizado peia 

minha insólita ousadia. Se alguém nos tivesse visto! Olhei para todos os lados. 

Felizmente, nas vias mais distantes, não aparecia ninguém. Voltei-me, então, 

apreensivo para ela... O que ela responderia?

Ela me olhava sorridente, quase tranquila, com os olhos que 

nadavam nas lágrimas custosamente retidas. O seu peito se levantava e se 

abaixava com uma respiração acelerada. Nada, porém, que indicasse ou 

surpresa ou desdém. Parecia, certamente, um pouco transfigurada e muito 

radiante. O seu vulto aceso por uma leve chama tinha rapidamente adquirido um 

quê muito diáfano, maravilhoso. Os olhares, o sorriso expandiam, em tomo da 

sua fronte sombreada peio chapeuzinho, uma auréola absoluta. Não parecia 

mais a mesma.

Eu não teria por nada imaginado que ela pudesse tomar-se bela 

até àquele grau, e o prazer e a maravilha que eu sentia olhando-a me fizeram 

esquecer por um momento aquilo que acontecia entre nós dois. De feto, quando 

corri parsentar-me novamente ao seu lado, estava tão fora de mim que não 

entendia mais nem aquilo que fazia nem onde me encontrava.

Ela pegou, por sua vez, a minha mão e apertando-a forte:



—  Obrigada, Eugênio — exclamou — obrigada I

NSo pôde mais prosseguir. Estava muito comovida. Segurava com

dificuldade os soluços.

—  Oh! Sim —  corrfinuou depois de estar mais calma —  nôs 

fomos envolvidos pelo mistério. Não vivemos, talvez, neste momento, fora do 

mundo? NSo estamos como que dominados por uma força mágica que parece 

mudar cada coisa em tomo e dentro de nôs?... Eugênio! —  acrescentou ainda, 

depois de um instante de hesitação — pense de mim aquilo que o senhor quiser; 

acredite-me mesmo uma louca, acredite-me, o que mais? uma desgraçada, que 

tenha perdido todo o pudor... mas eu não calarei por isso, não posso de fato 

calar! Eu tenho uma fé cega em tudo aquilo que agora me disse; não creio que o 

senhor seja capaz de mentir. Um homem que fingisse, teria feito de outra 

forma... Que seja! E comece mesmo com o desprezar-me. Estou segura que 

levantando-me deste banco o senhor me terá mais am or, porque me terá mais 

estima. A sua estima me é cara. Este momento, não é verdade? É para o senhor 

completamente inesperado. Mas eu, eu o invoquei há muito tempo, o suspirei 

pelos anos, não desesperei nunca esperando que chegasse! Do dia que soube 

que partiu de Fiorença, pálido, sofredor, quase sem forças, daquele dia até a 

manhã que o vapor me trouxe a Siracusa, eu não sonhava outra coisa que a 

Sicília, este imenso jardim. Quantas horas passadas a imaginar estas cidades, 

tão diferentes das nossas, a sua casa, a sua família!... E, há dias, como fiquei 

feliz só pela ilusão de ter, através de um milagre do amor, visto realmente!

—  Mas desculpe, Delfinal... — balbuciei eu que, com aquelas 

palavras, sentia-me agitar o cérebro. — Eu entendi bem? Um milagre do amor? 

É possível? Deus meu! É possfvel?

—  É uma história breve, triste, multo simples, mas é toda a 

minha vida. Ouça, então... Faz já cinco anos e parece que foi ontem! Emilia 

tirou-me da sala onde estava reunida a sociedade de sempre da casa F***, e 

levou-me â saiinha verde fazendo-me parar á entrada. Ela esperava o senhor.
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Queria faiar-lhe antes que fosse visto pelos outros. Eu estava de volta a Florença 

há pouco tempo. Tinha estado em Pisa seis meses com meu pai e, por isso, 

pouco ou nada sabia do amor de vocês. Emflia começou, sem que eu pedisse, a 

me dizer tudo, e com um tom tão irônico e pungente que eu previ iogo um 

rompimento. Porém, do discurso cheio de pretextos, não precisava muito para 

compreender que o erro vinha da parte dela. ErrtSo, Eugênio, instalou-se em 

meu coração uma grande piedade peio senhor! Pensei, quem sabe como ele a 

ama? E no entanto!

E Junto ã piedade veio um sentimento de desprezo por aqueia 

moça ruim; envergonhei-me de ser sua amiga. Emfiia dizia ter-ihe escrito uma 

"cartínha", justamente assim, e estava ansiosa por saber de que modo você a 

tinha recebido.

"Mas, em suma — disse-lhe — você quer romper a todo custo!"

"É muito sério —  respondeu-me —  os nojentos os aborreço."

"Este coracão nunca amou! Uma leviandade semelhante seria 

inexplicável. Acreditou amar e se iludiu!" Pensava assim para vencer a minha 

indignação. Mas me enganava. Aquele coração calculava!

Soou a campainha. Era o senhor.

Eu me escondi apressada no cômodo ao lado e, por trás da 

tapeçaria pude ver e ouvir tudo... Tremia, suava filo. Nunca me havia encontrado 

numa situação igual. Ouvi seu passo sobre o tapete da saia, depois sua voz que 

pronunciava afetuosamente o nome de Emflia... Passaram-se alguns minutos de 

silêncio. Depois começou entre vocês um diálogo que permaneceu impresso na 

minha memória palavra por palavra, um diálogo dilacerador, uma verdadeira luta 

entre o amor e a frieza e o egoísmo, mas digna e sublime! Quanta paixão nas 

palavras do senhor! Quanta aflição no som da voz comovida do senhor! E, ao 

mesmo tempo, quanta vivacidade nos olhares e quanta nobre altivez em todo o 

comportamento do senhor!
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Emíiia exuítava e agitava-se. Ver-se vencida no seu próprio triunfo! 

isso ela não esperava. O rompimento pelo caminho do discurso, podia-se agora 

dizer que era inevitável... Era o objetivo da "cartinha" e daquela conferência 

preparada com arte... Mas o modo a desagradava, a contrariava; ela se sentia 

aviitada.

Eugênio! É impossível fazer entender aquilo que provei naqueles 

instantes. Escutava segurando a respiração, com o coração que me batia 

violentamente no peito, como se daquele discurso dependesse a felicidade ou a 

infelicidade da minha vida. Chegou um momento em que não soube mais frear

me em puxar a tapeçaria um pouquinho para não só ouvir melhor, mas também 

para ver. Emíiia estava estendida sobre a poltrona, com os olhos baixos, o rosto 

contraído e enrolava raivosamente a ponta de sua gola de renda... O senhor, ao 

contrário, estava em pé ati perto, com o rosto branco como um cadáver, a 

cabeça baixa e as mãos imóveis nos bolsos das calças. Por debaixo de suas 

sobrancelhas escapavam certos olhares que pareciam querer fulminar. Falava 

com um tom baixo, reprimido, profundo: a voz tremia. Que cena para mim! NSo 

poderei nunca esquecê-ia.

Finalmente o senhor se balançou, passou uma mão entre os 

cabelos e sobre a fronte, fez um movimento com os ombros e depois disse.

"Adeus, Emíiia! Não pensemos mais nisso!"

Mas não se mexeu. Esperava talvez uma resposta. Emíiia calou. O 

senhor, indignado, voltou-lhe então rapidamente as costas e foi embora 

correndo.

Eu tinha lágrimas nos olhos. Tive que sentar-me para não cair... 

Sentia-me faítar. "Pobrezinho! - exclamava - pobrezinho!"

E não sabia dizer outra coisa. Mas aquela palavra dizia tudo.

Quando Emíiia me chamou de voita â sala, não pude conter-me em

dizer-lhe:
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'Você foi cruel! Cometeu um verdadeiro gesto Indigno! Fez-me

muito mai!"

Voltei para casa como que estupefata, e corri com o pretexto de 

deltar-me logo. Não consegui fechar os olhos. Tinha o senhor sempre diante de 

mim! E dentro dos meus ouvidos a voz! Era aigo que eu nunca tinha provado. No 

dia seguinte fiquei entristecida, silenciosa, exclamando a cada 

momento:"Pobrezinho! Quem sabe o que fará agora? Como deverá sofrer neste 

momento! Se pudesse consolá-lo! Oh, o faria com prazer!"

E me enraivecia de ser mulher. Depois me assombrava com 

aquele meu novo estado de ãnimo, e me perguntava, assustada, o que ele 

queria dizer; mas não conseguia dar-me uma resposta, ou respondia somente: 

"Passará!"

Mas não passava. Os dias se seguiram, a minha perturbação 

tomou-se maior. Sentia uma vontade de revê-lo, revê-lo de longe, mesmo sem 

ser vista pelo senhor... e quando, três ou quatro dias depois, eu o encontrei no 

Lungami, junto S ponte de Carraia, apoiado ao parapeito do rio, com os olhos 

fixos nas águas, senti dar-me um salto no sangue, parecia morrer, tamanho foi o 

aperto no meu coração.

Então começou para mim um verdadeiro martírio sem nome. Que 

dias! Que semanas! Que meses! A sua imagem tomou-se uma necessidade da 

minha alma, não conseguia saciar-me em olhá-la e em adorá-la. Amei, então, o 

meu sofrimento, e me deleitava em prolongá-to e prová-lo de todas as maneiras. 

Parecia-me, que loucura! que aquele meu afeto tão secreto, tão sem esperança 

devesse servir ao senhor de consolo, de compensação pela vil traição de EmíBa; 

e acreditava que por este santo fim não teria nunca sofrido o bastante!

Era a primeira vez que o meu coração se abria à vida Inefável do 

amor! Nem devia amar nunca mais!

Três meses depois você deixou Florença e a Toscaria quase 

desesperado por causa da saúde. A minha dor foi imensa! O único e fraco fio de
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esperança que ousava algumas vezes iluminar os meus sonhos e os meus 

delírios despedaçou-se num instante. Entre mim e o senhor, eu acreditava, havia 

agora no meio o infinito. Deus meu! E morreria sem ser amada um instante, sem 

que meu amor fosse reconhecido peio senhor. Pude resignar-me também a Isso; 

e tomei-me, se era possível, mais do senhor; já que me restringi, Jurando 

solenemente, a uma promessa: nenhum outro me teria! Mantive.

Dois anos depois me casei por cruel necessidade de família, um 

homem que me amava de verdade, mais do que eu merecesse...e me ama 

sempre. Esposa fiel, obediente, prestativa, eu não lhe concedi nada além do meu 

corpo. Oh, a minha alma não terá nunca! Sou eu culpada? Não sei, não quero 

saber. E se fosse? Para mim é a mesma coisa. Já tentei amá-lo, mas não pude 

conseguir. Você, Eugênio, permaneceu na minha memória como uma figura 

celestial, bela, de juventude imortal, sempre o mesmo, sempre o Eugênio 

daquela noite fatal, com o coração desmerecidamente dilacerado, com a alma 

nobremente digna submetida a uma injúria covarde, e a sua imagem só sumirá 

do meu peito com o último suspiro da minha vida!

Quando meu marido anunciou-me que seu trabalho de engenheiro 

de estradas de ferro o chamava â Sicília, estive, pela alegria, a ponto de 

enlouquecer. Parecia-me que a Sicília era uma só cidade e que infalivelmente eu 

reveria você. Ah! Messina, Siracusa, Augusta, Catânia... Onde estaria você? 

Quis até morrer na Sicília para ficar perto de você!

Há alguns dias, oh! Você não pode acreditar qual foi a minha festa! 

E ao mesmo tempo que tormento! "Não me reconheceu!" disse ò amiga que 

estava ao meu lado...
. / i j

* •  V v f

Mas não queria significava! Tinha te encontrado! Finalmente! E 

estava decidida a te procurar. Oh! Não queria ir embora para tão longe, para o 

Oriente sem antes dizer a você o meu segredo, sem aliviar meu coração de um 

peso molesto. Como estou feliz agora!
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Eu sei que você me esquecerá logo, mas o que me importa? Você 

me amou um momento, pelo menos me disse isso, e quero iludir-me e 

acreditar... Não ousava esperar tanto... Repita-me isso!... Eu também te amo, 

Eugênio! Te amo! Te amo!

E agora, vamos embora” — acrescentou logo —  e se levantou do

banco.

— Delfina! Delfina! —  exclamei segurando-a pela mâo, não 

sabendo acrescentar mais nada.

— Deixe-me! Vamos! — disse ela com um tom doce e quase de

súplica.

— Mas quando, onde poderei rever você? —  Perguntei a ela

aterrorizado.

— Rever-me? — fez ela, tomando-se séria imediatamente —  

Rever-me? Nunca mais! Você acredita que eu seja tão forte para desafiar o 

perigo? Não , Eugênio. Estou cansada. Deixe-me, vamos...por piedade!

Não retive mais a sua mão e seu braço caiu como um corpo inerte. 

Oihei-a no rosto. Uma palidez mortal havia improvisadamente tingido suas faces 

e descolorido até seus lábios.

— Você sofre? — perguntei-lhe mais aterrorizado que antes.

— Te amo! —  respondeu com voz apagada.

E saiu com a cabeça baixa.

Depois de alguns passos, dirigiu-se a mim que seguia 

maquinalmente atrás deia.

—  Peço-ihe um favor — disse, esforçando-se para sorrir — Jura 

concordar comigo?

—  Juro! —  respondi sem suspeitar de nada do que ela me

pediria.

— Não me siga!

— Oh!
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— Você jurou-me! — Repreendeu-me com respeitável 

dignidade. —  É inútil nos revermos! Depois de amanhã partirei com meu marido 

para Constantinopla, para onde a sociedade das ferrovias o manda para dirigir e 

Inspecionar os trabalhos. Por que colocar em risco e transformar em remorso 

estes tristes mas grandes e solenes momentos de felicidade?

Descemos silenciosos pelas vias, como dois condenados â morte; 

eu mudando os passos com penúria, sem ver nem pensar; Deifina ligeira e 

quase apressada. Chegamos ao portão.

—  Te amo! —  eia me disse com voz baixa como adeus, e 

apertou-me a mão.

— Te amo! — respondi. E apoiei-me em um dos candelabros 

que ficam ali em frente.

Distanciou-se andando direto pela via, depois virou à direita. E 

quando vi desaparecer atrás da esquina o último pedaço da sua veste, me 

pareceu que metade da minha vida tivesse Ido embora atrás dela!
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GIULIA

Sentei. Eia tremia ainda, não conseguia desembaraçar a fita de seu 

chapeuzinho. Tinha os olhos cheios de lágrimas e fazia esforço para retê-las. 

Olhava-me sorrindo, vermelha nas faces como uma menina pega em flagrante, 

mas não podia faiar.

Cu também não encontrava uma maneira de dizer algo, estava 

surpreso e um pouco atordoado! Uma aventura tão inesperada! NSo sabia, no 

entanto, se devia alegrar-me por meu papel de cavaleiro errante, temia ter feito 

papel ridículo. Os gritos, os insultos daqueles patifes, as risadas e os assobios 

quando segurei peia máo a pobre mulher confusa e a fiz subir na carruagem 

pública...Em resumo, não sabia o que pensar.

Enquanto a carruagem corria, ela conseguiu apenas balbuciar, 

duas ou três vezes, um "obrigada". Eu, da minha parte, não queria mostrar-me 

indiscreto. A curiosidade em saber quem eu teria salvado dos insultos de uma 

dúzia de plebeus insolentes e de varredores de rua impeliu-me, no entanto, a 

aceitar o convite para subir as escadas do seu apartamento. Mas, ao entrar 

naquela sala, não quis ter um ar tão pouco generoso e tão pouco cavalheiresco e 

procurar saber os fatos, fossem eles de uma mulher com a qual podia contar, 

como eu já suspeitava.

Ela agora havia tirado o chapeuzinho, tinha se desembaraçado do 

xale colocando-o negligentemente sobre uma cadeira; ajeitando um pouquinho 

os cabelos quase por instinto e veio sentar-se, de modo ágil e gracioso, no sofá, 

ao meu lado, repetindo:

— Obrigada, senhor!

I!
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— De nada — respondi —  qualquer outro, na mesma situação, 

teria feito o mesmo.

— Oh, senhor! —  continuou —  a minha gratidão é pouca coisa, 

mas eu, esteja certo, lembrarei deste momento por toda a vida.

Tinha uma vozinha doce, Insinuante como se ouve somente na 

Toscana, uma voz, ousaria dizer, de harmônica, daquelas que te obrigam a ouvir 

mesmo quando não dizem nada que valha a pena ser escutado.

Sem xale e sem chapeuzinho, a sua pessoa me parecia mais bela. 

imagine! Um par de olhos magníficos, de um azul escuro estupendo, uma 

cabeleira loira, rica e toda sua, que se encrespava e brilhava como o ouro com 

os reflexos da luz, uma estatura alta, magra, delicada; e as mãozinhas de 

princesa! Mil belas razões para tomar mais picante a aventura e mais guloso o 

mistério.

Aquele som de voz tinha quase me perturbado. A voz parece-me a 

expressão mais imediata da alma; tem um quê de imaterial, de mais próximo a 

ela, que mente raramente. Existem inflexões, modulações que revelam tanto se 

se sabe estudá-las! A palavra dirâ uma coisa, mas o som dirá uma outra, para 

quem o entende; e digo som e não tom, o que é multo diferente. Para mim, 

aquela vozinha não indicava uma alma vulgar, se bem que pudesse ter decafdo 

multo embaixo, descia direto ao coração e inspirava logo confidência. Porém, o 

fácil ceticismo da vida não tardou a sugerir-me ficar em guarda. Em todo caso, o 

que me assegurava que depois daquele dia eu e aquela mulher estaríamos 

novamente juntos!?

Nos breves momentos transcorridos sem que nenhum de nós dois 

soubéssemos iniciar uma conversa, ela passou diversas vezes a mão no rosto, 

como para recuperar-se do incidente ocorrido na praça Barbano, eu pude, no 

entanto, observá-la um pouco melhor e dar uma olhada na saia onde, 

desconhecidos um do outro, nos encontrávamos mudos, face a face. A sala era 

de uma elegante simplicidade, um verdadeiro ninho de mulher. As cortinas
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verdes da janela títfundiam-lhe um quê de incerto, de nuança, de voEupluoso que 

subia â cabeça como um odor muito forte.

Foi eia quem rompeu o silêncio.

— Ouso perguntar-lhe o seu nome —  disse olhando-me no rosto 

com um sorriso inexprimível, um sorriso particularmente dos oihos, ainda cheios 

de lágrimas.

— Doutor Camllio Samboni —  respondi inclinando-me.

— Escrevereí-o no coração í

— E o seu, se não lhe desagrada. —  disse fazendo-me ousado.

— Qiulia Lorini — respondeu sem hesitar.

Mas depois de um momento, abaixou os olhos, cobriu o rosto com 

as mâos e desfez-se em pranto.

— Desculpe-me, veja — fiz — fui indiscreto. Se a minha

presença...

— Não, não, fique; agrada-me tanto!

— Então, por favor, pare de chorar. Vamos! Não foi nada. São 

coisas que acontecem todos os dias. Pessoas patifes sempre fazem isso com as 

pessoas de bem. não é preciso prestar muita atenção.

Eia continuava a chorar, a soluçar, abandonada sobre o encosto do 

sofá e torcia violentamente as mãos. Comecei a me comover de modo estranho.

— Acaime-se — dizia-lhe —  será pior; acalme-se.

— Deixe-me desabafar — respondia — deixe-me desabafai um 

pouquinho. Tenho um nó no coração. Sofro!

Eu estava em pé na frente dela e a olhava com um sentimento 

íntimo de piedade, quase como se eia fosse uma amiga de antiga data.

— O choro ihe fará bem — pensava; e continuava a olhá-la.

Ela, de vez em quando, levantava na minha direção os olhos 

banhados de lágrimas, e tentava sorrir como se procurasse desculpar-se por
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aquele desabafo involuntário; depois voltava a soluçar mais forte e apertava 

convulsivamente as mãos.

Tenho vergonha em dizê-lo! (Mas eu te conto esta aventura para 

Justamente dar-te mais uma prova das estranhezas do coração humano). Tenho 

vergonha em dizê-lo! Aqueie choro, depois de poucos minutos, começou a 

parecer-me suspeito. Os esforços que ela fazia para conter-se, para voltar á 

calma pareciam-me, em suma, uma hábif cena de comédia. Oeieitei-me com 

esta idéia, apiaudi secretamente a minha fineza de entendimento, e disse a mim 

mesmo - Façamo-nos de bobo! Vejamos aonde a amiga quer me conduzir. 

Esta cena tem um objetivo.

Giuiia pôde finalmente vencer a si própria, enxugou as suas 

lágrimas e, levantando-se do sofá, encostou-se em mim com um ar de timidez e 

ingenuidade que me fizeram sentir despeito.

— Perdoe-me — disse com seu tom de voz encantador —  não 

pude segurar-me. Você é tão bondoso que não terá, espero, se ofendido.

— NSo me ofendi realmente —  respondi esquecendo por um 

minuto a parte que queria representar — Ficaria muito satisfeito se pudesse ser- 

lhe útil em alguma coisa.

E, apenas pronunciadas essas palavras, me enraiveci internamente 

por ter-me deixado enganar pela aparência.

— Obrigada — ela respondeu —  obrigada de coração.

— Este apartamento é uma delicia —  recomecei para não deixar 

morrer a conversa.

—  Bem localizado e arejado, mas uma verdadeira casca de noz. 

Para mim, na verdade, é também muito grande.

— Mora sozinha?

—  Sim, sozinha... com a empregada.

E baixou os olhos suspirando.
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— Talvez eu me engane, mas a senhora nâo me parece

florertfína.

— Sou de Slena, porém, vivo em Florença há dois anos.

—  Sempre sozinha? — ousei perguntar-lhe com um tom que nâo 

queria parecer impertinente.

Cia não respondeu, mas ficou com as faces primeiro vermelhas e 

depois pálidas.

— Sofre? —  fiz eu, rapidamente, arrependido daqueia pergunta.

—  Um pouco — respondeu —  mas agora já me habituei com 

isso. Sofro, algumas vezes, de um mal-estar no coração.

— Há multo tempo?

—  Há dois anos.

—  E não pensou em se tratar?

— Não — respondeu com uma leve sacudida de ombros.

— Faz mal — acrescentei involuntariamente, ansioso em apagar 

a Impressão das minhas palavras.

— Precisaria estar tranqüila.

— O que a impede?

— Tudo!

Olhei-a fixamente no rosto. Provava, a cada palavra sua, 

sensações fortes e diferentes. Serttia-me enfeitiçado por aquela beleza, mas 

tinha medo de fazer, na sua presença, papel de bobo. Era empurrado a fazer-lhe 

entender que já havia adivinhado a sua condição e que era inútil toda a arte para 

ocultar-me isso; mas nâo queira, ao mesmo tempo, parecer descortês.

Somos estranhos! Não sabemos supor que algumas mulheres 

também possam ter pudor, delicadezas de sentimentos, altivez de caráter como 

as outras e demoramos a nos incomodar para preservá-las de uma humilhação. 

Queremos talvez nos vingar do encanto que provamos; procuramos talvez 

desculpar, com uma indecente mudança, a nossa fraqueza de sentidos.
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decidia a interromper a conversa para nSo ir muito aiém. Sentia uma embriaguez 

deliciosa subir-me â cabeça; via naqueles vapores, pouco a pouco, desaparecer 

os nobres sentimentos da minha consciência de homem, e não me esforçava por 

nada em resistir. Em poucos minutos tinha, bela e acomodada, uma daquelas 

transições do coração que indicam ordinariamente a ruindade do caráter de uma 

pessoa, e prosseguia com curiosidade:

— Como tudo?

A minha pergunta foi acompanhada por um gesto de confidência 

que convidava a bela mulherzinha a sentar-se novamente.

— Senhor! — disse ela, obedecendo resignada; — nós somos 

dois desconhecidos. Se eu, para responder â sua gentii interrogação, ihe fizesse 

confidências, estaria talvez segura de que acreditaria em mim? O senhor, por 

seu lado, não tem realmente nenhuma razão para acreditar nas minhas palavras. 

As mulheres infelizes como eu parecem que são condenadas ao martírio da 

desconfiança. Oh! Não dizemos a ninguém nossas dores verdadeiras. O melhor 

que podemos fazer ê tentar esquecê-las.

Com a sutil penetração da mulher, ela tinha lido na minha alma e 

tinha respondido franca, sincera. Senti-me pequeno diante dela.

— Não exijo confidências — respondi, como que para ocultar o 

meu fracasso, —  seria muito atrevido — queria somente lembrar-lhe que era um 

doutor como os outros, e que ihe oferecia os serviços da minha pouca ciência.

— Para quê? O senhor curaria os meus nervos, e o coração e a 

alma desfariam sua obra. Quis dizer que neste tipo de doença, a tranqüilidade 

intema vaie mais que qualquer remédio: é difícil tê-la!

— Mas então?

—  Deixa-se roiar as águas, e aqufo que acontece está bem.

Durante a faia tinha oihado a união do seu pescoço, uma

verdadeira perfeição. A pele, de uma brancura quase cintilante, deixava

118
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transparecer algumas pequenas veias azuis que pareciam querer revelar o 

surpreendente encaixe da vida daquele belissimo corpo; enquanto a respiração, 

um pouco ofegante, dava aos movimentos da garganta um quê de moleza e 

volúpia que davam vontade de comê-la de beijos. Sentia um pouco de tontura.

Nunca compreendi, como naqueie momento, como os nervos 

podem, algumas vezes, predominar sobre a razão. Posse a hora, o locai, as 

circunstâncias e aquela beia figura de muiher sentada a meu lado, tão perto que 

de vez em quando podia sentir sobre meu rosto seu hálito quente e levíssimo; 

fosse, naqueie dia, uma fácil disposição do meu espírito em vagar no Infinito, a 

tirar da estúpida reaiidade imagens e visões que a transformam, fosse alguma 

outra recôndita razão que não quero procurar, certo é, em resumo, que eu 

sentia, dentro de mim, uma insistente e agradável violência, a qual repelia todas 

as reflexões sábias e honestas e deixava livres as douradas tentações saídas 

como nuvens de mil formas da fantasia aquecida.

A conversa tinha tomado um tom muito sério. Tentei conduzi-la 

com um certo bom-humor.

—  Se a senhora tivesse razões para não amar a vida — respondi

— este desdenho estaria bem. Mas a senhora é jovem, é bela, rica das mais 

felizes promessas do que está por vir...

—  Promessas! —  interrompeu-me —  disse bem.

— Que na maioria das vezes vaiem mais que a reaiidade —  

acrescentei —  Para mim, a felicidade da vida não está no possuir, mas sim no 

correr atrás de um fantasma que sempre nos foge das mãos. O possuído é a 

morte.

— Ouça! — respondeu-me — Ninguém sabe tão bem ver a vida 

pelo seu lado melhor que nós pobres mulheres. Estamos como o senhor diz, 

sempre correndo atrás do fantasma que foge; mas se o senhor acredita que não 

se cansa disso, que não se desfalece... é porque o senhor nunca provou. Nós 

refazemos a teia de aranha da nossa situação no mundo com uma boa fé que os
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homens nlo sabem entender. Dizem que são leviandades do coração! 

Volubilidades! Que! Nós queremos somente tomar a realidade como ela é, e ê 

muito feia. Aquelas leviandades, aquelas volubilidades nos custam lágrimas, 

tormentos impossíveis de dizer; e é por cansaço, por desespero, por terror 

daquilo que nos impede de ver bem que, por fim, nos jogamos de olhos 

fechados em uma vida que só Deus sabe quanto pesa! Vamos! Convença-se 

disso; vocês, os homens, são cruéis!

— E as mulheres? — fiz eu com um sorriso que queria ser 

maiicioso e que ninguém pode dizer o quanto foi imbecii.

— NSo, nSo! — respondeu com grande energia — Existem 

ações que nós, por todo o ouro do mundo, não saberíamos cometer, seja por 

fragilidade ou delicadeza de ânimo, elas nem mesmo nos passam pela cabeça; 

não conseguimos nem mesmo explicá-las!

E a sua voz tremia comovida. Os seus olhos cintilantes por um 

imprevisto desdém f.xaram-se no meu rosto, nSo saberia dizer se para fazer-me 

uma terrível interrogação ou se por triunfo. Ela mordia ligeiramente o lábio 

inferior e com a mão direita pregueava um trabalho de rendas estendido sobre o 

espalÂar de um poltrona ali próximct-

— Oh, nós fomos feitas mal! — continuou depois de um 

instante; — deveríamos ser mais fortes. Deveríamos uma vez finalmente tirar 

proveito da triste experiência e nâo nos deixar enganar.

—  Vamos! NSo fique com raiva! — exclamei com um tom de 

confidência quase infantil, e peguei-lhe uma das mãos e comecei a alisá-ia com 

a minha, como se aquela carícia pudesse acalmar o seu desdém.

Deixou-me fazê-lo. Eu lhe lançava, havia tempo, certos olhares 

ardentes de desejo, longos, exprimentes daquela languidez deliciosa, própria das 

pessoas enamoradas. E nSo eram mentiras. Ardiam-me no coração mil coisas; o 

sangue fluía com febril frequência e derramava-se então por todo o meu corpo
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com um calor que queria acender-me o vulto mate do que se tivesse 

permanecido aigum tempo diante da brasa.

—  Não é raiva —  eia respondeu, — é indignação. Mas diga, com 

a mâo na consciência, temos nós mulheres outro defeito senão aquele de 

acreditar em vocês com uma ingenuidade exageradamerrte toia?

—  Foram feitas para isso.

—  Ê uma Infâmia!

— é  a natureza.

— Acreditava que o senhor tivesse melhor coração! — exclamou 

com ar de cortês reprovação.

—  E se enganou, e está bem.

— Faz por zombaria, para distrair-me da minha fixação; não é

verdade?

—  Faço para vê-la imponente no desdém e majestosa como

uma deusa

E estendi o braço para endireitar urri pequena mecha de cabelos 

que lhe caía no rosto. Ela veio com a sua mão de encontro 'a minha, e impediu 

aquele ato sem parecer ter tido um intenção severa.

— Faiemos dos homens e deixemos a Deusa — disse sorrindo

levemente.

— Fale a senhora a vontade; — respondi — eu degustarei 

quieto, quieto a felicidade de escutá-la.

— Como vocês sâo cruéis! — continuou prendendo talvez o 

discurso às idéias que lhe passavam rápidas pela mente. — Quer dizer que na 

vida de vocês chega um momento em que brincam com as dores dos outros 

sem remorso e sem vergonha! Chega uma hora em que a embriaguez e a fartura 

lhes faz pisar em todas as coisas mais gentis e mais sacras. Digamos isso sem 

rubor, sem subentendido, sem reticências: quando nós concedemos alguma 

coisa, concedemos tudo: corpo e alma, vida e felicidade, não sabemos fazer
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nada pela metade. Vocês nSo querem entendê-lo, fingem, talvez porque assim 

ganham. SSo animais ferozes, ávidos de prazer, de sensações violentas. Não 

têm, amando, outro objetivo. E assim, quando encontram uma infeliz que por 

meio do seu corpo quer segurar-se a uma alma, começam a rir, a zombar, e 

tiram do bolso o saivs-conduto da moral para insiníá-Ja impunemente ou 

empurrá-la para um precipício sem fim... Deus meu! Também ele! Pronunciou 

estas palavras com uma inflexão monótona, reprimida, cheia de emoção 

crescente; parou um pouquinho antes de exclamar. "Deus meu! Também ele!..." 

e, cruzadas as mãos em ato de dilaceração profunda, recomeçou a soluçar. 

Precisava pouco para entender que aquele "ele" não era eu.

—  Não! —  pensei irritado; — volta-se ao começo?

E era a conclusão de um pensamento oposto ao seu, feito no meu 

interior enquanto ela falava —  Eis —  dizia — as mesmas coisas! Parece uma 

liçãozinha aprendida decor. Enfim, se o resultado deve ser sempre o mesmo, se 

poderia também fazer menos destas entediantes histórias! Já que estou aqui a 

recitar a parte do colegial, alonguemos o discurso sem nenhum resultado. 

Esperta, por Deus!

Mas pensava assim por esforço; o coração não mais perdia tempo. 

Dentro havia um tumulto de sentimentos diversos que guerreavam entre eles, e 

existia no meio também a vergonha daquele laborioso ceticismo com que eu 

queria dar a entender a mim mesmo que era um homem do mundo.

Oh, a vaidade! Quantas perversidades sugere!

Porém, faltava-me a coragem daqueles sentimentos. Contava em 

chegar ao objetivo através de finezas diplomáticas, de passagens graduadas, 

em suma, sem parecer, e por isso tramava.

—  Desculpe-me, veja — disse ela de improviso, reprimindo com 

vontade a sua agitação; —  é mais forte que eu.

—  Oh! Deixe estar! —  respondi; — faça pouco caso!
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— Mas ouça que infâmia! —  exclamou com um inesperado 

abandono. — Não quero oculíar-me... E, depois, seria inútil!... Tintia um amante.

Eu sorri. Ela entendeu — Não era o primeiro — acrescentou com 

altiva franqueza —  mas eu o amava mais que o primeiro. Isso vocês n§o 

entendem; parece-lhes um absurdo, mas é a verdade. A lisonja de segurar-se a 

um afeto durável nos toma mais apaixonadas e melhores... Basta! Vivemos 

juntos por quase um ano. Já fabricava castelos no ar e me confortava com isso, 

senüa-me feliz! Quando se cal nesta miséria, não temos outra vontade senão 

sair dela. Iludimo-nos facilmente, provamos um grande desejo de nos iludir.

Pouco a pouco, no entanto, percebi que ele não era mais o mesmo 

de antes, entediava-se comigo, tomava-se irado e quase descortês... Foi um 

grande golpe no coração! Mas, veja! Estava habituada aos desenganos. Um dia 

fiz um grande esforço (sofria vendo-o daquele modo) e lhe disse:

"Pierino, não sei como aconteceu, mas não mais te quero bem."

"Bem! — respondeu rindo desengonçadameníe —  somos dois".

"Melhor assim! — exclamei com a morte no coração; —  separemo- 

nos amigos. Não nos veremos mais!"

"Os mortos não se revêem!" fez ele, descendo as escadas como 

que aliviado de um grande peso.

Eu chorei como louca e jurei mudar de vida! Não é como dizê-lo! 

Parece impossível! C trabalho nos evita, quase como se a nossa culpa deixasse 

uma sujeira sobre as coisas que não se pode tirar mais. Padeci alguns meses, 

sobrevivendo de alguns trabalhos de costura que me custavam muito e me 

rendiam pouco mais que nada; estava decidida a me deixar morrer! Não quis 

vender um só dos pequenos objetos que o recordavam.

Esta saia está justamente como ele a deixou; não há nem mesmo 

uma cadeira fora do lugar, já que, por mais que eu fizesse, não o tirava da minha 

cabeça...
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Ontem, de repente, vi-o na minha frente. Fiquei amedrontada, 

queria mostrar-me despeitada e não dar-lhe ouvidos, mas eie disse e fez tanto!... 

Deixei-me iograr! Deu-me a entender que tinha mudado de casa, que havia um 

projeto para fazer-me bem, e me disse que queria a todo custo mostrar-me a 

sua nova habitação. A sua tia tinha morrido (tinha somente uma tia), podia agora 

estar livremente com eie e ser a dona da casa. Por que eu deveria não acreditar 

nele? Quem o tinha obrigado a vir?

Estava feliz e triste, o coração não me dizia para ir. Toda a noite 

fantasiei, me arrependi diversas vezes de ter prometido, mas depois não soube 

resistir e não me parecia verdade que já fosse dia. Fui, hesitando, com um 

pressentimento ruim, e bati naquela porta que ele havia me indicado.

Um empregado que eu não conhecia introduziu-me em uma bela 

sala e deixou-me ali a esperar. Um pouco depois, entrou um homem de uns 

cinqüenta anos, afto, grisalho, todo vestido de preto. Fiquei enrijecida peia 

surpresa!

"É você, querida?", disse-me com um sotaque estrangeiro (era 

inglês talvez, que sei eu?)

Cai das nuvens! Desceu-me uma venda sobre os olhos e por um 

milagre eu não desmaiei. Mas retomei logo a ousadia e, quando aquele homem 

encostou-se em mim e estendeu a mão para fazer-me uma carícia, empurrei-o 

com violência e corri em direção â porta. Eie me segurou peio braço. Zombava e 

resmungava não sei que palavras... depois me disse:

nCom que propósito esta cena? Não ê você a mulher de Pierino? 

Eu sou o amigo do qual ele lhe falou."

Fiquei vermelha de despeito e de vergonha, e no entanto estava 

fria, um gelo. Tremia toda.

"Deixe-me ir! — balbuciei; — não sou eu... deixe-me!"

"Ouça — ele me disse — fazer-se de honesta é tempo perdido. 

Quem, por acaso, entra aqui mulher honesta, sal outra coisa. Aprenda teso."
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Queria fazer-me sentar na poltrona próxima. Eu resistia me 

debatendo, e depois me plantei na sua frente enfurecida pela injúria.

"Senhor! —  gritei —  posso mesmo ser aquela que o senhor diz, 

mas não podem me vender, me ceder! Deixe-me! Senão salto àquela janela e 

me meto a chamar as pessoas!"

"Por piedade! — depois acrescentei em tom de súplica; — fui 

viimente enganada... deixe-me ir. Voltarei se quiser uma outra vez (dizia tudo 

aquilo que me vinha á boca), mas agora me deixe... Peio amor de Deus!... Não 

vê que sofro?"

Persuadiu-se e abriu a porta.

"Obrigada!" disse-lhe; e estava para colocar o pé para fora da saia.

"Virás realmente?" fez ele.

"Sim, virei —  respondi —  amanhã."

Teria prometido tudo para libertar-me!

Ousou oferecer-me dinheiro. Ainda que eu me sentisse tentada a 

jogar-íhe no rosto, rejeitei cortesmente, e desci as escadas meio morta. Logo 

estava na praça Barbano, agitada, desordenada como o senhor me viu. Não 

conseguia individuar uma rua. Aqueies malcriados que tinham me visto entrar, 

começaram a gritar atrás de mim. Deus meu! Eu parecia enlouquecer. As 

pemas pareciam ceder. Queria correr e tropeçava...Quem sabe, se não fosse o 

senhor, que coisa me teria acontecido?... Diga, no entanto, — eia recomeçou 

depois de uma pequena pausa, —  diga se estas infâmias não são realizadas 

pelos homens? Se nâo são unicamente proezas suas?

Estava entre comovido e não saberia dizer que outra coisa. A 

música de todo aqueie seu conto tinha me deliciado docemente as orelhas como 

um gorjeio de rouxinol. Estava a olhar, a admirar a expressão de seu rosto, o 

movimento dos seus lábios, todo o ar altivo, nobre da sua pessoa que se erguia 

sobre o busto, quase ameaçadora, mas bela ao mesmo tempo, magnifica, cheia 

de um imenso fascínio. Não tinha me movido, tinha quase retido a respiração. E,
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no entanto, entre a emoção, sorria internamente com uma forçada incredulidade 

que era muito cômoda, mas que queria ocultar a mim mesmo. Precisava 

acreditar que eia houvesse adutterado parcialmente a narração do 

acontecimento, tinha necessidade de me persuadir que o caso não tinha 

terminado realmente como ela contou. O homem é assim: quando não pode 

encontrar uma desculpa na realidade das coisas, faz de tudo para se persuadir 

de que as coisas estejam precisamente como agradam a ele.

Nada respondi â violenta interrogação, ao contrário, peguei-lhe 

devagar a mão. Mas ela não ficou contente; queria a qualquer custo que eu 

falasse alguma coisa.

—  Eh! — fez, dirigindo seu rosto em direção ao meu e 

plantando-me no rosto aquele seu par de olhos divinos.

Encontrei uma saída.

—  Como médico — respondi — a proíbo de ocupar-se demais 

com este problema. E espero ser obedecido —  acrescentei afetando uma 

gravidade semi-séria que a fez sorrir.

—  Precisa refazer-se! — exclamei com um suspiro.

Ela permaneceu pensativa.

— Oh! — disse depois de um momento — eu não saberei nunca 

recompensar a sua primorosa bondade.

—  Comece com um beijo!

E a fixei para ver a impressão causada por aquela minha

imprudência.

Ela baixou os olhos, apertou um pouquinho os lábios, e depois, 

friamente, me deu o beijo pedido. Queria retribuir-lhe, mas ela afastou a cabeça 

um pouco vermelha no rosto.

—  E agora, que pensa fazer? — perguntei, tomando-me mais 

atrevido pelo meu triunfo e mostrando, tratando-lhe informalmente, que queria ir 

mais adiante.
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Ficou a olhar-me, surpresa como devia estar com aqueie tom 

confidencial e, mais que surpresa, magoada; depois respondeu:

—  Eu sei? Seria melhor morrer.

— Ao diabo os preconceitos sem fundamento!

—  É preciso pouco para dizê-lo!

—  Multo menos para mandá-los embora!

Coloquei-me no papei de Dom Juan e banquei o extravagante.

—  Sabe que aqui, em dois, se está multo bem? — acrescentei 

rápido, colocando uma mão sobre os seus ombros. Ela tentou, cortesmente, 

levantá-la daquele lugar; mas eu a retive prisioneira da mão. Parecia contrariada, 

embaraçada com aquele meu modo de agir, mas não ousava oferecer 

resistência.

— Deixarei logo esta casa —  respondeu —  aqui existem 

memórias demais.

—  Nem todas tristes.

— Tristlssimasl

—  Vamos — fiz, esticando-me sobre o encosto do sofá e dando 

certas olhadas que diziam multo.

Porém, não conseguia ir além, queria economizar o esforço de 

uma declaração mais aberta. Já que em meio àquela embriaguez de sentidos, 

aparecia de vez em quando um brilho de consciência, e sentia uma aguda ponta 

de reprovação ferir-me o coração à guisa de finíssimo ferrão; tanto que tinha 

uma raiva de mim mesmo e da minha fraqueza, que me envenenava o prazer 

daquela inesperada situação.

Fiquei assim um pouco curioso em espiar os seus mínimos 

movimentos, Irritado em ler no seu rosto um misto de espanto, de pena mal 

ocultada e de resignação desdenhosa, depois, com um salto, levantel-me.
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— Vai embora? —  ela perguntou com um tom que pareda 

querer assegurar-se que eu não partiria dali ofendido por aquele seu 

comportamento.

Eu não era mais capaz de esconder aquilo que naquele momento

provava.

— Vou embora —  respondi; —  por que ficaria mais a importuná-

la?

Ergueu-se e colocou-se na minha frente com um ar de profunda 

tristeza, envergonhada por já ter entendido as minhas bobas intenções e ao 

mesmo tempo muito decidida a desendividar-se comigo como melhor me 

parecia.

— Se quer ficar! — pronunciou em voz baixa; e o acento 

revelava toda a amargura daquele coração. Mais, talvez, indignado peia minha 

baixeza que pelo seu desprezo.

Pareceu-me que eia me cuspiu no rosto. Aquela minha embriaguez 

passou um instante.

— Oh! Oh! — exclamei horrorizado —  perdão!

E corri â procura do chapéu para esconder deia meu rubor e a 

minha extrema confusão.

Aquelas três breves palavras: "se quer ficar!" foram pronunciadas 

de um modo a significar: "Vilissima criatura! Eu queria pagar-te com gratidão, 

queria dar-te para sempre um nobre lugar no meu coração! Agora, se você não 

soube por um momento ser diferente de todos os outros, se viu uma infeliz e não 

foi capaz de resistir â tentação de Insultá-la; vamos, paga-se então a sua boa 

ação com a posse de um instante! Depois, ao menos, terei o direito de 

desprezá-lo como a todos os seus semelhantes!"

—  Adeus! — disse-lhe, sem ao menos poder olhá-la de frente.

Ela, então, pegou a minha mão e a beijou com efusão,

exclamando:
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— Obrigada! Obrigada! Como foi generoso!

Escapei embora.

Desci aquelas escadas, e, quando estava ao ar livre, abotoei com 

grande satisfação o meu sobretudo; depois me coloquei a caminhar com a 

cabeça erguida e com o coração em festa, como quem cumpriu o seu dever.
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Sil

FASÜÂ

Foi uma aparição fugaz; todavia deixou no meu coração um traço 

indeiévei. Raramente passam alguns dias sem que este gentil fantasma não se 

apresente diante dos meus olhos e não me faça vagar tristemente. Uma multidão 

irrequieta de imagens luminosas e ligeiras dança então em tomo de mim como 

arrancadas por um tufão que as mistura, mistura e depois as reduz a uma só. A 

fisionomia, o tom da voz, os discursos, os mais insignificantes gestos dela têm 

um caráter indefinível de alegrias negadas, de desejos perdidos no vazio, de 

esperanças mortas em um Instante como uma bolha de sabão; e uma grande 

parte da minha vida se vê aqui maravilhosamente resumida, sem que eu tenha 

ainda sabido perceber por qual afinidade secreta.

Quem era ela?

Não sei; ignoro até o seu nome. Nada pode fazer-me acreditar que 

tenha havido algum engano. Falta o motivo para suspeitar disso: seja juiz você 

mesmo.

Vi-a peia primeira vez em Florença, enquanto descia de uma 

carruagem no pátio da estação da estrada de ferro.

Estava vestida de preto, com rara simplicidade e com mais rara 

elegância. Uma bolsa de couro russo pendurada no braço, um leque e uma 

sombrinha, eis toda a sua bagagem.

Entrou no alpendre com um passo apressado e se dirigiu ao gulchê 

onde se compravam os bilhetes.

Eu me mantinha atrás dela, olhando-a atentamente; tive a 

impressão que estivesse agitada. Uma mulher jovem, bela (ohl imensamente 

bela!) que mostra estar ferida por um sentimento vivo e penoso, que viaja 

sozinha, sem bagagem... deixaria curioso atê um santo.
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Quando chegou a sua vez, ela pediu ao vendedor de bilhetes:

—  Um para Gênova, primeira classe.

—  É piemontesa —  pensei, Julgando pelo acento.

— Um para Empolí... primeira classe —  disse eu, que havia me 

coiocado atrás dela.

E aqueie "primeira ciasse" foi pronunciado por mim um pouco 

realçadamente, seja porque a resolução da escolha fora improvisada (viajo 

sempre de segunda), seja porque queria justamente que ela percebesse. De fato 

vottou-se, segundo o meu desejo, a oihar-me um instante, depois se distanciou 

apressadamente para entrar na sala.

Eu tinha em poucos minutos improvisado um projeto: subir no 

vagão que ela tivesse escolhido e tentar iniciar uma conversa com ela. Nada 

mais que um capricho! Aquelas poucas liras a mais de gasto pelo bilhete de 

primeira classe me teriam parecido bem empregadas, se pudesse conversar 

sobre o motivo de sua viagem. A minha verdadeira curiosidade era esta, mas 

não digo que era a única.

Os sentimentos do coração humano são tão complicados que 

quando nos colocamos a desembrulhá-los não conseguimos terminar. Debaixo 

da membrana de um se esconde um outro e depois um outro; e aquele que, â 

primeira vista, diriamos ser o mais simples, algumas vezes examinado, resulta no 

mais complicado.

Debaixo da minha curiosidade, havia naturalmente o prazer de 

poder contemplar, por uma hora e cinco minutos, o mais estupendo espetáculo 

da criação, uma bela mulherzinha. Uma paisagem, com o pôr do sol e com o 

claro da lua, é —  não digo que não — algo de magnífico de se ver. Quando se 

tem aqueie vivo sentimento da natureza que acatando toda harmonia, toda 

perfeição de linhas e de cores, traduz os sinais naturais em sentimentos 

indefinidos; quando por uma doce ilusão, que acrescenta encanto ao espetáculo, 

você derrama sobre a natureza toda a poesia do seu coração, enquanto, no
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entanto, imagina brotar dessa como de uma virgem e inesgotável fonté, é 

sempre a coisa Inanimada que te faz sentir e pensar; os seus sentimentos, as 

suas refiexões são circunscritas e limitadas na sua própria indeterminaçáo.

Uma bela mulherzinha, ao contrário, é todo o infinito e, se fosse 

possivei, qualquer coisa a mais. Aqui, a poesia que te inunda não é uma iiusão. A 

realidade supera qualquer esforço de fantasia: aquele corpo vive e pensa. Ou 

encontra-me um limite, se consegue!

Eu mergulho neste imenso com uma vontade que não se pode 

dizer; uma vontade sui gene ris, onde o sentimento da arte entra muito 

freqüentemente por mais de três quartos. Basta-me ou um par de olhos, ou um 

narizinho, ou um rosto, ou uma mecha de cabelos, ou dois lábios, ou uma 

covinha no queixo; já que através da humana imperfeição é preciso limitar 

também a imensidão e contemplar tudo um pouco por vez.

Que problemas para resolver! Que descobertas para fazer! 

Debaixo daquela belíssima forma há um sangue que ferve, um coração que 

palpita; há uma alma! O que quer dizer aquele sorriso dos olhos? Aquele 

movimento dos lábios? Aquelas linhas da testa e do nariz? E a voz? E aquela 

alegria tão cordial? E aquelas paisagens improvisadas da alegria para a tristeza? 

E aquela melancolia profunda, congênita que está localizada entre as 

sobrancelhas e a pupila e te comove cada fibra?

Debaixo da minha curiosidade se escondia mesmo um outro

sentimento.

Tivestes de observá-lo. Algumas vezes entre você e uma bela 

mulher se passa alguma coisa que não é justificada só peia sua beleza, muitas 

mulheres belas não produzem efeito igual. Quer dizer (é a fisiologia que o 

atesta) que entre os dois organismos existam relações materiais da mais íntima 

natureza, relações de Identidade. Olha-se, a primeira vez, como se já nos 

tivessemos conhecido não se sabe onde nem quando. Se se dá o caso de poder 

aproximar-se, a franca corrente de intimidade pega caminho logo, logo. Há uma
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confidência recfproca, um abandono que em outro caso permaneceriam 

mistérios inexplicáveis; há, não raramente, a fatal necessidade da qual nascem 

aquelas invencíveis e geralmente trágicas paixões que os bobos batizam com 

uma cômoda palavra: loucura!

Este sentimento, que vou chamar fisiológico, àquele ponto, eu já 

havia provado. Para dizer mais exatamente, tinha tido uma sensação indistinta 

dele; o sentimento desenvo!veu-se mais tarde, quinze minutos depois.

Na sala de espera, ela foi sentar-se ao fundo, junto ao café. Com 

um cotovelo apoiado sobre a mesa, com o rosto apoiado sobre a mão, tinha 

assumido um comportamento triste e pensativo. Fixos os olhos sobre o chão, 

olhava distraída ou, mais exatamente, seguia com os olhos certos sinais bizarros 

que a sua mão direita traçava imaginariamente sobre o mármore, com a ponta 

da sombrinha; mas o seu pensamento não estava ali, mesmo um cego teria 

percebido.

Sentei-me na frente dela e comecei a fazer-me, então, um mundo 

de perguntas, às quais devia encontrar depois as respostas, imaginar é uma 

delicia.

A florista, Josefa, aproximou-se dela, e ofereceu-lhe um macinho 

de violetas tricolores. A incógnita olhou-a no rosto como despertada de um 

sonho, pegou e pagou o macinho, depois recaiu, quase subitamente, no seu 

melancólico torpor, e os dedos se colocaram a desfolhar, uma a uma, com 

visívei distração, aquelas flores. Neste ato não havia, da sua parte, nem raiva 

nem prazer, os dedos agiam por conta própria. De fato, quando o sino deu o 

sinal da partida, ela se apercebeu, olhou surpresa as hastes que permaneceram 

em suas mãos e as pétalas espalhadas pelo chão, sacudiu a bela cabecinha 

como para dizer: enfim! E dirigiu-se â plataforma.

Correu rapidamente ao vagão mais distante e, acredito, por cáiculo. 

Havia muita possibilidade de permanecer sozinha.

Deixei que embarcasse.
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Eía apressava-se em fechar a porta, quando me apresentei com a 

valise na mão.

— Oh, desculpei —  eia disse; afastou-se e foi sentar-se do lado

oposto.

— Desculpe a mim — Respondi, hesitando alguns instantes para

subir.

— Acomode-se —  ela acrescentou, vendo que permanecia 

incerto sobre o degrau.

Entrei e, depois de ter colocado no alto, sobre a rede, a valise:

— Estou aflito —recomecei com uma daquelas pequenas 

hipocrisias às quais estamos tão habituados —  estou aflito por ter-4he talvez 

tirado o prazer de permanecer sozinha...Mas a culpa não é minha. Esta 

administração das estradas de ferro vai mal! Os vagões não são nunca em 

número suficiente.

— Um vagão para dois! — observou ela sorrindo; —  a gente 

pode se contentar com isso.

Talvez eu tenha ruborizado com esta ingênua resposta; certamente 

me senti mortificado.

Enquanto isso, o comboio partiu.

Como acontece em situações assim, a conversa correu um pouco 

em tomo do beio tempo, das ferrovias, das viagens, dos companheiros de 

viagem; e com tal propósito pedMhe de novo desculpas por tê-la talvez 

aborrecido com a minha presença.

— Porém —  continuei —  a aborrecerei pouco, paro em Empoli. 

E a senhora? (Hipócrita também esta pergunta).

— Comprei um bilhete para Gênova, só para ter um objetivo — 

ela respondeu com a involuntária loquacidade das pessoas aflitas por alguma 

desilusão. — Sinto uma grande necessidade de distrair-me: queria fugir de mim
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mesma. Logo, talvez, descerei na primeira parada e voltarei para trás. Começo a 

anrepender-me da minha resolução...O senhor é de Empoíi, acredito?

—  Não, de Florença. Aiuguei uma vila a duas milhas de Empoli, 

um ponto gracioso e afastado. Conto transcorrer dois meses de vida eremita, 

com os meus livros, se entende. Voltei ontem de propósito. Roubei do Bocca, do 

Bettinl, do PaggE, todas as novidades francesas e inglesas: romances, filosofia, 

crítica literária, ciências naturais, uns trinta volumes. Passarei com eles um bom 

tempo. Quando a gente é obrigado a uma vida dura, dois meses de solidão nos 

proporcionam mesmo um alívio. Não concorda com isso?

— Por certo. Há um jardim?

—  Sim, um pequeno, que vai tão mal que dá dó.

— Não lhe agradam as flores?

— Muitíssimo, porém, para cultivá-las, tenho pouca paciência.

Pareceu arrependida de se ter deixado tomar por esta conversa.

Encostou à porta e colocou-se a olhar o campo que fugia vertiginosamente.

Eu a olhava. Era bela! Aquilo que se diz bela, isto é, da beleza 

gostosa que Bacon escreveu não ser nunca tal sem uma certa estranheza de 

proporções. Ninguém a teria chamado uma estátua grega! Fidia certamente não 

lhe teria feito nem aqueie nariz, nem aquele queixo...mas não por isso teria tido 

razão. Aquelas pequenas desafinações eram o melhor dela! Havia também os 

lábios, os lábios entumescidos, rosa, sensualíssimos, de um frescor maravilhoso. 

Havia, para dizer a verdade, também a mão branca, com dedos pequenininhos, 

com unhas perfeitas, nem magra nem gordinha, algo entre os dois de fazer 

pasmar.

Eu, porém, prestava pouca atenção a tudo isto. Aquilo que mais 

atiçava a minha curiosidade era o caráter, era a alma daquela mulher, espiada 

pela sutil fenda das breves palavras: "Queria fugir de mim mesma!" Que drama 

devia agítar-se no seu coração! Lia-se nos seus olhos.
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— E quanto paga de alugue!? —  ela me perguntou tíirlgindo-se a 

mim improvisada mente.

— Cem francos por mês —  respondi; —  porém, tenho quase 

todos os direitos de dono sobre as frutas e sobre as hortaliças, quanto preciso 

para meu uso, se entende.

— E está lá?

— Há vinte dias.

— Sem a família?

— Com os arrendadores do lugar, ótima gente que não me 

incomoda; têm tarrto para fazer!

— Perdoe a minha curiosidade — disse depois de um momento;

—  o edifício é pequeno?

— Ao contrário, é grande; oito cômodos, além da cozinha e uma 

magnífica varanda; depois porSo, estrebaria, cocheira, coisas inúteis para mim.

Ficou por um momento com a cabeça baixa, talvez para reunir 

melhor os seus pensamentos; depois, quase como se tivesse (segundo aquilo 

que lhe passava pela cabeça) resolvido que não, voltou a encarar a porta e olhar 

o campo, como se nada tivesse acontecido.

Porém, eu tinha começado a perceber nela uma comoção nervosa 

que crescia de momento em momento. Quando íhe dirigia a palavra, ela me 

olhava no rosto com um certo ar que parecia querer confrontar, ou lembrar 

alguma coisa e não querer isso. A minha voz deveria particularmente produzir-lhe 

uma impressão muito estranha. Enquanto eu falava, ela estava a ouvir como se 

quisesse ouvir algum som distante, ou mesmo sondar qualquer coisa no seu 

som.

Eu me perdia entre mil suposições, mas, no entanto, provava um 

grande prazer. Percebi (precisava pouco) que não somente não lhe era 

antipático, mas que já havia entre mím e ela se desenvolvido aquele sentimento
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fisiológico acima citado. As confidências podiam, deviam vir para fora, tudo 

dependia de saber atraf-ías.

Bem gastas aquelas poucas liras! Tinha tido uma grande 

inspiração, um verdadeiro golpe de gênio! Eu, é ciaro, não estava a fazer o 

avaro em iouvar a mim mesmo!

— E, desculpe, Deus meu!... Sou muito inoportuna — fez ela 

depois de um iongo intervalo de silêncio, durante o qual pareceu que tivesse 

voltado atrás na sua resolução negativa e tivesse mudado de idéia.

— Diga, me faz um presente.

— Gostaria, — continuou hesitando — no caso, de ceder uma 

parte, aquela que lhe fosse mais cômodo, do seu edifício?

Para dizer a verdade, eu não esperava uma pergunta assim e a 

olhei fixamente nos olhos.

— Mas, depende — respondi. —  Existem pessoas às quais não 

se pode nunca dizer não.

—  A uma desconhecida não a cederia então?

—  Perdoe-me, senhora! Podem existir desconhecidas que logo 

se conhecem melhor que uma pessoa há muito conhecida.

— É um epigrama?

— Estou longe disso: não, é um cumprimento.

—  E seja. A estranheza da minha situação neste momento 

poderia expor-me também ao pior. O que o senhor pensa de mim?

— Oh, nada de mal, esteja certa!

— Não diz a verdade.

—  Digo aquilo que penso, mas não acred&o que me engane.

Não saberia explicar que espécie de sentimento eu provava vendo

a possibilidade de ter a bela incógnita como hóspede da minha viia. Havia, não 

nego. de suspeitar-se de uma igual proposta feita tão rapidamente. Mas aquela 

gentil figura impedia que se pensasse mal dela. Não! N3o era uma aventureira;
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via-se â distância de uma mfiha! Devia, porém, ser ou uma mulher multo 

estranha e caprichosa ou uma grande desventurada. Estas duas hipóteses 

lisonjeavam a minha vaidade. Da curiosidade nem se faial

Eu tive sempre um grande gosto pelas coisas imprevistas. Há tanta 

poesia! Mesmo quando se chega, depois de muitas dificuldades ao fundo e se 

pesca um peixinho, para dizer o menor. O imprevisto, ao contrário, é o meu forte, 

imagine, então, o quanto temia que a bela mulher se arrependesse a segunda 

vez! Parecia-me um grande pecado.

— Não me atrevo a oferecer-lhe a vila toda por aquiio que posso 

dispor — eu disse, vendo que ela caiava entre inresoluta e tímida; —  mas se 

nenhuma outra consideração a retiver, seria um grande desprazer para mim se a 

senhora não aceitasse.

— Aceito —  respondeu com um ímpeto de franqueza que me 

agradou tanto. —  Mas, com um trato! — acrescentou —  O senhor me cederá 

metade, um quarto do edifício, como melhor lhe agradar, recebendo 

antecipadamente a parte do aluguel que me compete.

— Isto não — fiz eu um pouco ressentido — Tanto porque o 

aluguei já está pago e, sozinho ou com outros, dá no mesmo.

Pareceu ofendida peias minhas palavras, e um pouco despeitada

respondeu:

—  Não se faia mais disso. Aliás, é uma loucura!

—  Se esta minha idiotice —  apressei-me em acrescentar —  a 

impediria de aceitar, tenha-a por não dita; pagará.

— É uma loucura! - repetiu a incógnita, como faiando para si

mesma.

O comboio parava.

— Empoii, quem desce? Empoli, quem desce? — Gritavam dois 

ou três empregados da ferrovia.
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— Cu me encarrego da sua bagagem —  disse ousadamente, 

pegando a sombrinha e a bolsa deia.

— NSo, nSo —  respondeu com um acento lânguido e irresoluto.

No entanto, eu tinha saltado do vagão e lhe estendia a mão.

— O que pensará de mim? — disse parada na porta para olhar- 

me no rosto, acompanhando estas palavras com uma expressão de dor profunda 

que o rubor de suas faces modificava um pouquinho.

— Todo o bem possível —  respondi; e lhe ofereci o braço.

Não acreditava em mim mesmo. Parecia ter vencido a primeira 

batalha do mundo. Os viajantes que desceram em Empoli e nos olhavam 

curiosos, eu já os confundia com mosquitos. Não acreditava em mim mesmo, e 

a tinha segura pelo braço porque tinha medo do trem que não se decidia a partir. 

Que animal deveria ser aquele chefe do trem? Uma parada de um séculoí 

Queria fazer uma apelação. Quando ouvi o apito da locomotiva e vi o comboio 

voar esfumaçando e estrepidando, tirei fora um grande suspiro que a fez sorrir; 

certamente ela entendeu.

Meia hora depois, um cocheiro nos deixava diante do portão da vila, 

sem que nenhum de nós dois tivesse, da estação até ali, pronunciado uma só 

sílaba. Todavia, que tortura! Quantos milhões de coisas não tinham me passado 

peia cabeça; milhões, não exagero.

Ao longo da pequena via que, do portão, conduzia direto ao

edifício:

— É curioso — disse — que nenhum de nós tenha procurado 

saber o nome do outro. Apresentarei-me: Oreste Lastrucci. Posso agora 

conhecer quem é a minha gentil pensionista, já que se quer assim?

A sua fronte e o oíhar se anuviaram por alguns segundos. Deteve- 

se com a cabeça baixa e murmurou:

— Não tinha prestado atenção nisso!
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Depois, balançou uma ou duas vezes a cabeça e se dirigiu a mim 

sorridente, dizendo:

— O que importa o meu verdadeiro nome? Dê um que lhe 

agrade. Valerá a mesma coisa! Recorda-se? Juiieta dizia a Romeu:

Whafs In a name? That which we call a rose,

By any other name wouíd smeíl as sweet.

—  É verdade — respondi logo —  Porém, algumas vezes, entre 

um nome e uma pessoa há uma misteriosa relação que parece que àquela não 

poderia chamar-se diversamente. Dar-ihe um diferente muitas vezes equivale a 

tirar-ihe qualquer coisa de essencial.

—  NSo é o caso. Aqui a pessoa é também insignificante — ela 

retomou sorrindo, sempre com graça infinita —  que este ou aquele nome nada 

importará. Rebatize-me então... Será uma estranheza a mais.

— Fasma! Um nome grego —  disse improvisa da mente.

—  E que significa?

— Aparição, fantasma! Cabe-lhe perfeitamente. Não é novo; o 

pobre DaifOngaro intitulou com esse nome um dos seus mais graciosos 

írabalhinhos de argumento grego.

—  Isto, queria dizer, — ela acrescentou —  Tinha uma idéia 

confusa. Eh, seja Fasma! — continuou: — agrada-me. Assim Oreste* não 

destoa. E os camponeses, o que dirão?

Esta interrogação me assustou. A mulher do arrendatário, que nos 

tinha descoberto quando estávamos na metade do caminho, vinha ao nosso 

encontro junto com a filhinha, uma menina de sete anos.

— Passará por minha irmã — eu disse a Fasma; — não precisa 

dar margem para suspeitas. Os camponeses são a raça mais maiigna do 

mundo.

— Ainda este!
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—  E permitirá que na frente deles nos fraternos familiarmente

por você.

— Não se pode fazer menos —  ela exclamou, sorrindo de 

coraçSo —  um passo obriga ao outro.

A menina quis encarregar-se de uma parte da nossa bagagem, a 

arrendatária tirou-me da mão a vaiise que pesava um pouquinho porque estava 

cheia de livros, e entramos em casa.

— Pegue todos os cômodos que te são necessários, — disse-lhe 

(a arrendatária estava presente) —  duas são suficientes para mim. Estas aqui 

são as mais livres e as melhor expostas.

— Basta —  respondeu; — farei a escolha mais tarde.

Não pôde segurar uma risada.

— E agora pensemos no café da manhã — recomecei; — é a 

coisa que neste momento parece-me que importa mais.

— Já pensei nisso —  disse a arrendatária; — se querem ver...

De fato, pouco depois estávamos sentados um de frente para o

outro, com um monte de frutas, de manteiga, de queijo e de ovos na nossa 

frente.

Fasma tinha perdido um pouco daquela profunda tristeza que 

parecia que a atormentava. Não que de vez em quando não permanecesse 

absorvida nos seus pensamentos e quase alheia a tudo que a circundava; porém, 

era a intervalos que, pouco a pouco, iam-se fazendo mais breves.

À mesa, falamos pouco, mas com sincero bom humor. Eu tinha um 

apetite magnífico. Acontece-me sempre assim; quando estou alegre, devoro. E 

naquele momento estava mais que alegre, estava feliz. Com quê? Com nada; 

em vê-la ali na frente, em ouvMa falar, em pensar que, naquela noite, ela 

dormiria sob o mesmo teto que eu!... Honnisoit qui malypense!

Terminado o café apressou-se em dar-me, antes de tudo, os 25 

francos do seu aluguel de um quarto na vila, mais outros 150 peia alimentação:
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eu deveria pensar em todas as coisas. Não recusei, nem faiei, porque sabia que 

a desagradaria. Depois disso, descemos para passear um pouco peíos campos. 

Queria, como se diz, fazer um reconhecimento dos iugares.

— O senhor não mudará seus hábitos —  disse-me nas escadas;

—  faria me arrepender muito rápido de tê-ío incomodado!

— No campo —  respondi — não se tem hábitos. Faz-se aquiio 

que nos agrada. As árvores e as cercas são de uma toierância e de uma 

descrição a toda prova.

E entramos numa via estreita.

O campo estava inundado de uma iuz diferente e melhor que 

aqueia do sol? Eu acredito que sim. A bela figurinha devia, sem dúvida, projetar 

raios invisíveis que mudavam a face das coisas. As infinitas e ieves gradações do 

verde; as cores vivazes das flores que manchavam aqui e ali, de tantos tons, o 

aspecto fresco e sadio dos campos; os sussurros das copas; os murmúrios das 

águas correntes pelos regatos e atiradas através de Jorros em um pequeno 

tanque; os pios melancólicos; os gorjeios rumorosos dos passarinhos açodados 

na cova em cima dos ramos das árvores; o perfume que embalsama o ar; as mil 

vozes íntimas da natureza desaprisionando-se de toda a parte com o ímpeto 

enlouquecido dos últimos belos dias de maio; cada coisa tinha, por virtude dela, 

adquirido um sentimento novo, um sopro de vida mais alegre. As mulheres são 

mágicas sem querer. Imagine ela!

Todavia, Fasma parecia triste e quase irada com aquelas correntes 

de alegria que a indiferente Natureza emitia, sem cuidar-se dos outros, por conta 

própria. Que sei? Aquela paisagem talvez não se distanciasse muito para os 

seus olhares e para o seu coração. Talvez o lugar não tivesse um aspecto tão 

diferente daquele outro que ela queria esquecer. E assim, enquanto o pé 

avançava ligeiro, poderia-se dizer apressado, pelos atalhos ou entre a relva, a 

sua alma fugia, fugia quem sabe para onde e faiava agitada com ela mesma. Os 

lábios, de fato, gesticulavam de vez em quando de uma maneira que não se
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podia dizer nem se era um sorriso, nem se era uma expressão de raiva ou de 

desdém; qualquer coisa de dilacerante, de imensamente doloroso; um choro (era 

realmente isso), um choro da alma. E, no entanto, os olhos brilhavam de vez em 

quando, reiampejavam, falavam quase o contrário. Eu a olhava com maravilha.

—  Estranha vida! —  exciamou ela, de repente. —  Dois que há 

poucas horas eram perfeitamente desconhecidos um do outro, encontram-se 

agora próximos, hóspedes da mesma casa, em vias de se tomarem talvez 

amigos. Amanhã a fatalidade que os reuniu, os empurrará de novo para lados 

opostos, e virá o dia em que tomarão a se encontrar sem ao menos reconhecer- 

se.

—  Isto é impossível! — respondi.

—  A vida tem coisas piores! — acrescentou meneando a

cabeça.

—  Preste atenção aqui; dê-me a mão.

Estávamos â margem de um pequeno terreno elevado que ela 

queria saltar. A sua mãozinha tremeu na minha mão como sacudida por arrepios, 

e a deixou num instante.

Neste momento, duas borboletas passaram diante de nós, uma 

seguindo a outra. Ela parou e, muito irritada, colocou-se a separar com a 

sombrinha aquela que parecia seguir, o macho provavelmente.

— Brigas de amor! —  eu disse.

—  Diga violências —  respondeu, —  violência das mais fortes.

— É claro, o amor é uma divina violência, por isso, é uma grande

coisa.

Oihou-me com tal ar de ameaça que não poderei nunca esquecer. 

Pareceu maravilhada que eu ousasse falar de amor; reprovava-me com os

olhos.

— Disse mal? — perguntei.
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— Não;... que quer que eu saiba disso! — respondeu corrigindo 

com hesitação aquele seu primeiro ímpeto —  somente...

— Por favor, fale.

— Somente (preste atenção, veja, é uma opinião minha) acredito 

que os homens não tenham direito de discorrer sobre um sentimento que não 

podem nunca provar.

— Não podem?

— Certo. O homem não ama, faz amor.

— É uma distinção muito sutil.

— Mas verdadeira. Nós, mulheres...

— Justamente aquilo que queria perguntar-lhe!

— Nós, mulheres, ao contrário, uma vez só na nossa vida (não 

mais) amamos de verdade. Pois nós não ligamos mais para fazer amor, vivemos 

das .migalhas daquele primeiro banquete da vida. Se os homens se 

persuadissem disso! Geralmente, não persuadimos disso nem nós mesmas.

— É a teórica do primeiro amor levado ao excesso — observei

rindo.

— Engana-se — respondeu — Isto que comumente se diz o 

primeiro amor é uma sensação quase animal, instintiva, e pode prolongar-se 

indefinidamente por diversos estados da vida. Frequente é o caso em que 

diversos homens permanecem no coração de uma mulher, um após o outro, 

sempre um único primeiro amor. Acredite, a mulher é capaz do verdadeiro amor 

somente na plenitude do seu desenvolvimento, dos vinte aos vinte e cinco anos.

— Quanta poesia, a senhora me mata!

— E há pior — continuou com sutil malícia — nem todas as 

mulheres podem amar; entre cem, apenas duas!

— Aqui precisa estar de acordo — disse —  sobre o preciso 

significado que se dã â palavra.



145

— É um significado que não se explica, intui-se. Nós, mulheres, 

quase todas, o compreendemos. Que discursos, não é verdade? Enquanto se 

tem diarrte dos olhos um tão belo campo, com este dia magnífico, com aqueie 

rouxinol entre os álamos que gorjeia divinamente.

E correu, improvísadamente, não mais a mesma, â fonte ali perto.

A avenca revestia por inteiro a rústica construção feita para 

proteger a água dos desmoronamentos da colina; os acantos cresciam 

vigorisíssimos na sua base, com suas larguíssimas fiores recortadas, revestidas 

à guisa de sarças entre a qual se entrelaçavam aigumas campânulas com fiores 

grandes e brancas que não sei como são chamadas pelos naturalistas, nem me 

importa sabê-lo.

Como é bonito aqui! —  disse; e mergulhou as mãos na água para 

borrifar um pouquinho o rosto com bizarra infantilidade.

Tivesse você visto que encanto! Que obra-prima de quadro não 

poderia ser feito com aqueie pequeno fundo verde e cheio de sombra e a sua 

gentil pessoa, reta em pê, diante da fonte, com os olhos fechados e a cabeça 

virada para trás, no momento em que recebia a fresca e cara impressão da água 

borrifada!

Maravilhado, mais que curioso, parado a dez passos de distância, 

eu perguntava, no entanto, a mim mesmo: — Mas quem é esta mulher que cita 

Shakespeare em inglês, fala do amor com tanta sutileza, e aluga o quarto de 

uma viia onde sabe encontrar-se sozinha com um homem que ela viu agora peia 

primeira vez?

Não sabia o que responder. Havia tanta simplicidade, tanta 

franqueza naquele seu modo de agir, diria também tanta imprevidência, que, ao 

invés de suspeitar de qualquer coisa em tomo dela, eu sentia por aquela beia 

criatura um sentimento de respeito e de ternura quase protetora, e a agradecia 

no meu coração.
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Este sentimento assemelhava-se â impressão provada com a 

leitura de uma daquelas serenas e maravilhosas páginas que Homero, entre os 

antigos, e Goethe, entre os modernos, tivessem, quase sozinhos, a sorte de 

poder escrever; nem mais nem menos. De fato, por uma estranha associação de 

idéias, eu me sentia remoer no cérebro;

Come vider venire alia lor volta 

La belíssima donna I vecchion gravi 

Alia torre seduti...

...Essa airaspetto

Veracemente è Dea!

E faltava pouco para não me irritar com aquele pedantismo fora de

hora.

— Melhor, fora de propósito! —  refletia às dez da noite, quando 

ela já havia se retirado para seu quarto, e eu, apoiado sobre o peitoril da janela, 

com o cigarro aceso, repassava os mínimos acontecimentos do dia.

Um pouco antes, tinha visto ali, no descampado, a família de 

arrendatários comer a minestra ao ar livre; tinha-os ouvido, calmos e modestos, 

falar de gado, alhos, frangos, milho, uma pequena sovinice do patrão, de todo o 

mundo deles. E, observando a caseira bastante beía, limpa, de um caráter dócil 

e submisso, fui naturalmente arrastado a confrontar as duas vidas, a de Fasma e 

a dela, as duas almas, os dois corações. Que diferença! Que desproporção! E 

as minhas simpatias não eram para a caseira, a mulher â antiga, mas para a 

nervosa, para a agitada, para a atormentadíssima Fasma. Eis porque dizia que 

os versos de Homero tinham vindo à minha mente desproposffadamente. Entre 

Helena e Fasma não percebia relação alguma e concluía irreverentemente; —  

Helena! Helena! É a caseira!

No relógio de Empoli, que no silêncio noturno ouvia-se até ali, 

soava meia-noite. Aqueles cem toques batidos e rebatidos tão solenemente que
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o coaxar de algumas rãs, aumentaram o sentido de indefinida melancolia e 

desconforto, a quase vontade de chorar que me oprimia naquele momento.

Aquele fantasma vivente tinha já chamado dois outros que há muito 

tempo não se apresentavam á minha memória, ou se tinham, tinham sido 

facilmente expulsos. Recordações distantes e recentes, imenso tesouro de 

áureos sonhos, de grandiosas esperanças, de ardentíssimos desejos, de 

doçuras, de posses, de dores, de impaciências, de desesperos, em resumo, tudo 

que tinha influenciado, mais que qualquer coisa, a minha vida, e modificado a 

aima e o coração com indelével qualidade; tudo havia se misturado na minha 

memória diante daqueles dois fantasmas de mulheres!

— E este aqui? — perguntava-me inquieto.

E voltava a imaginar, a criar com a rapidez da eletricidade dos 

verdadeiros romances, de onde explicar o enigma da jovem mulher que, talvez, 

também imaginava, três quartos depois do meu.

— Amarei-a? — insistia finalmente em perguntar-me —

Amarei-a?

E fazia e refazia vigoroso exame de consciência; porém, concluía 

sempre que não. Não sabia entendê-io; mas havia um quê do qual me vinha 

vetado o sentimento preciso do amor, uma força repulsiva, um fluido misterioso 

(benéfico ou maléfico, quem teria tido a capacidade de julgar?) que me tinha, 

como se diz, à respeitosa distância dela. E eu, ora me consolava com isso; ora 

me sentia um pouco ofendido; afinal, eu tinha trinta anos!

No dia seguinte, ela quis uns livros. Escolheu-os por ela mesma, o 

Ernesto Maltravers de Bulwer, os Nouveaux contes fantastiques de Poe, 

traduzidos por Baudelaire (dois livros antípodas um do outro) e ficou quase todo 

o dia em seu quarto, onde eu não ousei ir para não atrapalhá-la.

Porém, da janelinha ds um pequeno passadiço, pude, sem ser 

visto, observá-ía por muito tempo: ela lia de saltos. Estirada sobre uma poltrona,
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deixou duas ou três vezes cair o íivro de sua mâo e não o recsífteu antes de um 

bom tempo. Era o íivro que arremessava aquela alma irrequieâ atrás das visões 

do passado, ou de encontro às incertas neblinas do que aconteceu; ou não tinha 

esse tanta potência de apossar-se completamente da atençío de um coração 

vigoroso e oprimido com a mesma intensidade que tentava fafvez esquecer o 

passado, talvez dominar as fatalidades do futuro?

Algumas vezes, ela se levantava, com um salto, da poltrona, 

passeava de cima a baixo pelo quarto, ora rápida, ora tentei; depois parava com 

a cabeça baixa, com os braços levantados para frente e as mies abertas, quase 

como se quisesse impedir certas recordações de aproximar-ss da sua memória, 

e permanecia com aquele comportamento por vários segundes; então, voltava a 

ler.

Lá pelas quatro horas da tarde, desceu para o jirdim e colocou-se 

a arrumar as flores, a regá-las, fazendo-se ajudar pela arrendaria. Apressei-me 

em alcançá-la e fiquei muito surpreso em não encontrar sobre o seu rosto 

nenhum traço daquela agitação interna da qual tinha sido espectador (por quanto 

pelas ações humanas se possa induzir com certeza os sentimentos e os 

pensamentos).

A sua face estava serena, de uma serenidade virginal, iluminada 

pelo tranqüilo esplendor da pupila e do seu sorriso; já que o seu sorriso ora 

resplandecia e ora cintilava, ao menos em mim fazia este eMo. Havia no seu 

gesto uma calma gentil; e do som da sua voz tinham, de fasb, sumido aquelas 

vibrações trêmulas imperiosas, que davam à palavra uma expressão altiva, 

imponente, muito eficaz.

— Estas pobres flores! — disse vendo-me — por que fazê-las 

nascer e depois deixá-las morrer de fraqueza?

— A senhora acredita que elas percebam sofrer? — respondi.

(A arrendatária tinha se afastado para encher deâgua o regador).
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— Não sei — replicou — mas, enfim, nSo me parece uma bela 

coisa. Eu, porém, penso que tudo sofre na natureza quando lhes vem menos 

daquilo que deveria ser o seu alimento, o seu sustento, tanto a alma como a 

pedra: todas as coisas não vivem?

— Sim, mas nem todas as coisas têm a consciência de viver.

— Sofrem menos talvez; mas nôs, por isso, nos tomamos menos

malvados?

E continuou atentamente, com paciência materna mesmo, a tirar 

aqui as folhas secas, ali a aproximá-las mais do tronco, segurando, arrumando, 

arrancando; e as flores pareciam agradecê-la quando o vento as agitava.

—  Sabe? — recomeçou depois de um tempo; — tive que dizer

uma mentira.

—  Grande? — fiz eu, sorrindo.

— Pequena, para dizer a verdade. A arrendatária me perguntou 

como eu não tinha, já que era sua irmã, o sotaque toscano.

— Veja! As mentiras têm pernas curtas. E a senhora respondeu?

—  Suponha-o. Estive muito tempo fora de casa, casada em 

Piemonte... Sou viúva agora.

— Uma mentira...verídica?

— Eis! — exclamou com um gesto de reprovação — o senhor 

quebra o pacto. Ontem â noite fixou-se que nenhum dos dois deveria perguntar 

ao outro indicações em relação ao passado; deveríamos nos prender àquilo que 

se parece, dois caídos das nuvens.

— Tem razão. Mordo a minha língua.

Este incidente bastou para perturbá-la. Deixou bruscamente as 

suas flores, levou uma mão ao rosto, voltou-me as costas e se encaminhou a 

esquerda, através da pequena via das acádas. Dados alguns passos, voltou-se 

para trás e me perguntou:

— Não quer vir?
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Passaram-se assim vários dias, sem que o mistério daquela muiher 

se esclarecesse por nada, mas não sem que a nossa familiaridade nSo se 

tomasse mais írrtlma e mais expansiva.

Havia naquele caráter um pouco de adolescência e um pouco de 

virilidade, misturado ao que de mais finamente feminino se pode encontrar em 

uma mulher; e eu, pouco a pouco, tinha, conversando, perdido o comedimento 

de tocar com ela em certos assuntos escabrosos. Colocava neles, ê verdade, 

toda a delicadeza, todo o pudor possivel; mas sabia, antecipadamente, que ela 

não teria nunca se feito de reservada fora de propósito. Parecia-me, ao contrário, 

que o seu caráter elevado devesse defendê-la de qualquer baixeza. De fato, não 

há nada como as mulheres nobres de coração e de mente para não ruborizar de 

nada na conversa e tolerar quase tudo.

Depois de duas semanas, ela vinha mais frequentemente ao meu 

quarto. Era um raio de sol! Uma multidão de sentimentos vagos e incertos, de 

desejos confusos e indesatáveis, de doçuras adivinhadas e não saboreàdas, as 

quais tinham deixado para trás o desejo de degustá-las até a última gota, 

remoía, remoía, a guisa daquela nuvem de poeira do ar, naquele suavissimo 

raio, e eu me sentia clareado até dentro dos mais cegos esconderijos do 

coração.

Ela se apresentava sorridente, hesitando; frequentemente 

permanecia muito tempo parada â porta e depois entrava no quarto com um 

pequeno salto. Queria que eu não me levantasse da cadeira, nem deixasse a 

ocupação que tinha nas mãos; e, ora vinha olhar-me escrever e ler e se apoiava 

ao espaldar da minha cadeira para dar uma olhada no livro lido, ora andava em 

tomo, ligeira como uma andorinha, colocando tudo no seu lugar, reprovando-me 

pela desordem semeada indistintamente.

— Façamos um pouco o papel de boa irmã! —  dizia rindo; e a 

iuz do seu sorriso, diria também, o perfume da sua pessoa, ficavam Impressos e
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parecia-me brilhar sobre o chão como o fósforo riscado.

— Sabe — disse-lhe um dia —  que eu terminarei por ipaixonar- 

me loucamente pela senhora?

— Nâo começou ainda ? — respondeu —  Será muito ferde!

— Para amar não é nunca tarde — repliquei, um feuquínho 

picado pelo vivo do seu tom frizante.

— Faça logo, por caridade! - continuou com o mesmo fera.

— Mas é realmente maldosa! —  exclamei.

— Ao contrário, parece-me que eu seja demais bosanha. O 

senhor acredita ter me feito um belo elogio dizendo que terminará poripaixonar- 

se loucamente por mim? Quando um homem não se apaixona, isto é,isto sente 

vontade de fazer amor à primeira vista, quando pode rever uma multe, faiar-lhe 

impunemente por duas semanas e dizer-lhe, por fim, brincando: "Quase, quase 

cometeria a bobagem de fazer amor com a senhora!" pretenderia talrez que a 

mulher devesse lhe responder: "Oh, obrigada!" e se jogasse sobre m i colo? 

Vocês são também capazes disso! Fique com raiva, vamos!

Permaneci sem palavras com esta saída. Ela perceta o meu 

embaraço e, mudando a entonação, enquanto alinhava sobre a mesa os pápeis 

e os livros, continuou sem olhar-me:

— Fique tranquilo; não me amará!

E a sua voz tremia um pouco.

— Quem lhe assegura? — fiz eu, revigorado.

— O meu coração. — respondeu — Se não tivesse es& certeza, 

entende? Não permaneceria aqui.

O seu bom humor desapareceu rapidamente e, pouco lépois, ela 

foi embora do meu quarto, mais que irritada, perturbada.

Quais recordações, quais dores, quais paixões eu tinha cfespertado 

na sua alma com aquelas palavras? Ficava tão mais desagradado tpnto mais
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concordava que ela tinha razão. Não a amava, era coisa certa. Não me sentia 

ievado a amá-la. Tinha, desatentamente, faiado daquele modo. Ela me agradava 

imensamente, me inspirava um respeito ilimitado, misto de um sentimento de 

compaixão profunda. Qualquer coisa, que sei eu? De religioso, de supersticioso, 

de infantil, amor não, com certeza. Por quê? Eis o problema que não conseguia 

resolver, e o tinha, colocado diante de mim, muitas vezes. Teria dado um olho 

para que tivesse sido diferente. Vaidade, bobagem ou outra coisa, me entristecia 

de não amá-la e de não ser amado. Naqueie coração ( não precisava um grande 

esforço) eu percebia sepultados inestimáveis tesouros de afeto, de ingenuidade, 

de sacrifícios, de pudicas fraquezas, de caras fantasias, de nobres desdêns, de 

temuras quase violentas; não faltava um só de todos os divinos elementos de 

onde a natureza e a civilização tiram a sublime criação da mulher moderna. E 

me parecia que se devesse ter por sorte verdadeira quem tivesse podido dizer 

com plena consciência: "Aquele coração me pertence!" Por que não devia ser 

eu? E, se não a amava, não poderia amá-la dentro de aiguns dias, dentro de 

uma semana, e ser amado? O coração, no entanto, é cabeça dura! Respondia 

sempre que não.

Ela, porém, demonstrou, nos dias seguintes, querer quase 

compensar-me desta privação com um mundo de gentilezas, de atenções muito 

corteses e cordiais que tinham o seu apreço e satisfaziam, em aiguns momentos, 

as mais estranhas exigências do amor próprio.

Pude surpreender nos seus olhos, no seu sotaque, nos seus 

discursos certos raios de abandono inusitado, involuntários, que me deram 

arrepios. Já que algumas vezes, curioso isto, tinha medo de ser amado por ela. 

A sua força me teria subjuigado; não seria mais o mesmo! E fugia de um amor 

de tal maneira. Teria, ao inverso, querido dar-lhe forma â minha maneira, 

somente assim poderia assegurar-me melhor da posse... Mas era um absurdo!... 

Todavia! Daquele momento em diante, repeti várias vezes aquele ’todavia", 

cheio de tantas coisas; deixei-me adular.
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Via-a vír até mim, dia-a-dia, com concessões maiores. Eram atos, 

gestos, olhares, caprichos, sentenças lançadas peia metade, que indicavam, 

evidentemente, um secreto trabalho do seu coração, uma efervescência que não 

podia mais ser padronizada peta sua enérgica vontade, algo mais forte que ela. 

Mas depois de me ter iiudido algum tempo, percebia, dali a pouco, que tinha 

errado. O secreto trabalho, a efervescência, o abandono eram fatos que não se 

podiam negar, mas, entre estes sentimentos e a minha pessoa, não descobria, 

finalmente, relação de espécie alguma. Entrevia um subentendido; era, como 

dizer? um pretexto. E depois que me sentia envilecer multo com esta idéia, 

corrigia: um capricho. Sentia-me prejudicado em todos os dois casos e voltava 

novamente, e de propósito, a me iludir.

Em alguns momentos, o seu fascfnio tomava-se mesmo intenso. 

Sentir-me envolver e compenetrar por aquela feitiçaria era uma delícia indizível 

que, sobretudo, vinha do som da sua voz mole, velado, com a grega redondeza 

celebrada por Horácio, que eu não tinha chegado a entender ainda até aquele 

ponto; a qual não estava somente no som das palavras, mas nas coisas que elas 

exprimiam, em uma harmonia que não se apreende.

E, depois, aquele seu caráter de saltos! Aquelas passagens 

inesperadas! Aqueles contrastes tão estranhos que conseguiam mesmo ser 

naturais, porque vinham dela!

Eu me cansava em segui-ía em todas estas rápidas 

transformações, em todas estas novas e surpreendentes descidas do seu 

coração, que ela manifestava, talvez, de propósito aos meus olhos aturdidos, e 

me davam vertigens. Não estava habituado, abalavam demais e, enfim, por quê? 

Não devia, preferivelmente, permanecer passivo, indiferente, em guarda (se 

assim queria) e deixar fazer? Não provava também, em tal situação, um prazer 

delicioso? O que eu andava procurando mais? Mas o ''todavia", eis, voltava 

novamente, insistente, o filtro de Fasma operava. As minhas ilusões se tomavam 

mais longas, mais frequentes; não ousava tocá-las com a ponta de um dedo por
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temer vê-las voar embora em bando, como passarinhos apavorados. Ela me 

olhava de uma maneira! Sorria-me com tai expressão! Finalmente, eu não era 

de mármore! A ilusão foi completa. Acreditei-me amado de verdade! Quem não 

o teria acreditado?

Um dia ela veio ao meu quarto com o voiume de Poe. Eu escrevia 

uma carta de negócios; pedMhe que me desculpasse. Apoiou-se ao peitoril da 

janeia, com as costas voitadas para o campo e continuou a sua leitura.

De vez em quando, nâo podia deixar de levantar os olhos da 

odiosíssima carta para contemplar aquela bela figura iluminada pelos leves 

reflexos da luz que vinham de fora. Uma ou duas vezes os nossos olhares se 

encontraram: sorrimos alternadamente.

Quando tinha terminado e selado a carta, Fasma pareceu-me tão 

absorta com o livro que não quis perturbá-la. Estendi a mão a um volume 

chegado para mim fresco fresco, na noite anterior, Eva de Verga, retomei 

também eu a leitura interrompida e, por minha vez, também fiquei iigado. Aquele 

voiume, é sabido, realmente devora o leitor: eia tinha me falado disso. Mas, 

naquele momento, as minhas sensações não vinham somerrte da singela beleza 

do livro. A imaginação traduzia, interpretava a seu modo, aquelas páginas 

apaixonadas. Eva e Fasma se confundiam bizarramente, eu não as discernia 

mais. A obra do artista tomava em empréstimo da realidade a pessoa vivente da 

obra de arte; e, algumas vezes, desapareciam todas as duas, porque eu as tinha 

deixado quem sabe onde? Muito atrás, e tinha me iançado â sorte dentro de uma 

vaporosa imensidão toda de sombras e esplendores, toda de músicas e de 

perfumes, a imensidão dos sonhos de olhos abertos, e tinha dificuldade em sair 

fora deles.

De fato, não percebi que a bela Fasma, devagar, devagar, tinha se 

aproximado e que, pousada levemente uma mão sobre os meus ombros, 

observava curiosa quai livro eu lia.
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—  Eva! —  exclamou com uma raiva inesperada,arrancando-me 

o livro da mão.

O livro, desfolhando-se iodo, tinha voado para um canto.

—  Por quê? —  perguntei assombrado.

—  Porque aquele livro é mau!

Acreditei que falasse do falso conceito de moralidade de uma obra 

de arte que está em voga entre nós.

—  Sou talvez uma moça? — perguntei-lhe rindo.

—  Náo digo isto —  respondeu. É mau porque aquela Eva parece 

viva e comove e interessa e se faz amar como uma verdadeira mulher consegue 

raramente. Que infâmia ê a arte! Podemos entrar em luta com as suas criações, 

com a sua potência que despoja a realidade de toda vulgar baixeza, de toda 

acidental deáfônação e a toma îmortal? Mas, quando as vossas cabeças estão 

cheias com tais visões densas de ópio e de raxixe, que resta a nós infelizes com 

as nossas fraquezas, com as nossas misérias? Como inspirar-lhes interesse, 

compaixão, amor? É uma luta desigual: a mulher com a Deusa, e a pobre mulher 

sucumbe! Que infâmia é a arte! Por um minuto de efêmera consolação espreme 

anos inteiros de pranto. O seu mal não é aquilo que diz, mas aquilo que não diz e 

constringe a supor e a adivinhar. No momento em que esta mórbida faculdade 

se desenvolveu (e se desenvolve logo), o seu poder não tem fronteiras; a 

embriaguez estimula a embriaguez. Aquelas radiantes figuras, que esta evoca 

com o poder da sua baqueta mágica, passam gloriosas e triunfantes diante dos 

vossos olhos e os fazem tremer de sensações vivíssimas. Quem somos nós em 

relação a elas? Vulgares, mesquinhas, desprezíveis sombras e, sobretudo, 

entediantes, entediantes em excesso! Que terrível confronto! Eis; o senhor ainda 

olha o livro Jogado ali e tenta, talvez, reconstruir a ilusão que lhe interrompi. Eis; 

nem mesmo presta atenção em mim!...

—  Mas não! —  exclamei, levantando-me da cadeira e tentando 

segurá-la pela mão.
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Escapou embora como um raio.

Primeiro, confesso, acreditei que eia brincasse, mas pelo acento 

angustiado, iogo percebi que ela faiava sério. Tomou-se pálida, seus iâbios 

tremiam agitados, frementes, parecia que fosse iogo, logo explodir em choro.

— Ela me ama! —  disse com soberba complacência; —  

Ciumenta até de um fantasma!

Nenhum crítico tinha feito àquele livro um eiogio de tal espécie.

Deixel-me cair sobre a poltrona com todo o meu peso e fiquei ali 

quem sabe quanto, saboreando aos goles a sublime descoberta. Por que, então, 

eu também não a amava?

Lá penas cinco da tarde daquele dia, caiu uma das mais comuns 

chuvinhas de maio, e o ar permaneceu tão refrescante que não permitiu nosso 

passeio da tarde.

A bela Fasma , de resto, não se fez viva. Queria, desta vez, dar 

duas batidas â sua porta (agora reconhecia-me todo o direito), mas não me 

pareceu conveniente. Fui para a varanda.

O vento tinha dispersado as nuvens que, aqui e ali, transformadas 

em leves e transparentes como tantas ondas de fumaça embranquecidas aos 

raios da lua, davam o efeito de um distanciamento, cada vez maior, do azul do 

céu semeado de estrelas. Dos prados em volta, ievantava-se um fresco odor de 

humo, agradabilíssimo, uma verdadeira sensação da vida da natureza, a qual 

pareda gozar, com seus mil seres amontoados pelos campos e pelas colinas, os 

doces sonhos da sua feliz juventude, dos verdadeiros sonhos de amor. O campo, 

no entanto, estendia-se escuro, aii na frente, com ondulações diversas, com 

linhas largas, com massas imensas, imponentes ao fundo. Estava como que 

agaíxado e curvado sobre ele mesmo! Resfolegava apenas, sob uma chuva de 

pingos prateados caídos do alto, quase a proteger-lhe o sono. Fique*ali até cerca 

de duas horas depois da meia-noite, com a cabeça descoberta, descuidado do 

frio e do sono, descuidado, frequentemente também de pensar; imerso na onda
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dulcíssima de um prazer sem nome, de uma sensação tépida, debilitante, que 

terminava por tirar-me a consciência do mundo e de mim mesmo. E, de manhã, 

estava com uma grande dor de cabeça. Tolerava apenas a mais fraca luz, tinha 

com esforço os olhos abertos!

Tinha, à noite, me deitado vestido, e, em tal estado, ela encontrou- 

me lã pelas nove da manhã, quando, abrindo levemente a porta, perguntou em 

voz baixa:

— Sente-se mai?

Não tive força de dar-lhe logo uma resposta. Assim que ela 

encostou-se cuidadosa, na ponta dos pés, â minha cama, e, vendo que estava 

acordado, tomou a perguntar-me, desta vez:

— Você se sente mal?

Se bem que, meio desatinado, entendi a força daquele "você" e 

abri os olhos para agradecê-la com um olhar e um sorriso. Ao mesmo tempo, me 

apossei de uma mão sua e a encostei nos lábios.

Havia algo de novo, de surpreendente nela, como uma efusão, 

uma inundação de afeto que se versava das pupilas trêmulas e enternecidas. 

Não tinha ouvido nunca tantas carícias no som da sua voz, nem nunca visto tanto 

abandono no seu gesto.

— Você se sente mai? — repetiu pela terceira vez com um 

acento cada vez mais afetuoso e mais carinhoso, inclinando a cabeça junto à 

minha.

Fiquei com os oihos fechados. Sentia o momo da sua peie e a sua 

respiração e não ousava responder por medo de quebrar, com a minha voz, 

aquele encanto. Sabia-a tão bizarra e tão estranha!

— É a minha emicrânia de sempre — respondi finalmente para 

não deixá-la mais sem resposta.

— Você tem remédio? — tomou a perguntar-me.
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— Sim, tomei guaraná. Passará.Queria estar pior e te ter sempre 

próxima! — acrescentei depois. E beijei novamente a sua mSo.

Eia pousou levemente os lábios, primeiro sobre a minha testa, 

depois sobre meus olhos, depois sobre a boca (e aqui os reteve mais tempo). 

Fez assim duas ou três vezes, levemente, tocando apenas a pele como para nSo 

me fazer mal. Eu me sentia curar. NSo eram beijos, eram qualquer coisa de 

melhor; uma doçura nova, inefável que, se não me curasse, me mataria. O dever 

restaurar, reavivar os nervos sofredores e entorpecidos dividiu a sua potentíssima 

ação e foi também uma boa coisa.

O quarto estava escuro. Em direção à parte da cama, vinha 

refletida a pouca iuz da porta meio aberta e cobria toda a sua pessoa, fazendo 

brilhar as pregas da sua roupa de seda preta com reflexos apagados, O seu vulto 

estava especialmente iluminada por inteiro; mas, mais que daquela, parecia ser 

de uma sua luz própria, de um desaprisionar de átomos brilhantes, pela pele e 

pelos olhos, que lhe esvoaçavam em volta.

— Ama-me, pois? — perguntei-lhe, puxando-a na minha direção, 

com o braço que lhe contornava o busto.

Liberou-se improvisadamente do meu aperto e ficou em pé. 

Apavorado com aquele ato, sentei-me. Sorriu, deu-me as duas mãos e, olhando- 

me fixamente no rosto, com um indefinível galanteio que estava no acento, no 

sorriso, no comportamento, em todas as coisas, perguntou-me:

— O que mais te agrada em mim?

— A boca — respondi.

Abriu os olhos quase apavorada, deixou cair os braços e repetiu 

maquinalmente:

— A boca!A boca.

Estava pálida, tremia. Eu realmente não entendia. O que eu 

poderia ter dito de mal? E, para tirar-Jhe aquela impressão, murmurei 

novamente:
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— Ama-me pois?

—  Deus meu! — fez ela, levando, com aguda expressão de dor, 

as m§os sobre o rosto.

E foi embora.

— Fasma! Fasma — griteMhe atrás, mas em vSo.

Tinha errado. O que importava aquela pergunta? Não era muito
•y

que eia me fizesse evidentemente entender aquilo que eu queria confessado 

pelos seus lábios? Por que atormentá-la? Por que quase aviltá-la diante dela 

mesma, exigindo uma inútil confirmação do meu triunfo?

Fosse a emoção ou o guaraná, a emicrânia tinha desaparecido. 

Saltei fora da cama, abri as impostas e a improvisada inundação de luz (o sol 

estava alto) atingiu-me desagradavelmente.

Com as sombras amigas e discretas pareceu voar do quarto a 

parte melhor das doçuras um pouco antes provadas, e, quando, supersticioso 

como um camponês, fechei as Janelas, acreditei ouvir os leves e irônicos risos, 

atrás dos cristais, lá fora. Eram as impressões fiigidas que gozavam de mim.

Perguntei-me várias vezes por que o amor se deleita com as 

sombras e o mistério.

Alguns sentimentos que você tenha fido, durante longo tempo, 

escondidos, que chegaram muitas vezes à flor dos lábios e voltaram para dentro, 

desdenhoso até de confessá-los a si próprio, em um lugar afastado e privado de 

luz, eis, se destacam do coração sem impedimento, sem que você perceba, e o 

coração sente como se lhe tivessem tirado uma pedra de cima.

Coisa dos nervos ou me engano!

A luz irrita, coloca em atividade, distrai as cem forças do 

organismo, e, o amor, este terrível déspota, não pode tolerar que uma mínima 

parte da atividade vital seja empregada de modo diferente quando ele governa. 

Enamorados, procuramos, por isso, a noite com indomável instinto. Um beijo 

dado no escuro vaie mais que mil beijos disparados sob os alegres testemunhos
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dos raios solares. Uma palavra sussurrada, sem que se vejam os lábios dos 

quais vem, diz um mundo de coisas que você não encontra na mesma paiavra, 

pronunciada de dia, por dois lábios estilhantes doçuras.

Aconselhados, talvez, por este instinto, Fasma e eu nos evitamos, 

aquele dia, alternadamente. As impostas dos nossos quartos permaneceram 

fechadas; almoçamos mediocremente, cada um por conta própria; e eu me 

coloquei na cama e olhei por horas o teto, do qual me brilhava na mente certa 

vinheta de flores estranhíssimas observada outras vezes, a qual servia, no 

entanto, de pretexto para uns pensamentos suaves.

Levantei-me depois do entardecer, abri a porta e as impostas, 

esperei com impaciência ouvir o murmúrio da sua saia no quarto ao lado, e, 

quando fosse o momento, colocar fora a cabeça para observar a expressão do 

rosto dela.

Era de uma tristeza resignada, porém, uma tristeza de amor e de 

nada mais, via-se.

Fui ao seu encontro, apertei-lhe a mão sem dizer uma só palavra, 

e, adivinhando a sua intenção de sair do ar livre, acenei-lhe para que se 

encaminhasse.

—  Que noite estupenda! —  disse ela, descendo lentamente as

escadas.

No horizonte, o céu assemelhava-se a um lago de puríssimo verde- 

mar, com espuma de ouro brilhante. Sobre aqueles borrifos de nuvens, sobre 

aqueles vapores crepusculares, a luz do sol tremulava com mil reflexos 

fúrtacores que, morrendo, empalideciam, com belíssimo efeito, sobre as linhas 

puras e recortadas das colinas, e, no alto, com uns tons de azul sempre mais 

densos e mais escuros, com tal transparência e com tal unidade que fariam 

qualquer artista se desesperar.
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O ar, ligeiramente agitado por um ventinho vespertino, fresco, seco, 

perfumado por odores indistintos, envoMa o corpo e o penetrava dando uma 

sensação de restauro muito eficaz e tomando-o uma pluma.

O campo tinha sussurros, gemidos, murmúrios, rumores vagos, 

cantos interrompidos de galos, trilos submissos de insetosj agitar de asas 

imperceptíveis, roídos contínuos, afazeres misteriosos, iatir de câes, ressoar de 

sinos de gados distantes; e, ainda aquela inteira, indefinível, agitada corrente de 

vida â quai são ligados todos os seres, através da qual se ouve o pensamento 

humano no inseto, no galho, na rocha móvel e tranqüila.

Oh, havia realmente mais do que se precisasse!

As nossas mâos, que se procuravam de acordo, tinham se 

entrelaçado avidamente e apertavam-se fortemente. Prosseguíamos com os 

olhares lançados para o imenso campo, sem sentir necessidade de nos dizermos 

nem mesmo uma breve palavra, parando, de vez em quando, para trocar um 

beijo interminável que ela era a primeira a interromper, exclamando em voz 

baixa:

— Meu Deus!

Parecia que aquela felicidade a fazia sofrer.

Eu, no entanto, tinha raiva de não sofrer do mesmo modo dela. 

Não estava, evidentemente, nem mesmo feliz do mesmo modo dela.

Oprimida por um ímpeto de paixão selvagem, atordoada, 

concentrada em si mesma, fremente por toda a pessoa através de um leve 

espasmo, ela se abandonava plenamente às mil sensações pelas quais era 

dominada e oprimida, e parecia que ela queria redobraMhes o efeito. E aquilo 

que eu chamava sofrer era realmente o ciúme, o extremo valor dessas 

sensações.

Mas eu não conseguia abandonar-me plenamente, esquecer-me de 

mim mesmo. Sentia um prazer dividido. Via, insistentemente, a minha imagem 

sorrir e agitar-se no seu pequeno coração, mas via precisamente como uma
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Imagem refletida sobre o preto do quarto escuro. Através daquela imagem, que 

certamente parecia sólida e vivente, passava frequentemente uma outra que não 

podia discernir bem, a quai a envolvia, se sobrepunha a ela formando uma 

estranha confusão, e, por fim, desaparecia atrás dela como se se fechasse 

dentro dela e a animasse e lhe desse movimento. Justamente por isso, eu agora 

não repetia mais a boba pergunta da manhã.

As sombras caíam densas do céu, a terra dormia. As árvores, as 

manchas, as ervas tinham já uma figura muito diferente daquela do dia. A dez 

passos de distância, o aspecto das coisas assumia aparências fantásticas; a 

mente estava um pouco perturbada, e o olho via aquilo que não era; o ouvido 

ouvia rumores estranhos e fora da natureza. Um outro momentinho e as fadas, 

os espíritos, teriam vindo rodear nossas cabeças, a nos perturbar, a nos 

apavorar com as suas aparições imprevistas.

Ela também sentia este efeito e se apertava com força ao meu 

braço e girava a cabecinha desconfiante e parava para escutar.

Tínhamos nos distanciado muito, se bem que tivéssemos 

caminhado lentamente. Quem queria se aperceber das horas voadas embora? 

íamos de encontro a um grupo de árvores que se desenhavam no horizonte com 

formas enormes e grotescas. Poderia-se dizer que uns monstros gigantescos, 

parados a nos esperar ali sobre a passagem, agitassem as cabeças horrendas e 

rangessem os dentes.

—  Voltemos, tenho medo! — sussurrou-me no ouvido, 

pendurando-se no meu pescoço como uma menina.

Este beijo foi o mais longo.

Atravessamos os campos por um outro lado e pegamos, para ir 

mais rápido, um atalho.

A arrendatária, adormecida, nos esperava no pé da escada. 

Mandei-a para a cama, agradecendo-a, e segui Fasma, que já estava na sala.



163

O sorriso com o quai me acolheu foi qualquer coisa de sublime. 

Senti-me como tomado por um delírio veemente, e corri ao seu encontro e a 

levantei nos braços. Eia deu um pequeno grito e escondeu o rosto nos meus 

ombros.

Acreditei que, âqueie ponto, algo de etemo para a minha vida seria 

decidido! E, todo trêmulo, atravessei, pela primeira vez, a soleira escura do seu 

quarto com ela no colo.

Na manhS seguinte, eu me perguntava: — Eu sonhei?

Não encontrava jeito de persuadir-me que o que aconteceu tivesse 

sido mesmo realidade. Algumas vezes, não há nada que pareça mais impossível 

que a verdade.

Lá embaixo, esperava-me um rapaz com uma carta de Florença. 

Um urgentíssimo negócio de família me chamava até lã; poderia estar de volta â 

noite. Olhei o relógio, faltavam ainda três quartos de hora para a passagem do 

trem, justamente quanto eu precisava para chegar em tempo ã estação.

Refiz, irritado, as escadas para avisar Fasma. Encontrei a sua porta 

fechada com o ferrolho de dentro. Chamei-a pelo nome, não respondeu. Fiquei a 

escutar comovido. Pareceu-me tê-la ouvido soluçar. Possível? E retive o fôlego. 

Não me enganava. Vinha do seu quarto um som de choro reprimido, de grito 

sufocado, de soluços interrompidos.

— Ai! — pensei — estas mudanças repentinas, como devem lhe

fazer mal!

E bati, bati, voltei a chamar mais vezes. Nenhuma resposta. Aquele 

choro, aqueles gritos apagados a força continuavam sempre! O que fazer? O 

tempo apertava.

— Fasma! Fasma! — gritei-lhe atrás da porta — Devo ir a 

Florença, estarei aqui com o trem da noite. Por caridade, fique tranqüila! 

Responda-me. Pique tranqüila. Até mais!

Nsc tinha mais coragem de tratar-lhe por "você"!
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— Até mais! —  repeti.

E permanecia atrás da porta. Porém, depois de alguns minutos, 

pareceu-me ouvir, ou ouvi realmente, uma palavra de angustioso silêncio. O 

choro, pouco a pouco, cessou, correu finalmente o ferrolho e Fasma apareceu 

ao lado da porta. Sorria, mas no seu rosto via-se claramente os traços da sua 

dor.

— Que aconteceu? — perguntei-lhe trêmulo.

— Nada! —  disse ela. — Passou. Adeus.

— Voltarei logo, nSo posso deixar de ir.

— Adeus! repetiu com uma monótona intonaçâo, que me 

transpassou a alma.

Evidentemente ela sofria por estar ali. Decidi partir.

— Por caridade, fique tranqüila! — repeti, apertando-lhe 

afetuosamente a mâo.

— Adeus! — disse eia pela terceira vez com o mesmíssimo tom.

Antecipei minha volta. Eram sete da noite.

— Onde está a senhora? —  perguntei â arrendatária.

— Está já no caminho há muito tempo — respondeu aquela 

mulher com ar inquieto.

Entrei no meu quarto e não sei porque meus olhos correram 

rapidamente â mesa, havia uma folha despregada. Senti apertar-me o coração 

de um triste presságio! Não ousava aproximar-me. Que podia ter escrito? 

Finalmente, peguei aquela folha convulsivamente, e corri rápido â janela. Era a 

sua letrinha.

"Caro senhor*' dizia "não pense mal de mim! Ao contrário, 

compadeça-se de mim, lamente por mim. Arrtes de jogar-me a pedra do seu 

desprezo, o senhor deveria conhecer toda a história do meu coração e da minha 

vida, uma infelicíssima história. Não lhe posso dizer, é muito longa, e, depois
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para quê? NSo pense mal de mim. Esqueça-me, é melhor! Não ousa pedir-lhe 

mais, a sua gratíssima Fasma."

Pensar mal de você! Esquecer-te, divina criatura! Oh, pudesse

revê-ia!

Vílla Santa Margherita, agosto de 1874.
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EBE

O biihetinho dizia somente:

"Estou doente, venha encontrar-me. Não é uma visita que eu lhe 

peço, mas uma obra de misericórdia. NSo seja ruim, venha. Obrigada!

Ebe"

Fi-io raivosamente em pedaços, depois abri a Janeia e permaneci 

aii a olhar aqueles pedacinhos de papel que brilhavam, tremulantes pelo ar, 

levados embora pelo vento e iam perder-se atrás dos galhos das árvores e em 

meio aos canteiros do jardim, lá embaixo.

O piano da vizinha do primeiro andar repetia, pela centésima vez, o 

famoso noturno de Chopin. O pintassilgo da velha senhora ao lado trilava, na sua 

gaiola dourada, suspensa em meio aos ramos pênseis da flor da paixão, que 

contornava o terracinho. Os meninos da porteira arrastavam, debaixo dos 

pórticos, uma carretinha, â qual o mais velho tinha se agarrado como cavalinho. 

As persianas dos terracinhos da frente agitavam-se, e se mantinham paradas por 

mSos que pareciam querer proteger de qualquer olho indiscreto, atento em 

espiar entre um fio e outro dos vimes.

Dois pedacinhos de papei, os únicos que foram levados muito alto 

pela fúria da mão que os havia jogado fora, desciam, desciam, fazendo ainda 

umas voltas velozes e desviando em direção ao ponto do qual tinham partido. O 

vento os empurrava, tomava a levantá-los e depois deixava que viessem para 

baixo, mais agitados que antes: pareciam borboletas que abaixavam as asas 

sobre os vasos floridos das terracinhas. Eu os seguia com o olho, muito curioso 

em ver qual seria a sorte deles. Foram, todos os dois, cair no terracinho da 

vizinha, faltou pouco para que não entrassem no seu quarto.

IV
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O piano parou de tocar. Uma mãozinha recolheu, pouco depois, os 

dois pedacinhos de papel e, em seguida, a bela vizinha apareceu junto â 

balaustrada de ferro, e dirigiu os olhos para o alto, em direção ao segundo andar. 

Vendo que eu olhava e sorria, leu atentamente as palavras daqueles dois 

fragmentos do bilhete e, ruborizando um pouco, disse-me:

— Está doente?

Não soube encontrar uma palavra para responder.

Era a primeira vez que ela me dirigia a palavra. Dos longos 

colóquios de olhares entre mim e ela, já tinha passado um mês, mas não 

havíamos nunca nem mesmo feito uma saudação com um aceno de cabeça. 

Drsse "colóquios" por modo de dizer. Olhava-a, ela se deixava olhar com prazer, 

com mal oculta complacência, eis tudo. Eu me encontrava multo doiorido 

naqueles tempos, multo preocupado para pensar em fazer-lhe, seriamente, uma 

migalha de corte. O meu ódio em relação a Ebe chegava a um grau tão alto que 

não permitia que o amor por uma outra viesse, de fato, diminuí-lo através, talvez, 

de uma diversão.

— Por que "obrigada"? — recomeçou a vizinha, depois de ter 

lido o outro pedacinho de papel.

— Desculpe! — balbuciei, confuso como um menino que vê 

descoberta uma sua tolice.

A vizinha ficou um instante a refletir, depois, como se tivesse, num 

estalo, entendido, saudou-me com um sorriso e se retirou.

Alguns momentos depois, ouvi soar a campainha.

Corri eu mesmo a abrir.

Era a camareira que vinha desculpar-se por parte da sua patroa. 

Se a senhora soubesse, não teria estado, todo o dia, a tocar piano. Estava 

aflitíssima, mas, daquele momento em diante, nêo colocaria um dedo sobre o 

teclado até que não estivesse certa do meu completo restabelecimento.
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— Precisa desculpá-la, pobre senhora! — acrescentou a 

camareira — Entedia-se tanto!

— Agradeço a senhora — respondi — pela sua primorosa 

gentileza. Ela toca tSo bem que peço-lhe para continuar como no passado. 

Desejo, no entanto, saber se poderei ir agradecê-la eu mesmo e explicar-lhe o 

pequeno equívoco acontecido há pouco.

Depois de outros poucos minutos, a camareira retomava ao 

segundo andar.

— Venha quando lhe agradar, das doze às quatro, todos os dias, 

a sua visita será apreciada.

Aquela camareira falava as coisas com uma desenvoltura

admirável.

Fui no dia seguinte. A saia era omada em azul com tiras brancas 

tiletadas em ouro. Uma magnífica jardineira, junto ao terracinho, ostentava o luxo 

das recurvas folhas dos lírios e das belas flores de verônica e de agerato. As 

cortinas, de seda azul e de tule finíssimo, elegantíssimamente bordado, 

apagavam o tom muito vivo da luz, que vinha de fora, e davam a todo aquele 

conjunto o ar de um sorriso discreto e recolhido, algo que fazia fantasiar. Em 

frente ao sofá, sob uma paisagem de Raiper1 , encaixada em uma riquíssima 

moldura dourada, o piano vertical, ainda aberto, mostrava, desdobrado sobre o 

suporte, o noturno predileto de Chopin; as notas suaves e melancólicas, 

interrompidas no dia anterior, pareciam esvoaçar pelo cômodo como um eco 

enfraquecido pela volta...

A senhora n2o se fez esperar. Uma mulher de mais ou menos trinta 

anos, bela. daquela beleza minuta, que ganha muito quando é olhada de perto, 

com modelações do pescoço e das faces verdadeiramente surpreendentes. A 

pele macia, aveludada tinha o colorido, diria, um pouco usado, um pouco

t Ralper: pintor nâo klentificado (n. do t.)
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fechado, que é natural da idade; um colorido espesso, espesso, preferível àquele 

de quadro fresco ou de figura de porcelana de certos rostos de moças. Cabelos 

castanhos; olhos castanhos, grandes, vivazes; dentes pequenos, com os 

incisivos superiores divididos por um pequeno espaço, que, no entanto, 

apareciam graciosos na sua boca contornada por lábios finos; um nariz um 

pouco aquilino; umas mSos branquíssimas, delicadas, com dedinhos fininhos; e, 

por fim, uns pezinhos, oh!, uns pezinhos, talvez, da mais extrema pequenez, 

consentida pelas proporções do corpo e pelas leis do equilíbrio. Eis a senhora 

Augusta Vestida tio  elegantemente que nem se pode dizer quanto. Parecia que 

um hábii artista tivesse pintado todos os particulares do cômodo e da veste, para 

fazer um gentil contorno 'a sua pessoa, mas desde que os acessórios não 

ofuscassem o principal...

Quando lhe expliquei o equivoco dos dois pedacinhos de papel, ela 

sorriu um pouco desiludida.

— De feto, — disse — agora que reflito, aquela letra nSo podia 

ser senão de uma mulher. Pobre mulher! — recomeçou —  O que poderia ter-lhe 

feito para ser tratada desta maneira?...

— Oh, muito mal! — exclamei.

— Quem sabe? — disse — Talvez o senhor não a Julgue 

desapaixonadamerste. Vocês, os homens, entendem tão pouco de nós que, 

enganarem-se sobre nós, é a coisa mais fácil do mundo.

— Respeito — disse — este sentimento de solidariedade que faz 

uma mulher defender a outra...quando o adversário é do sexo diferente. Estou de 

acordo, no entanto, que nós, os homens, não somos reaimente os mais 

adaptados para julgar muitas nuances do caráter das mulheres, muitas 

estranhezas do seu espírito, muitas inconsequências do seu coração (ou que 

para nós parecem ser), mas, no meu caso particular, peço-lhe para acreditar que 

eu não me engano. Se a paixão me faz cobertura, é somente para impedir-me 

de julgar mais severamente a mulher que escreveu aquele bilhete. Oh! Acredite,
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senhora, multas vezes as senhoras nos fazem sofrer com um descuido sem 

descuípa!

— Seria absurdo — ela me disse, sorrindo — que nós nos 

colocássemos em estado de guerra, já no primeiro dia que nos conhecemos. 

Cedo, nSo por outro motivo, para dar razSo a quem nos chama o sexo fraco.

— Uma malícia aviada peias mulheres para tomarem-se mais

fortes.

A conversa continuou por um bom quarto de hora, nutrida pelas 

mesmas baleias. No momento de ir embora:

— Espero que queira dar-me a honra de alguma outra visita, —  

ela disse — ...quando se entediar, importa-lhe-á pouco continuar a entediar-se 

aqui ou em outro lugar.

— NSo fale, peço, de entediar-me — respondi. — Sou um pouco 

urso, um pouco misantropo; mas não há nada que me amance mais que uma 

conversa com uma mulher espirituosa. Depois, o difícil está sempre no começar. 

Um dia, talvez, deverá arrepender-se de ter sido tão gentil comigo.

— A uma certa idade, — respondeu — a mulher não pode mais 

arrepender-se de nada, até os desenganos são aiguma coisa para ela.

Dois dias depois, o porteiro me entregava uma outra carta de Ebe. 

Estive a ponto de rasgá-la sem ler, mas depois decidi abrir lentamente o 

envelope e lê-la duas vezes.

— "Não acreditava que o senhor fosse tão ruim — dizia. —  

Suspeitou, talvez, que eu mentisse? Não, estou verdadeira e seriamente doente, 

não sei nem mesmo se poderei sair viva desta sala onde passo, solitária, os 

longos dias, devorando a minha dor, lendo, chorando, algumas vezes dormindo e 

sonhando. Se lhe dissesse que os momentos nos quais sonho são os mais 

felizes da minha vida, o senhor sorriria de incredulidade; no entanto, não há nada 

de mais verdadeiro. A minha imaginação é benéfica, os fantasmas, que ela me
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desperta no sono, representam, precisamente, o contrário da terrfvel realidade 

que me mata.

O que lhe pedi? Uma visita. Odeia-me, então, a tal ponto que não 

quer nem mesmo me ver? Não lhe pedi perdão? Não estou pagando, 

amargamente, o meu desatino de um momento? Quer que abaixe ainda mais 

este pouco de orgulho de mulher que me resta? Quer, talvez, que eu venha me 

jogar aos seus pés? Se as minhas forças me permitissem, eu o faria, com 

prazer.

Como é inexorável! Como é soberbo! Sofre do mesmo modo que 

eu com esta sua dureza, e, no entanto, não se deixa comover pelas minhas 

lágrimas, pelos meus pedidos. O que devo fazer para tocar-lhe o coração? Não 

lhe basta que eu morra, lentamente, pelo senhor?

Ch, Alberto, queira o céu que estas minhas palavras não se 

transformem um dia em remorso.

Que culpa tenho eu se não percebia te amar? Se a minha frívola 

educação me impedia de compreender a profunda e nobre seriedade do seu 

amor? É você impecável? Não amo o senhor hoje, sem esperança, cem vezes 

mais do que teria podido amá-lo então?

Mas eu lhe peço somente o seu perdão. Sei beníssimo que um 

afeto apagado não renasce mais. Porém, se o perfume, escapado do frasco que 

o continha, não pode mais ser recolhido para ser guardado de novo, o frasco 

retém ainda dele, por longo tempo, um ligeiro vestígio. Ah! Há só o coração 

humano que pode permanecer indiferente, pior, hostil a um sentimento que antes 

podia-se dizer que era o seu perfume!...

Não me sinto, por hora, tão mal que possa fazer menos do seu 

perdão. Espero, no entanto, que não esteja muito longe o momento no qual não 

deverei pensar em outra coisa senão em mandar-ihe o meu.



172

Alberto! Confesso que nSo espero errtemeceMhe. A sua soberba 

seria, talvez, tâo grande a ponto de nSo permitir-lhe nem mesmo fingir, em 

relação a mim, uma piedade que não sente e que não pode sentir?

Espero você sempre. Estou estendida sobre a poltrona, atrás dos 

cristais da janela que dá para a entrada. A magnóiia do quintal começa a 

florescer, as suas belas folhas, de um verde escuro, brilham ao sol como tantas 

lâminas de bronze brunido. Os pássaros saltitam sobre seus ramos, fazendo um 

arguto falatório que me diverte mesmo na prostração de espírito em que me 

encontro. Tudo sorri na natureza. Faça que eu também morra sorrindo. Venha! 

Venha!"

Deu-me um aperto no coração, mas o meu amor próprio reagiu 

contra aquele assalto de ternura.

A carta me pareceu de uma habilidade diabólica. Debaixo daquela 

aparente doçura, debaixo daquele calor de um afeto e de uma paixão sem 

limites, eu entrevia um sorriso de escárnio, um sentimento de triunfo que 

estourava entre as linhas, embora fosse, industriosamente, escondido.

Doente seriamente, gravemente! Não acreditava em uma sílaba! A 

sua vaidade de mulher tinha recebido um grande golpe. O homem belo, 

mundano, superficial, por ela preferido, sem pensar sobre isso um só momento, 

a tinha abandonado, depois de poucos meses, com a mesma facilidade com que 

tinha vindo jogar-se a seus pés. Procurava, talvez, outra coisa daquilo que Ebe 

teria lhe concedido. Eu, que para ela representava um vitória acreditada quase 

impossível, voltara-lhe, desdenhosamente, as costas, sem mais revê-ia. E, eis, 

ela procurava refazer-se agora sobre mim da humilhação sofrida. Talvez, 

compreendera agora a indignidade que cometeu, rindo do amor mais sério e 

mais sincero inspirado por ela em um homem, ela tentava, naquele naufrágio do 

seu coração, segurar-se forte em mim como uma tábua de salvação.

A idéia de que o desengano tivesse, realmente, despertado e feito 

florir nela o germe de um amor verdadeiro, não me passara pela cabeça. Ela me
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parecia muito acostumada a certos sentimentos e a certas emoções para poder 

ressentir-se deias pura e profundamente; o artificio, o hábito deviam ter apagado 

ou extinguido as vivas forças do seu coração, e a nua e vulgar realidade ter 

jogado fora dele toda gentil ilusão, toda aspiração elevada. O amor, isto é, 

aquele vazio exercício das fibras, aquele toio cintilar do espírito que quer chamar- 

se com tal nome, transformou-se, para ela, em uma das mais fortes 

necessidades da vida; a sua alma feminina nâo podia abster-se deste alimento 

espiritual. No entanto, a fartura a deixava desdenhosa; dava-lhe uns gostos 

estranhíssimos, que ela não estava sempre pronta a apagar. Sim, podia estar 

doente, mas somente de náusea e de ideais não realizados. Eu, um pouco 

estranho, um pouco rude, mas sincero, completamente direito; eu, verdadeiro 

crente do amor em meio a tantos ateus deste deus, tinha por ela a atração do 

fruto proibido, do sabor desconhecido; nada mais!...

A minha arrogância de homem rejeitava, desdenhosamente, as 

submissas sugestões de uma íntima voz do coração. Por que não acreditar? 

Dizia esta voz. O desengano pode ter-lhe aberto os olhos; e um amor, produzido 

por tal estado de espírito, toma-se o mais violento, o mais puro, o mais 

duradouro do mundo, quase um primeiro amor, mesmo para uma mulher que, 

como Ebe, tenha amado até demais.

Mas não me deixava comover, por mais que me sentisse 

dilacerado. Ceder, mesmo que fosse por um sentimento natural de curiosidade, 

dava-me horror. O meu ódio era, certamente, um dos mil aspectos do amor, 

(para dizer que não amamos mais, precisamos nos sentir indiferentes) mas 

assim, por ódio, tolerava-o; ao contrário, sem máscara, não o teria tolerado um 

só momento. Teria preferido despedaçar-me o coração, não podendo vencê-lo 

de outro modo. Eu era muito soberbo; ela adivinhava.

Coloquei a carta sobre o mármore da lareira e não fui, nem 

respondi. Aquele procedimento vilão era um grande esforço que fazia a meu 

despeito. Mantinha-me, empenhado por mil razões, em não ceder; e, temendo
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os limites. Acontece sempre deste modo, na vida, na arte, em todas as coisas: a 

justa medida toma-se impossível ao homem e â natureza: é o ideal que não 

consegue realizar-se.

Continuei, com crescente frequência, as minhas visitas â vizinha. 

Vivia sozinha, o seu amante viajava aqui e ali para negócios, e não escrevia-lhe 

nunca. A senhora Augusta, ignorando sempre por quais províncias a ferrovia 

descarregava o seu "protetor'’ (chamava-o assim), não tinha nem r >esmo a 

distração de encher, todo dia, uma folhinha de papel e coiocar no correio.

Esperava, facilmente resignada, por efeito, em grande parte, da 

sua constituição e do seu caráter. Era um organismo tranqüilo, um caráter 

harmônico, sentia a vida como uma luz iguatmerfe rósea e moderada, nunca 

muitos brilhos, nunca muitas sombras. Era, porém, ao mesmo tempo, um 

organismo delicado, fácil de perceber as mil nuanças de um sentimento, e, 

inclinadíssimo a este quase sensual gozo das nuanças em todas as coisas. Em 

suma, uma verdadeira mulher de espírito, caída na condição onde agora se 

encontrava por uma longa série de acontecimentos, que sempre ficavam 

inexplicáveis até para ela mesma. Talvez por isso ela chamasse de "protetor" o 

seu amante, nuança de linguagem toda sua e, de certo, não superficial.

Aquela tranqüilidade de organismo, aquela harmonia de caráter 

correspondiam a algo do meu espírito um pouco pagão, a algo que dominava, 

algumas vezes, todas as faculdades da minha mente e do meu coração e me 

fazia viver mais de sensações que de sentimentos, justamente como uma feliz 

criatura da Grécia antiga. Porém, naqueles dias, estava, pouco ou nada, disposto 

a julgar-lhe muito mal; trocava, de fato, a tranqüilidade peia frieza, a harmonia 

pela fraqueza ou por completa ausência de contrastes.

Mas comecei a desenganar-me a primeira vez que a ouvi tocar 

piano de perto. Aquela onda de melodias e de harmonias parecia fazer chegar á 

superfície a sua alma gentil, de uma profundidade desconhecida. Os dedos
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vibraram com força, em geral, com violência, sobre o teclado, e o sentimento 

não correspondia como um simples mecanismo tirado das suas vísceras, mas 

como uma parte do organismo dela, a qual lhe revelasse as íntimas vozes do 

peito.

Porém, em todo este íntimo, havia algo de cama! e de sensual que 

procurava as fibras com uma doçura gostosa. Depois daquelas harmonias, 

precisava que se seguisse somente um grande acorde de beijos. Depois 

daquelas vibrações sonoras, que agitavam o sangue e esquentavam a pele, 

como se tivessem açoitado o corpo com invisíveis varinhas, precisava que se 

seguisse somente o cruel aperto de um abraço, ou o pedaço de música passaria 

sem significado, sem fecho, em resumo, incompleto.

Não foi necessário dizer isso entre nós: o acordo foi tácito. Mas os 

beijos não vinham nunca antes que a música os excitasse.

Quando a conversa, iniciada fila, continuava em declives, 

ente diante, sem conclusão, ela levantava-se rápido da poltrona, ia sentar-se ao 

piano..., e os sentidos, reconhecendo logo of seu hino real, despertavam 

inebriados para segui-lo à sua maneira, sem necessidade de música.

O "protetor" retomou. Por três semanas pudemos raramente nos 

ver pelo terraço e trocar ora uma saudação ora algumas palavras.

Abaixávamos as cortinas para evitar sermos vistos por uma 

solteirona que se ocupava em descobrir, de manhã até a tarde, todos os fatos da 

vizinhança, e o diálogo se reduzia, quase que invariavelmente, a este aqui:

—  Está viúva?

—  Não, mas partirá dentro de algumas semanas.

—  Ficará fora muito tempo?

—  Quem sabe? Não diz nunca nada. Parte e chega tíe 

improviso, nos dias e nas horas que menos espero.

—  Que raiva!
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E Augusta sorris com aqueie seu sorriso tranqüilo, que me 

agradava cada dia mais.

— Espere a í—  dizia algumas vezes.

E entrava para colocar-se ao piano. Em gerai, porém, o piano se 

calava de repente, e eia não reaparecia mais. O protetor tinha chegado em casa. 

O nosso doce colóquio era interrompido no melhor.

Mas "ele" viajava de novo, ficava ausente quinze, vinte dias, e nós 

voltávamos ás nossas íntimas relações, com uma assiduidade maravilhosa, 

como se isto fosse a coisa mais normai do mundo. Preocupavamo-nos com "ele" 

somente para saber quando viajaria e adivinhar, possivelmente, quando voltaria.

Amávamo-nos? Nenhum dos dois tinha ousado fazer ao outro esta 

interrogação. Amar? De que amor? Perguntas complicadas que exigiam 

respostas ainda mais complicadas. Deixávamos correr, dava no mesmo.

Eu tinha, no entanto, encontrado nela algo que adoçava as 

amarguras do meu coração e, em geral, também as adormecia. Mas havia dias 

em que eu preferia degustar aquelas amarguras, e lhe deixava perceber.

— Está cansado de mim? —  perguntou-me, um dia, com um 

tom de afetuosa reprovação.

— Por que deveria estar cansado? — fiz eu, evitando, assim,

responder.

— Porque é natural; — retomou Augusta —  não há nada etemo 

no mundo, e o amor menos que tudo.

— Você acredita, — perguntei-lhe, improvisadamente, como 

consequência das idéias que se amontoavam na minha cabeça — você acredita 

que uma mulher possa morrer de amor?

— Meu Deus! — exclamou, com uma intonação de voz que me 

soa ainda no ouvido — Mas as mulheres não morrem de outro.

Esta resposta, assim simples, me perturbou profundamente.
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—  Ouça: — eia disse, depois de um tempo — é verdade que 

você foi amante de uma grande dama?

—  Quem te contou esta bobagem?

—  Primeiro responda, te direi depois.

—  Já respondi, se te disse que é bobagem.

—  No eri&âtanto, eu sei, com certeza, que você teve uma 

amante e que agora estão rompidos; aqueie bilhete, de três meses atrás, eia é 

quem deve ter-lhe enviado.

— Aquela? Uma amante? Oh! NSo mesmo, minha cara!

— Eh! Vamos! Você quer esconder de mim, mas eu, você sabe, 

não sou nada ciumenta. Então a pobrezinha te quer bem a tal ponto que 

estragou a saúde por você. Depois do seu abandono, fez umas loucuras: 

corridas, bailes, viagens, toda possível extravagância para buscar um mal que a 

fizesse morrer... e, finalmente, conseguiu.

— Quem te disse isso? — perguntei maravilhado por ouvir, da 

sua boca, aquele misto de falso e verdadeiro.

Calou um pouquinho e ficou de cabeça baixa, com a testa 

enrugada, com o indicador da mão esquerda apoiado sobre os tábios, como se 

procurasse recordar.

— Você me perdoará? —  fez, pouco depois, sentando-se sobre 

os meus joelhos e passando os braços em tomo do meu pescoço.

Aquele exagero de ternura aguçou extraordinariamente a minha

curiosidade.

—  Fale — disse impaciente.

—  Você me perdoará? — tomou a perguntar Augusta.

— Cem vezes, nâo uma, mas fale, te peço!

— Eis aqui. Três dias atrás, a camareira daquela grande dama 

veio procurá-io. Você não estava em casa, e nem mesmo o seu empregado. A 

Lúcia, ouvindo tocar repetidamente a sua campainha, aproximou-se da porta e
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reconheceu, naquela camareira, uma amiga sua de infância. Colocaram-se a 

conversar sobre o patamar. A outra esperava com uma Impaciência 

inacreditável, cada minuto parecia-lhe uma eternidade. De fato, depois de uma 

hora, vendo que você não vottava para casa, decidiu deixar a incumbência para 

Lúcia, recomendando, calorosamente, de errtregar-lhe logo que chegasse. Foi 

ela quem confiou a Lúcia toda a história da sua patroa. Lúcia, que talvez fez o 

mesmo com os meus fatos, veio logo repetir-me, fielmente, as coisas. Fez-me 

ver até... a carta.

—  Havia uma carta? — disse, mostrando uma indiferença que, 

naquele momento, nâo sentia.

— Oh, sim... uma carta... É por causa disto que preciso do seu

perdão.

— Já leu?

— Não, não!... Mas tive uma forte tentação... e então... Ei-lal...

— disse, levantando-se rapidamente dos meus joelhos.

E, abrindo um cofrezinho de porcelana de Sèvres com fechos de 

ramos dourados, tirou-a, ainda fechada, e a estendeu para mim com a ponta dos 

dedos, murmurando:

— Perdoe-me!

Qual palavra seria necessária para exprimir a vii infâmia que então 

me dançou na mente e que coloquei logo em prática?

Aquelas revelações da camareira, misto de verdade e de invenção, 

tinham irritado o meu amor próprio, como um escárnio cruel. Nem a carta de Ebe 

podia ter, para mim, significado diverso. Amante eu, eu que tinha sido o objetivo 

para quase vencer uma aposta! Eu, que tinha sido envolvido por todas as divinas 

seduções, por todos os terríveis artifícios do corpo e do espírito e depois deixado 

ali, com uma risada, logo que tinha mostrado levar a sério o espírito, o coração e 

até as estranhezas daquela mulher! Amante eu, que agora me acreditava 

perseguido por uma comédia de amor póstumo, mais cruelmente insultante que
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o próprio escárnio com que eia tinha recebido, uma noite, a minha declaração de 

amor provocada por eia!

— Leia. — disse â Augusta.

E, como Augusta hesitava, supondo que eu pretendesse dar uma 

satisfação ao seu ciúme:

— Leia» Faça-me o favor; —  disse-lhe —  não o faço por você.

Apoiétí os cotovelos sobre a pequena mesa, próxima dali, coloquei

a cabeça entre as mãos e fiquei com os olhos fechados a escutar.

A carta dizia assim:

"Não mereceria o senhor que eu lhe escrevesse. O meu braço, a 

minha cabeça se recusam a um trabalho imposto a eles pelo coração; mas eu 

quero escrever-lhe pela última vez, antes de fechar (se for possível) as portas do 

meu espírito a todas as afeições terrenas e abrí-las â consolação de Deus, a 

única que me resta neste ponto.

Olhei o rosto do doutor enquanto tocava o meu pulso. Anuviou-se 

num instante. Porém, eu não tinha necessidade deste indício para acreditar que 

me aproximo, rapidamente, em direção da morte. Sinto-me morrer com uma 

inefável satisfação que lhe é impossível imaginar. Também eu, antes, não teria 

nunca suposto que a morte pudesse ser qualquer coisa de imensamente suave.

Mando-lhe o meu perdão. Não me é mais necessário ter o seu, 

mereci-o e provo uma consolação, como se tivesse ouvido repetida esta palavra 

pela sua própria boca.

Envenenei-lhe a juventude, o presente e, talvez, o futuro!... Fi-lo 

sofrer sem querer, mas não por maldade como está obstinado em acreditar... e, 

agora, morro de amor pelo senhor!

Por que lhe escrevo tudo isso? Já não sabe há muito tempo?

Ah! Escrevo-lhe para avisar que tem ainda alguns dias para 

poupar-lhe um remorso. Eu te amei desesperadamente quando você não amava
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mais. Você, preste atenção, me amará mais que antes iogo que souber que 

estou morta!

Empenhei quatro horas para escrever esta carta e mando a minha 

camareira para entregaMhe com suas próprias mãos. Morro sozinha, com uma 

fiei amiga â cabeceira. Você me deixará morrer assim? Perdoarei também isso. 

Adeus para sempre!

P.S.: Pedi â minha amiga para, iogo que eu morrer; cortar-me os 

cabeios. Se um dia os quiser como lembrança daqueia que o amou até morrer, 

peça-os a Giorgina Nozzoii, que você conhece. Adeus outra vez e para sempre!"

No princípio, ao ouvir aquelas tristes paiavras pronunciadas 

lentamente peio modo que iia Augusta, eu tinha sentido o deleite de uma quase 

violação brutal, efetuada peia voz dessa sobre o espírito de Ebe. Era justamente 

este o velhaco e refinado prazer que quis proporcionar-me; era este o estranho 

aviltamento que queria infligir a Ebe fazendo repetir, pela boca de uma muíher 

como Augusta, as palavras destinadas a comover o meu coração e revolver o 

meu espírito. Mas tal satisfação durou pouco, o efeito foi todo o contrário do que 

tinha imaginado.

A voz de Augusta tomou togo, togo umas inflexões que, 

víoierttamente, me percorreram o coração. Daquela garganta feminina, que a 

emoção tomava trêmula, cada palavra, cada fTase, cada período da carta 

recebia uma expressão, diria quase um novo significado que, por certo, 

muitiplicava-ihes a eficácia. Sentia cair, uma a uma, sobre o meu coração, como 

chumbo liquefeito, as grandes gotas de lágrimas que deviam descer silenciosas 

sobre o pálido rosto da moribunda, enquanto a sua mão descamada era 

arrastada, dificultosa mente, sobre a folha. E, quando Augusta fazia uma 

pequena pausa, e, quando a sua voz se perturbava a ponto de as palavras lhe 

saírem muito confusas da boca, me parecia ouvir a aflição da infeliz, que o meu 

orgulho condenava a morrer sem uma palavra de perdão invocada, 

insistentemente. E sentia me dar um nó na garganta e estrangular a respiração.
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Na metade da carta, tinha feito um gesto quase como para 

arrancá-la da mão de Augusta e impedir a sacrfiega ofensa que entendia ser a 

minha vingança. Mas me deteve a idéia de infligir-me, como uma afronta, o ouvi- 

la ser lida até o fim pela mesma boca escolhida para aquela profanação 

verdadeiramente indignada de um homem. NSo chorava, mas tremia, e me 

sentia esmagar por uma mão terrível. Sentia, sobre as faces, uns golpes de 

chicote que deviam deixar marcas. Cada escorrer do suor gelado, que me descia 

da testa, me parecia um sinal de desprezo lançado sobre o meu rosto por todas 

as criaturas gentis.

Terminada a leitura, houve, na sala, um silêncio profundo. Estava 

sob a opressão de um pesadelo e não podia despertar.

— Se você estivesse em tempo! — disse Augusta com voz 

comovida e com lágrimas nos olhos.

Foi necessária esta afetuosa exclamação de uma mulher para que 

eu pudesse voltar a mim.

— Se estivesse em tempo! — repeti, torcendo as mãos, 

dolorosamente.

O coche me parecia que não voava tanto como o coração febril 

queria. Tratava-se de ter que correr de uma ponta a outra da cidade e pelas ruas 

mais movimentadas. O cocheiro devia acreditar que eu estava louco: - Corra! 

Açoite!

Subi os degraus de quatro em quatro.

A camareira, que já chorava, explodiu, logo que me viu, em um 

novo e mais forte estouro de choro.

Ai de mim! Cheguei muito tarde?

Um velho padre, que saiu rapidamente do quarto para onde correu 

a camareira, veio ao meu encontro, colocou-me a mão e, com um tom simples e 

calmo, mas que imprimia algo de solene ao seu aspecto quase vulgar:
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— Senhor, — disse-me — quaisquer que possam ser as suas 

idéias religiosas, peço-Jhe para não perturbar estes últimos instantes da 

moribunda. Deus lhe concedeu uma tranqüilidade que ela mesma não esperava. 

Esquecida a terra, todos os seus pensamentos são dirigidos, agora, ao céu que 

se abre misericordioso â sua alma aflita. Não nos pertence mais, oh senhor! 

Estes momentos são de Deus!

Olhei-o apalermado.

Uma sentença de Hegel apresentou-se a mim, naquele momento, 

limplssima na memória, e a repetia maquinalmente : "A necessidade da morte é 

aquela da passagem do indivíduo ao universal."

Lembrava-me de uma outra sentença de Goeíhe : "A nossa vida 

não é uma verdadeira vida, mas a morte da vida divina que vem exíinguir-se na 

nossa."

E me maravilhava de poder ficar com o pensamento nestas e em 

outras idéias iguais que me passavam pela mente, obscurecida como que por 

grandes nuvens de um temporal, empurradas pelo ar pela furia do vento.

Como não sentia uma dor imensa? Como não morria de dor? Uma 

estranha lucidez me fez refletir:

— Talvez esteja para enlouquecer!

E tentava assistir ao lento confundir-se da minha razão dentro das 

trevas da loucura.

De repente, a porta, da qual tinha saído o padre, abriu-se com 

violência e a camareira saiu gritando e batendo-se no peito.

Avancei até a soleira, segurado sempre pela mão do padre, o qual 

me dizia umas palavras que não mais conseguia entender.

Uma irmã de caridade enxugava, sobre a branca testa de Ebe, o 

último suor da morte!

Miséria do coração humano!
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Passaram-se apenas quatro anos! Parecia-me que, sem efa, a 

minha existência não teria mais nenhuma razão de continuar a ser!...

E já fato disso tranqüilamente, e já sorrio pensando que esquecer ê 

uma profunda, uma divina necessidade da vida.
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IELA

Os cavalos pisavam a estrada impacientes, a uns sessenta passos 

da porta do horto, onde eu estava a escutar. Ouvia, de vez em quando, os 

barulhos das presilhas que soavam nos seus pescoços e os chacoalhões de 

todos os instrumentos, que os pobres animais acompanhavam com uma espécie 

de espirro. Parecia-me impossível que não relinchassem, e os agradecia, em 

pensamento, pela quase inteligente reserva, mostrada naquele momento.

Esperava há duas horas.

O dia estava nublado. O vento sussurrava, furioso, entre as árvores, 

e me trazia, ininterruptamente ao ouvido, rumores surdos, distantes, que se 

assemelhavam a uivos, a lamentos, a gritos confusos que me deixavam 

arrepiado.

No entanto, sentia uma forte complacência em relação àquelas 

emoções noturnas. Passar, rapidamente, de uma monótona vida de província a 

uma bizarra aventura, que tinha o perigo e o desconhecido como dois grandes 

atrativos, para alguém já desfalecido pelo tédio era um pouco demais. Sentia, 

despertado no coração, algo que ali permaneceu por muito tempo a dormir; 

respirava mais livremente; reconhecia, com satisfação, que não era já velho com 

vinte e seis anos.

Aquela imensa solidão pela qual era circundado; aquele vale que o 

vento enchia com seus estranhos assobios; aquelas sombras da noite sem lua 

que transformavam o aspecto das árvores e dos lugares em algo de fantástico e 

de amendrontador, privado de contornos e de limite; tudo servia para compor um 

fundo que se adaptava muito bem â natureza da minha ação e à singular 

situação da minha alma.

Esperava, repito, há duas horas. Na casa e no horto não se ouvia 

uma alma viva.

V
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— Virá? Não virá? Quem sabe, talvez, um acidente qualquer 

tenha atrapalhado os nossos planos? Quem sabe, talvez, ela tenha se 

arrependido da sua ousadia no momento de colocá-la em ação?

Apoiado ao batente da porta do horto, ruminava há um tempo esta 

pergunta e já começava a acreditar que a senhora tinha mudado de idéia, 

quando percebi o girar de uma chave na fechadura da porta.

Coloquei-me de lado, segurando a respiração.

A porta se abriu lentamente; uma cabeça apareceu, 

indistintamente, na sombra e ficou um minuto a escutar; depois resolveu bater, 

sobre a madeira, os três golpes de chave combinados.

— Estou aqui há duas horas — eu disse em voz baixa, 

aproximando-me.

— Já estamos prontas, — respondeu uma voz de mulher — vou 

chamar a patroa.

— Muito bem!

As palavras me davam um nó na garganta. Se a pessoa que devia, 

dali a pouco, fugir comigo fosse minha dama ou a minha amante, não poderia 

estar mais agitado.

Passaram-se cinco minutos que me pareceram um século. Não via 

a hora de estar longe dali um bom par de milhas e me impacientava com todos 

os obstáculos. Tinha empurrado a porta, deixada aberta, colocado o pé no horto, 

avançado até o meio da estrada e logo voltado atrás, por medo de cometer uma 

imprudência. Finalmente, uma lamparina apareceu atrás do batente de uma 

janela e se apagou rapidamente. Agucei os olhos no escuro, duas sombras 

começaram a desenhar-se no pardo dos muros da casa e no traço da estrada.

— Por onde ? — perguntou a senhora, com voz sufocada.

— Por aqui. — respondi, segurando-a pela mão.

Ofegante, trémula, ela não podia caminhar rápido.

— Coragem! — disse-lhe, ouvindo-a soluçar.
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Apertou-me a mão como para agradecer, e enxugou os olhos.

— O cavalo é dos mais tranqüilos —  fiz eu, ajudando-a a montar 

na sela, enquanto o meu servidor, colocando um joelho no chão, apresentava-lhe 

o outro para servir-lhe de degrau. —  Cavalgarei ao seu lado, tique tranqüila.

— Obrigada! —  respondeu com o mesmo tom de voz.

E sattou rápido na sela, como pessoa habituada a cavalgar.

A estrada seguia reto entre duas cercas de figos da índia. O pisar 

monótono das patas ferradas dos cavalos era o único barulho que se perdia, 

confusamente, entre os assobios agudos do vento.

Era apenas uma hora depois da meia-noite, e o ar pungia, se bem 

que fosse fim de abril.

Estávamos todos silenciosos. Com aquele vento era impossível 

falar. Ela tossia, de vez em quando, e parava um pouquinho o cavalo; depois, 

retomava rápido o trote. Um dos meus camponeses e a camareira nos seguiam 

a uma curta distância. O meu servidor e outro camponês vinham cem passos 

atrás, para nos avisar, rapidamente, de um possível contratempo.

Àquela mesma hora, Paulo dançava, furiosamente, na casa de 

uma parente dela, para distanciar as suspeitas.

A estrada, depois de um bom pedaço, dava uma volta. No final da 

ponta que ela formava, pouco mais embaixo, brilharíe uma lamparina.

— O que será aquilo? — perguntou a senhora, parando o cavalo.

— É a barreira; — repondi — não tenha medo. Encontra-se bem

sobre a sela?

— Muito bem, obrigada.

O homem empurrou com as pemas do cavalo a grande corrente de 

ferro, que barrava o caminho, e fez soar uma campainha dentro da barraca de 

madeira. Uma voz lá de dentro falou, de modo custoso, não sei que palavras. 

Depois, à escassa luz da lanteminha pendurada na parede, vimos aparecer, ã 

portinhola, um rosto barbudo, com um bocejo na boca e os olhos nadando no
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sono. Pago o pedágio; a porta se fechou e a corrente caiu ao chão. A estrada 

tomou a ressoar, com o trote dos nossos cavalos.

O escuro náo tinha me permitido olhar bem no rosto da Higitiva. 

Tinha, porém, ouvido a sua voz, uma voz doce, tao carinhosa que pôde me fazer 

perceber com as poucas sílabas pronunciadas.

— Era bela?

Naturalmente, imaginava que sim. Dava-lhe olhos azulados, 

limpidíssimos, e cabelos loiros. Por quê? Nem eu mesmo sabia, mas me parecia 

que com aquelas formas esbeltas, elegantes e um pouco viris ficassem bem uma 

cabeleira loira e olhos azulados. Aquilo de viril das formas me parecia poder ser 

modificado pelas cores doces do azulado e do loiro. Alguns movimentos, vistos 

na escuridão, antes que montasse a cavalo, me faziam supor um caráter dócil, 

afetuoso, um daqueles caráteres que, quando amam, se dão inteiros, um pouco 

por bondade, um pouco por fraqueza.

— Mas aquela sua fuga não mostrava o contrário?

Oh! Náo, talvez não fosse uma loira. Sob um rosto moreno, 

contornado por cabelos de lúcido ébano, talvez disparassem dois olhos grandes, 

pretíssimos...

Eu, porém, tomava a vê-la loira, no máximo castanha, tendendo 

muito para o loiro.

A estatura indicava uma mulher com uns vinte e cinco anos. A voz, 

um pouco embargada, com umas inflexões de grande efeito, fazia supor uma 

mulher. Casada? Viúva? Não queria entrar nisso. Aquele Pauio foi sempre um 

homem de bonitas aventuras! Esta vez me parecia ter sido um pouco ousado 

demais. Basta! Ele é que devia pensar nisso!

Mas como ela o amava!

Fugir da sua casa, acompanhada por uma pessoa desconhecida 

por ela, ir exilar-se em um campo distante, para viver fora de todas as relações 

sociais, só com o homem do seu coração. Ou não era esta uma grande prova de



188

afeto? E nSo queria dizer nada aquele desafiar o terrível desdém dos parentes, a 

Inexorável rigidez de uma cidadezinha, onde o seu nome se tomaria marca para 

todos os horrores, para toda injúria?...

Devia amá-lo perdidamenteL.Sentia-me enternecido.

As sombras da noite, no entanto, tinham se rarefeito. O vento tinha 

quase parado, mas o frio da manhã mordia mais intensamente. A estrada 

começava a animar-se, com carros que traziam cargas de hortaliças, para 

chegar ao mercado das aldeias vizinhas antes do nascer do sol. Os carreteiros 

estendidos de bruços sobre o grande monte de coisas empilhadas, fumegavam 

seus cachimbos, cantarolando, e sacudiam, de vez em quando, as redes de 

corda, amarradas a uma ponta da tábua lateral.

A senhora vestia uma roupa preta, com pequenos enfeites 

anelados, embainhados por um fio de seda azul. Um xale igualmente preto, 

fixado no peito por um broche, cobria-lhe as costas. O chapéu de palha escura, 

com fita e flores vermelhas, que lhe cobria a cabeça, estava quase todo 

envolvido por um grande véu denso, sagazmente abaixado sobre o rosto, o qual 

me impedia de me certificar se minhas suposições eram ou não acertadas.

Já há um tempo, tínhamos pego um atalho através dos campos. E 

não tanto para evitar encontrar pessoas que a reconhecessem, mas para 

chegarmos a tempo à pequena estação de Bicocca. De fato, chegamos lá 

quando já despontava o sol. O trem atrasaria um quarto de hora para passar.

Debilitada pela viagem e, talvez, mais pela emoção, pediu um copo 

de água. O chefe da estação convidou-a, gentilmente, para subir ao quarto de 

sua mulher; lá em cima poderia também repousar um pouco melhor que sobre 

os banco*de madeira da salinha de espera.

Eu estava atrás dela. Desejava a qualquer custo ver o rosto da 

pessoa â qual deveria fazer companhia, não somente por outros dois longos dias 

de viagem, mas até que o meu amigo não pudesse vir para junto dela sem 

ninguém perceber.



189

Quando a mulher do chefe da estação apresentou-lhe o copo 

d'água, a senhora levantou o véu um pouco mais acima dos iâbios e bebeu 

lentamente. Tinha um pescoço estupendo. A carnação morena puxava um pouco 

para o pálido. Uns cabelos pretíssimos, um rosto oval, quase pequeno, um 

queixo gentil, uma boquinha estreita como um anel, mas séria, pelo comportar-se 

naturalmente dos lábios. Eis o que pude ver com olhar investigador, no intervalo 

de dois segundos, entre o levantar e o abaixar do véu.

Bela, no estrito significado da palavra, não me pareceu que 

pudesse ser; faio daquela beleza cintilante, fulgurante, que não se pode discutir, 

mas se impõe. Porém, simpática, certamente, muito simpática que, para mim, 

queria quase dizer mais que bela. No rosto de uma pessoa simpática não nos 

parece existir algo de aderente ao nosso ser, que faz que nos sintamos similares, 

enquanto, a pessoa bela nos deixa surpresos, admirados, mas nos mantém 

como que a distância? Uma mulher perfeitamente bela, no meu modo de pensar, 

não pode ser amada.

Porém, não tinha visto a verdadeira expressão do rosto, a sua 

verdadeira alma, os olhos, e, por isso, precisava esperar para emitir um juízo. No 

entanto, me abandonava a um trabalho de reconstrução, igual àquele dos 

naturalistas. Dados aqueie pescoço, aquele queixo, aquela boca, aquele colorido 

da pele, aquela estatura, aqueles cabelos, qual deveria ser o rosto inteiro e, mais 

especialmente, a expressão dos olhos? E uma série de rostos acenados, 

esboçados, desenhados com cuidado e coloridos com amor, agora, tremulava, 

brilhava, desmaiava, desaparecia, recomeçava a aparecer diante dos meus 

olhos, fixados sobre o banco, feito de cimento e areia, debaixo da janela.

No entanto, a senhora, sentada junto â cabeceira da cama, em 

uma cadeira de palha, a cabeça apoiada nas almofadas, as mãos fechadas 

sobre os joelhos, parecia descansar da fadiga do cavalgar e pensar Deus sabe o 

quê!
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O servidor e os dois camponeses ficaram aii para voltar para casa 

com os cavaios. Havia passado pouco menos de um dia de caminho do iugar 

onde tfnhamos ido pegar a fugitiva, e os pobres animais Unham necessidade de 

se alimentar.

No vagão; fomos sozinhos: ela, a camareira e eu. Acreditei que, ali, 

aquele véu inoportuno fosse, enfim, remo vido... Mas nada ! Ela acomodou-se em 

um canto, como para procurar dormir, e eu me resignei em trocar algumas 

palavras com a camareira, que nSo era nem jovem nem bela, mas tinha uma 

fisionomia inteligente, maliciosa e esbanjava no termo "excelência".

Tirei do bolso a carteira de cigarros e perguntei se a senhora 

sofreria pela fumaça.

— A excelência não — respondeu a camareira —  e nem eu.

— Fume, e nSo se preocupe — acrescentou a senhora, sem se 

mexer da posição em que se encontrava — NSo faltaria mais nada se o senhor 

tivesse também este aborrecimento! Seria um sacrifício muito grande. Fume, 

lume, eu lhe peço.

O Jônio cintilava como um imenso espelho contra o sol. A praia 

desenhava, naquele ponto, uma grande curva, dulcfssima, onde a onda do mar 

vinha morrer, lentamente, quase como por uma languidez amorosa. Jardins 

ainda banhados peio orvalho da manhã que perfumavam o ar com as suas flores 

de laranjeira, trilhas de prados, recifes, picos de colinas, quebradas de mar e, 

depois, jardins novamente, tudo passava, velozmente, ao meu lado com a rápida 

corrida do trem. E eu olhava sim, mas sem distinguir os objetos, como se o véu 

da minha fugitiva tivesse se estendido também sobre aquela maravilhosa 

natureza, despertada fresca e alegre com os primeiros raios de sol. De fato, 

permanecia ali, sério; indiferente; atordoado, imaginando através da fácli 

corrente da imaginação e contente em me prestar aos seus mais bizarros 

caprichos.
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Na estaçSo de Sfracusa, nos esperava uma carruagem com dois 

cavalos; partimos imediatamente.

— E agora que nSo há mais importunos a temer, — disse, 

apenas fechada a porta —  a senhora pode livrar-se do incômodo do véu.

— Mas...Mas... — balbuciou.

Mas estendeu a mão atrás da cabeça, resolvida, e, aberto um 

fecho, removeu aquele estorvo.

Oihei-a surpreso.

Eu já a teria visto em outro lugar? Parecia-me reconhecê-la. 

Vamos! NSo podia ser. Sabia, com certeza, que a via, naquele momento, pela 

primeira vez. No entanto, nos seus contornos devia haver algo conhecido por 

mim que produzia aquele efeito, mas nSo encontrava, naquilo, uma explicaçSo 

plausível.

Era simpática. Sim! Porém, os olhos nSo correspondiam 

precisamente àqueles imaginados por mim, depois de ter visto o queixo e a 

boca. Eram negros, vivos, mas pequenos, com o olhar profundo que, com um 

leve franzir das sobrancelhas, assumia uma expressSo de indefinível tristeza. 

Sentia-me confuso. Aqueles olhos, sem engano, já os tinha visto antes, aquela 

indefinível expressSo de tristeza nSo me parecia nova. Mas nSo me lembrava.

Ela me tirou da confusão perguntando-me.

— Chegaremos tarde?

— A Marza? AmanhS —  respondi, recompondo-me logo.

— E viajaremos todo este dia e a noite direto? — disse, um 

pouco maravilhada.

— NSo, esta noite pararemos em RosoSni; e partiremos logo

cedo.

— Marza é um belo lugar? — perguntou, depois de alguns

minutos.
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— Estupendo, — respondi — principalmente nesta estação. 

Verá, é algo de diferente que a senhora não pode Imaginar.

— Muitas plantas?

— Nenhuma.

— Um campo raso, um deserto?

— Bem próximo.

E olhou-me entre incrédula e desagradada.

Esbocei-lhe, para tranqüilizá-la, uma breve descrição de Marza que 

produziu logo o efeito desejado. Imaginando, facilmente, o seu comedimento, 

decidi ser o primeiro a falar "dele".

— Paulo, — disse — talvez, não poderá estar lá antes da outra

semana.

— Como? — fez ela — Não virá daqui a três dias?

— Podendo! — recomecei — Mas precisa ser 

prudente.. .entende?

— Não correrá perigo, não é verdade? — perguntou, voltando-se 

mais diretamente em direção a mim.

— Oh, por isto, fique tranqüila!

— Deus meu! Virgem Santa! — exclamou, repetidamente, 

olhando no rosto a camareira, como para persuadir-se que ela participava dos 

seus temores.

— Vossa excelência fique silenciosa — respondeu a camareira, 

que compreendeu logo a muda interrogação dos olhos — Não pensemos em 

coisas ruins. Bela Mãe! Aquiete-se!

Depois de quinze minutos, o gelo de todo primeiro encontro tinha 

se quebrado e conversávamos, tranqüilamente, sobre mil coisas. Porém, ela 

interrompia frequentemente o discurso para voltar a pensar em Paulo, na família, 

naquilo que devia estar acontecendo a eles naquele momento, na carta 

endereçada â irmã, deixada sobre o mármore da cômoda de seu quarto. E seu
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rosto se anuviava e as pupilas se enchiam de lágrimas, mas, por fim, fazia um 

esforço, suspirava e recomeçava a conversa.

Perto do anoitecer, multo antes de chegar a Rosolini, ele se 

envolveu no xale, aninhou-se no seu canto da carruagem e ficou assim, pensativa 

com os olhos meio fechados, sem pronunciar uma sílaba, até o momento que, 

noite feita, a carruagem parou em frente ao portão do hotel.

Recomeçamos a viagem antes que tivesse amanhecido.

Ela desceu as escadas, rapidamente, com movimentos de friorenta 

e, logo entrou na carruagem:

— Queria já ter chegado! — exclamou com um tom de grande

cansaço.

A carruagem partiu a galope, acompanhada por uma música de 

chocalho, de estalos de chicote e de "ohé! ohé!" do cocheiro.

Tinha dormido pouco, interrompidamente, e acordei de mau-humor. 

Sentia-me oprimido por um daqueles inexplicáveis sentimentos, que não nos 

permitem perceber bem se um mal-estar físico produz, naquele ponto, um moral 

ou se um estado de ânsia age sobre os centros nervosos, os contrai e os faz 

sofrer.

Enquanto o pé direito dava golpes irrequietos no fundo de zinco do 

coche, os olhos fixavam, maquinalmente, através dos cristais, a cor uniforme da 

noite e a imaginação lhe jogava, em intervalos, umas grandes aspersões de luz. 

Era um ângulo de paisagem cheia de sol; era um cansaço bem conhecido; era 

uma cabecinha de mulher que eu não chegava a reconhecer; era um entardecer, 

visto não me recordava quando; uma plantinha florida; um muro coberto de 

fendas bizarras; eram cem visões semelhantes que se pintavam, de vez em 

quando, sobre aquele fundo obscuro como através do instantâneo abrir-se e
O '

fechar-se de uma lanterna mágica, colocado sobre o céu da carruagem e eu 

continuava, entre o sono e o despertar, a observar, sem preocupar-me em 

entender, quais afinidades poderiam existir entre aquelas aparições disparadas e
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o meu imprevisto mau-humor... Mas, talvez, tinha no coração um medo secreto
£

de entíendê-las!

Quando a alba pintou, com suas dóceis cores, o espaço do céu, 

enquadrado na janela da carruagem, encolhi as pemas, ergui os ombros e, 

vendo que a senhora estava sempre silenciosa, com um leve sorriso sobre os 

lábios:

— Eis-nos a um terço do caminho! — exclamei, depois de ter 

dado uma olhada no lugar que atravessávamos naquele momento.

— Pensava que o senhor estivesse dormindo — disse a senhora

— e tinha medo de acordá-lo.

— NSo dormi — respondi — mas, no entanto, sonhei.

— Acordado? — ela fez, com um gracioso movimento de

surpresa.

— É o melhor modo de sonhar.

— Ah! NSo sabia — replicou a senhora — parecia-me que se 

sonhasse somente dormindo.

— Basta ter o hábito — respondi —  Eu, vê? Sonho quando 

quero. Dois minutos de recolhimento, uma posição especial do corpo, um modo 

particular de fixar a pupila e está pronto, o sonho começa. E tem algo de melhor 

sobre o sonho ordinário: posso também dirigi-lo em direçSo a um sujeito 

determinado, sem temor que perca a sua incoerente natureza.

A senhora fez um movimento com os olhos e com a boca como 

para dizer: - Será?! Mas eu custo a acreditar!

Durante o silêncio que seguiu este diálogo, eu refleti que encontrar- 

se ao lado de uma mulher simpática, no pequeno espaço de um coche, com os 

vidros erguidos, dentro daquela atmosfera aquecida só pelo caior das 

respirações é uma sensaçSo agradável, quase voluptuoso, que merece ser 

provada ao menos uma vez, em geral, quando a mulher que viaja conosco não
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nos pertence e nâo se pode ter em relação a ela outros sentimentos que nSo 

sejam a estima e o respeito.

Mas depois desta breve reflexão, logo que percebi nâo estar sendo 

observado, voltei, como no dia anterior, a olhar atentamente a fugitiva. Todavia, a 

idéia da sua semelhança me atormentava. Na verdade, nâo era tanto o não tê-la 

encontrado ainda o que me aborrecia quanto o ver agitar-se, dentro de mim, e 

por efeito dela, a sensação indefinida de sentimentos dulcíssimos provados no 

passado e que, agora, vinham lentos a baila, saídos do mais fundo do coração.

— Mas o que estava a me confundir? O que me importava 

aquela bendita semelhança?

Era isso que me perguntava, na manhã seguinte, na terraça da vila 

de Cozzu di Pietra, esperando que a senhora Emília saísse do seu quarto para 

tomar café de frente para o mar, em plena luz do sol.

Porém, quando apareceu â porta, não pude frear um pequeno grito 

de surpresa, estava transfigurada!

Vestia uma roupa de algodão estampado da cor da flor da maçã, 

malhada de pequenos círculos vermelhos, enfeitada com uma fitinha preta com 

desenhos que ressaltavam o traje. O espartilho lhe abraçava estreitamente a 

cintura e a fazia parecer mais magra. Os cabelos, simplesmente erguidos e 

seguros sobre a cabeça por uma fita de veludo celeste, brilhavam com 

ondejantes reflexos azulados em tomo do rosto erguido, e recaíam sobra as 

costas, crespos e abundantes.

Deu-me a mão, pedindo-me desculpas por ter-se feito esperar; 

depois deu uma rápida olhada para o mar imenso, tremulante com os mi! raios 

de sol, uma outra olhada no campo que descia à esquerda, todo verde de 

plantações de trigo que vinham quase até a praia; e, levantando as sobrancelhas 

e abrindo os olhos com uma viva expressão de prazer:

— Que magnífico! — exciamou.

E, dirigindo-se a mim, que estava ali imóvel, a olhá-la:
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— Não é verdade? —  acrescentou.

Naquele momento eu me sentia interdito, apenas respirava. A 

semelhança, tão obstinadamente procurada e não encontrada, imprevistamente, 

tinha me saltado aos olhos, dando-me fortíssima agitação.

— Que estúpido! Como não percebi iogo? Como pude esperar 

até aquele momento para reconhecer aquilo que tinha, confusamente, atentado 

logo que vi aqueia mulher?

Suspeitando ter sobre ela algo de estranho que me 

impressionasse, a senhora Emíiía observou, girando e girando, atentamente, as 

suas mãos, estendendo uma a uma as pregas da frente de sua roupa e, não 

descobrindo nada que justificasse aquele meu olhar insistente sobre ela, — Por 

que...? — perguntou quase mortificada, sem terminar a frase.

— Desculpe, desculpe! — apressei-me em dizer — É realmente 

um caso inacreditável!

— O que? — ela fez, entendendo menos que antes.

— Oh! Nada — respondi — A senhora parece tanto, mas tarrto, 

com uma pessoa que eu conheço.

— É só isso? — interrompeu-me, rindo — É uma felicidade para

mim.

— Mas tão parecida, — continuei, sem prestar atenção ao 

cumprimento — tão parecida que não pode nem mesmo imaginar!

— Uma pessoa... muito querida... imagino! — disse, 

pronunciando as palavras com um tom de graciosa malícia.

— Multo! — respondi vivamente.

— Ainda melhor, — ela recomeçou — assim sofrerá menos o 

tédio deste exílio em Marza.

— Mesmo sem isso não me entediaria.

— Obrigada! — disse a senhora, voltando a sorrir. — Mas agora 

estou certa de que permanecerá com prazer.
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— Com o mesmo prazer de antes.

— Porém, esta sua amiga —  ela observou —  talvez nSo ficasse 

muito contente se soubesse que já padeceu dois dias antes de reconhecê-ia nos 

meus traços.

— Ah! Havia algo que me Impedia: —  respondi —  o seu vestido, 

o seu penteado, a...

— E, depois, talvez — interrompeu-me com um sorrisinho de 

gracejo — esta identidade da qual me fala, não será realmente uma identidade.

— Sim, é verdade —  respondi — Por exemplo, as vozes têm 

duas intonações diferentes.

—  E nada mais?

— Parece-me, sim, algo... eis, no ar da pessoa; — disse, 

ingenuamente, mas hesitando - a outra é mais acanhada, mais séria.

— Assim? — E assumiu um comportamento de seriedade, sem 

afetação nem caricatura.

—  Precisamente, Deus meu!

— Ficarei séria todo o dia, se lhe agradar!

— Oh! não, acredite... —  disse, com simulada indiferença.

Depois, para mudar o discurso:

— Se aqui houvesse uma cabana! — exclamei — Poderia-se, 

algumas vezes, também almoçar com o sol. A noite, porém, querendo, 

poderemos jantar ao claro da lua, como se faz nos romances.

— Dormiu bem? — perguntei-lhe, então, depois de alguns 

instantes de silêncio.

— Pouco. — respondeu — que quer? — E fez um movimento 

com a cabeça e com os olhos, que quase queria dizer: — Estou, talvez, 

tranqüila?
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Permaneci, por todo o dia, com a cabeça atordoada. Não 

conseguia persuadir-me que as finhas da minha leia pudessem quase se repetir 

em uma outra pessoa.

ieia! O meu ideai, o doce sonho de minha juventude!

A única mulher que eu sempre amei, mesmo amando outras!

Você sabe bem, amigo meu, que não posso, ainda, depois de 

tantos anos, pronunciar este nome sem tremer de comoção! Você sabe que a 

imagem dela, não somente resistiu, no meu coração, a todas as ofensas do 

tempo e dos mil casos da vida, mas que, todo mês, quase no mesmo dia, volta a 

apertar-me afetuosamente entre os seus braços ideais, com um recolhimento 

mais que religioso, com um êxtase verdadeiro de várias horas, durante as quais, 

o idílio da minha juventude canta, alegremente, as suas gentis canções.

— Criancices! Tolices! — você sempre me repetiu ouvindo-me

falar.

E eu respondi:

— Pode ser, mas criancices divinas! De quem recebi consolos 

mais profundos? De quem recebi confortos mais inexprimíveis?

Purificada, idealizada por uma longa^secreta e intensa atividade, 

pela qual o caráter, as circunstâncias da vida e a índole dos meus estudos 

colocaram, alternadamente, a mão, a melancólica figura de leia assumiu, logo, 

para o meu coração e para o meu espírito, o valor de um símbolo Mesmo hoje, 

temo, como se fosse uma desgraça, o momento em que, talvez, poderei 

esquecê-la, ou me será indiferente. E eis porque o vê-la assim reproduzida, viva, 

na pessoa da senhora Emllia me perturbou tanto e me deixou como que 

apalermado.

Provaria, em relação a esta mulher, os mesmos sentimentos que 

provei por leia? Essa os modificaria? Alteraria-os? O gentil e sacro ideal da 

minha vida sofreria, com tal encontro, uma mutilação, que me arrepiava só em 

pensar?
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Tentava distrair-me destas idéias, mas nSo conseguia.

Tínhamos ido visitar o antigo prédio de Marza, um trecho muito 

breve de passeio. O átrio de ameias; o quintal cheio de grama; a igreja em ruína 

e Já reduzida a paiheiro; os cômodos vastos, mas inabitáveis; as ruínas de um 

outro prédio, aii ao iado, que era dos frades carmelitas, desviavam, de vez em 

quando, a minha mente daquela fixação obstinada. Devia fazer-me de seu 

cicerone, devia dar-lhe esclarecimentos, devia apagar as mil curiosidades 

femininas, acordadas por uma pedra, por uma goteira, por um grupo de goivos 

viçosos crescidos sobre a arquitrave da porta da igreja e responder às cem 

perguntas que o lugar, naturalmente, sugeria.

— Aquela cúpula branca ao fundo, tSo destaca sobre o cinza da

planície?

—  É da igreja de Pachino.

— E aquela colina, com aquele vasto e severo edifício lá em

cima?

— A colina de San Basílio e a casa de férias dos proprietários.

— E aquele círculo negro, no meio do mar, nâo muito distante da

praia?

— A ilha dos Porri.

O dia estava esplêndido. Um verdadeiro sol de primavera, um ar 

perfumado pelos odores particulares das searas e das ervas selvagens em flor.

Mas aquele sol, aquelas searas, aquelas ervas selvagens em flor 

me traziam â mente um outro dia de maio e um campo mais bonito, leia apoiava- 

se sorridentemente, ao muro rústico de um paço, na planície, ao lado da eira. Os 

pombos domésticos ciscavam, aos seus pés, os grâos de cevada e trigo que ela 

deixava cair, pouco a pouco, da mâo direita erguida; um cSo pardo abanava o 

rabo, fixo, com o focinho erguido, quase como se também esperasse alguma 

coisa.
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— No que pensa? — perguntou-me a senhora, vendo-me 

permanecer tão absorvido e depois sair de tal estado, com um profundo suspiro.

— Penso —  respondi — que é bom existir no mundo umas 

felicidades que nSo se pode nunca possuir!

— Por quê? Em geral, uma felicidade que não se possui é uma

dor.

— Porque — recomecei — para possuir certas felicidades e 

possuMas para sempre (tornei grave a voz em "certas" e em "sempre"), o único 

meio, cara senhora, é não possuí-las jamais.

— Uma mulher — observou ela — não falaria desta maneira.

— Por quê? — perguntei por minha vez.

— Porque, na vida, nós somos muito mais práticas.

— Isto me surpreende, depois de tudo que me disse sobre os mil 

romances que leu.

— É verdade, li muito — fez ela, com uma seriedade 

brincalhona; — mas mais, acredite, vivi!

Voltou-me â memória aquele pouco da sua vida que me confiou na 

noite anterior. Sentia sussurrar-me ao ouvido: "Sofri, lutei!" E, depois, em tom 

mais severo, como o último resultado da sua triste experiência : "Não há nada 

como a posse para nos tomar felizes; todo o resto é ilusão!"

Mas eu protestaàa internamente: - Oh! Não é ilusão!

Ela se apercebeu logo da minha fraqueza, e me sorria no rosto 

maliciosa, mas, no entanto, não ousou, abertamente, zombar de mim. Voltava 

sempre à conversa sobre o "meu ideal", como ela dizia, e me interrogava com 

curiosidade, quase como se tivesse gosto em, delicadamente, atormentar-me.

— Era muito mais jovem que eu? — perguntou-me, uma vez, de 

improviso, enquanto, apoiada ao meu braço, subia um dos tantos montes de 

areia do pequeno Saara de Marza.
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— Mais débil talvez — respondi, de má vontade, não sabendo 

aonde aquela Interrogação queria conduzir-me.

— E, casada, continuou sempre a mesma?

— Sempre. Revendo-a, depois de cinco anos, pareceu-me 

somente um pouco mais pálida e muito triste.

— Entâo, não é feliz?

—  Ai de mim, pobrezinha! —  exclamei.

— A culpa é um pouco sua também! —  fez ela, sorrindo e 

virando um pouco de iado o pescoço para olhar-me nos oihos, enquanto agitava 

no ar o indicador da mSo esquerda, com um gesto acusador.

— Diga do acaso, das circunstâncias; éramos tão jovens éos

dois!

— Mas, acredito, um pouco a terá consolado!... depois — 

insinuou, com um acento de fina malícia, que me fez estremecer.

— Oh! Não! — disse resoluto, elevando alto a cabeça — Aquela 

mulher está morta para mim. Eu nSo amo outra coisa que a moça, uma 

recordação, um fantasma! De fato, o que toma este sentimento mais afílvo e 

mais orgulhoso da sua pureza, é a idéia que ela o ignore.

— Que absurdo! — exclamou com vivacidade —  Uma mulher 

amada pode, se quiser, até fingir, absolutamente ignorar, mas Ignorar de 

verdade...!

— Asseguro-ihe que ignora — eu insistia.

E, no entanto, sentia bater-me o coração com a idéia de que 

aquele meu sentimento não vibrasse ignorado. Porém, queria ser só eu a 

suspeitar disso.

A senhora Emflia divertia-se em subir, em descer pelos esparsos 

montes de areia, como muitos montes de túmulos, ao longo da praia; e, grudada 

ao meu braço, puxava-me, rindo, a correr por aquele chão môvel, amarelado,
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que se estendia a perder de vista; de comprido e de atravessado, como um 

deserto em miniatura.

De fato, era um espetáculo novo para eia, e se tomava mais 

agradável porque dava-íhe a impressão de uma grandíssima distância da sua 

casa. Evidentemente, ela sentia um forte desejo de esquecer algo, se lia nos 

seus olhos, se bem que não quisesse dar a entender.

Voltamos ali diversas vezes, nos outros dias, ora a admirar o 

nascer do sol, ora a sentir o calor meridiano para termos uma idéia aproximada 

do verdadeiro deserto, ora a gozar os efeitos do claro da lua.

Os raios lunares, investindo com sua luz esbranquiçada aquela 

vasta e nua extensão de areia, destacavam, com as sombras, todas as 

desigualdades do terreno e o lugar assumia, assim, um aspecto estranho e 

assustador que ninguém, de dia, teria imaginado. As ondas preguiçosas do mar 

batendo, monotonamente, na praia, um pouco distante, davam um perfeito 

contraste com o silêncio que dominava, do outro fado, sobre aquela solidão 

desconfortante. Parecíamos estar distantes, quem sabe quantas milhas, de 

todas as criaturas viventes, perdidos, sem esperança de socorro, dentro de um 

oceano de areia. A configuração do terreno contribuía, ocultando os limites para 

fazer acreditar que era imensa aquela extensão de poucas milhas.

A senhora Emília lançava, de hora em hora, pelo ar calmo, um 

alegre estouro de risos que soava mais argênteo que o comum e se perdia sem 

eco. Eu, quando estávamos calados, cantarolava uma romança. Enquanto isso, 

andávamos para cima e para baixo, fazendo a volta dos pântanos, jogando 

punhados de areia entre os juncos para fazer voar os patos, as galinhas pretas e 

os pequenos falcões ali escondidos.

Mas eu, digo a verdade, não me divertia muito.

Nos dias anteriores, me surpreendi, várias vezes, ocupadíssimo em 

olhar a senhora Emília com um sentimento de doce complacência, que não vinha 

somente da sua semelhança com leia. E, agora naquele bigar, voltando
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silenciosos para casa, percebia, com irritação, que o calor do seu braço, apoiado 

com natural cansaço sobre o meu, fazia-me pensar em algo, vagamente 

sensual, que se infiltrava na pura atmosfera do meu espfrito e começava a tomá- 

la mais viciosa para mim.

infelizmente era verdade!

A senhora Emfiia tinha acordado, rapidamente, no meu coração, 

todos os ardores dos meus dezesseis anos e com o mesmo frescor de então. 

Não, não vivia junto a ela em Marza, mas com a minha leia, evocada ali, por 

milagre, por uma misteriosa força que lhe tinha alterado um pouquinho as linhas 

e as formas graciosas. Porém, entendia beníssimo como, além daqueles 

sentimentos, tivessem se desenvolvido outros novos, que se ligavam diretamente 

àqueles e quase que serviam para completá-los; era justamente estes que eu 

temia.

Algumas palavras, algumas frases da senhora Emfiia me 

perturbavam, há alguns dias, de modo inacreditável. Certos olhares, certos 

sorrisos, certas inflexões da voz, que mais vivamente refletiam e lembravam, 

mesmo de longe, os olhares, rs sorrisos, as inflexões da voz de leia, faziam-me 

sentir uns sobressaltos, uns tremores, umas fraquezas que, algumas vezes, 

chegavam até a me arrasar. E eu sofria com este seu sobrepor-se, com esta sua 

impertinente substituição da cara imagem que formava, há tantos anos, o culto 

mais sacro da minha vida. Sofria, mas não resistia, não reagia, me deixava 

dominar. Provava algo igual àquelas tépidas correntes submarinas, das quais nos 

falam os pescadores de coral, que entorpecem, nas mudas profundezas das 

águas, o sentimento da vida e fazem saborear a morte com uma delicia inefável. 

Sentia, agora, aquele fascínio que me havia enredado, de modo a não poder 

mais vencer-ihe a ação maléfica.

— E então? — perguntei-me, uma noite, indignado, plantado à 

frente da minha sombra, projetada pela lamparina sobre a parede branca do 

quarto.
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E, como a sombra não respondia:

— Você é vil! — bati sobre o rosto daquele outro eu mesmo, que 

eu via com a imaginação, confuso e atordoado, ali na frente.

E andava para cima e para baixo, tirando sopros fantásticos de 

fumaça de um cigarro apagado.

— Miserável! — continuava —  Você acalenta desejos que não 

ousa confessar claramente nem mesmo a você mesmo! Já está para arrastar na 

lama o mais puro sentimento que enobreceu a tua vida! Já não está mais tão 

seguro se, traindo a confiança do seu amigo, comete uma ação indigna!

E voltava a passear, apertando, entre o indicador e o polegar, a 

ponta do cigano, com o pretexto de reavivá-lo.

Estas palavras me faziam corar, como se tivessem sido 

pronunciadas por uma outra pessoa, por um amigo severo, venerado pelos anos 

e pela experiência de vida. E procurava desculpar-me; e, mentalmente, 

respondia:

— Vamos! Você exagera, não sou capaz de tanto! Trair a 

confiança do meu amigo? Nem mesmo por brincadeira! Mesmo que quisesse, 

aquela mulher ali...

Mas não completava o perfodo. Sentía-me mentir e parava, 

hesitando, um pouco para persuadir-me que podia, talvez, me iludir, um pouco 

pela involuntária complacência de descobrir que, infelizmente, não me tinha 

iludido. Aquela mulher não era forte! Isto eu adivinhava. Através do quê? Através 

de mil pequenos, e quase que imperceptíveis, indfcios que teriam fugido a outros 

olhos menos interessados que os meus.

— E então? E então? — repetia com insistência.

E permanecia atordoado, dolorido, vendo como a imagem da 

minha leia pudesse, por um momerrtinho, ofuscar-se; indignado que a 

semelhança me servisse, a contragosto, de desculpa para sentimentos opostos 

àqueles inspirados em mim por ela.



205

— Que fraqueza! Que covardia!

Oh! N5o, queria ser homem; resistir; vencer, mesmo desafiando o 

perigo. Devia ao culto da minha leia uma reparação desta espécie!

E ftii dormir consoiado.

Tinha alugado um barco que veio nos pegar ao nascer do so!.

Um marinheiro, com calções largos e curtos, enrolados até a virilha, 

nos levou no colo, os dois juntos, ao barco; depois, deu um empurrão na popa e 

o barco, que estava meio preso na areia, balançou, molemente, sobre as ondas, 

depois de ter cambaleado um pouquinho com o peso do marinheiro que saltou 

para dentro.

O mar estava calmo. Uns grandes reflexos esverdeados, azuis, 

avermelhados coloriam-no em diversas direções, divididos por estreitíssimas 

bordas fosforecentes: as várias correntes marinhas estriavam-no, â fior da onda, 

como vários sulcos de trilhos sobre uma imensa planície.

A senhora Emília batia as mãos e expiodia em exclamações de 

surpresa e alegria. A água produzia-lhe fascínios violentos que lhe brilhavam nas 

pupilas, com inacreditável vivacidade. De vez em quando, quando chegava uma 

onda que perturbava o movimento regular do barco, ela soltava um pequeno 

grito (não sabia discernir bem se de medo ou de prazer) e me dizia, rindo:

— E se caíssemos no mar?

E abanava a cabeça e o corpo, quase como se já sentisse os 

tremores do frio contato das ondas.

Eu a olhava, tranqüilamente, dominando as minhas impressões, 

feliz em ver que podia opor algo ás involuntárias seduções dela. Os meus 

sentidos estavam calmos, o equilíbrio do meu espírito estava perfeito; mas este 

contentamento interior devia, certamente, traduzir-se, sobre o meu rosto, em 

uma insólita seriedade em um recolhimento que me fazia ficar calado

— Entedia-se? — ela me perguntou, depois de um bom tempo

de silêncio.
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— K£. 3, verdade — respondi.

— E, no entanto, suspeita-se que o seu pensamento n§o está 

aqui, nio diz nem mesmo uma palavra!

— Os grandes espetáculos da natureza me deixam mudo.

— Oh, não é uma desconsideração entediar-se! — ela 

continuou. —  Porém, me desagrada que deva entediar-se por minha causa. 

Mesmo a amizade tem os seus pesos!

—  Nâo mesmo. Nâo mereço que a senhora forme de mim uma 

opinião tão ruim.

Aproamos na ilhazinha dos Porri, um grande rochedo, quase plano, 

elevado alguns metros fora do mar, que baila, espumante, em tomo dele. 

Percorremo-lo em poucos minutos, depois no? sentamos no centro, de frente 

para a praia. O campo se estendia, debaixo cios nossos olhos, c m as suas 

longas linhas, com seus mil tons de verde, que se harmonizavam. Longe, ao 

fundo, dentro de uma nuvem de vapores dourados, dominavam, no céu opaiino, 

as cúpulas e os sinos de Spaccafomo, inflamados pelo sol. O mar rumorejava, 

por todos os lados da ilhota, com gritos surdos, com estalos interruptos. De vez 

em quando, vfamos, aqui e ali, elevar-se os borrifos irisados das vagas 

irrompentes, sobre os lados mais baixos.

— Eis um lugar — ela disse — onde moraria com prazer, e onde 

morreria, de uma vez, engolida pelo mar, antes mesmo de perceber.

—  Que fantasia! — exclamei, rindo — E queria viver aqui

sozinha?

—  Oh! Não; — respondeu — dizem que sozinho não se ficaria 

bem, nem mesmo no paraíso. Mas em dois, com uma outra pessoa que tivesse 

o mesmo gosto, que encontrasse na minha companhi . como eu na sua, uma 

razão bastante para não fazê-la lembrar com dor do mundo!... Bobagens, é 

verdade! — acrescentou suspirando — Ao invés, é necessário contentar-se com 

a dura realidade! Eis, para o meu coração de mulher, este mísero rochedo
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poderia valer o unhfereo inteira, fc£as, para o coração de um homem? íomo é 

triste pensar que nôs, no coração  cio homem, podemos ser som ente um 

acessório!

— Oh! Desculpe — disse — é sempre assim. Há mufheres 

que enchem toda a nossa vida com o seu benéfico influxo, que se- tomam a 

melhor parte da nossa alma, do nosso espirito, e sobrevivem era nôs, mesmo 

quando as relações externas da vida são rompidas para serrpre.

—  leia! —  exclamou, olnando-me no rosto com  um olhar onde 

surpreendi um lampejo de dor e de inveja.

Aquele nome, pronunciado pela sua boca, deu-me arrepios.

Vendo que eu calara, a senhora Emíiia pegou-me, amigavelmente, 

uma mâo, e, com um tom cortado, cheio de lamento e de afeto reprimido:

—  Como aquela muíher deve ser feliz! — disse-me — Daria 

metade da minha vida para ser amada do mesmo modo. Deus meu! Sinto 

tremer esta mâo, üó com a recordação, e vejo aqueles olhos umedecerem... E 

são já doze anos! -

—  Mas quantas dores! — acrescentou — Quantas tristezas! 

Uma felicidade muito querida e que, certamente, ai de mim! não existiria se, ao 

invés de ter sido, em tempo, divididos, o senhor pudesse ter vivido unido â leia ou 

a tivesse possuído toda inteira, por um instante, entre os seus braços!... Mas, 

caso ou não, aquela mulher deve, no entanto, ser muito feliz. Quem não trocaria 

a própria com a sua sorte? Quem não queria provar a sua tremenda volúpia de 

dever-se, com o corpo, entregar-se ao homem que não ama, e de dar-se ao 

mesmo tempo, com o espírito, ao seu ausente adorado?

—  Oh, não! Não! — interrompi, indignado — É um amor de outro 

gênero. A senhora não o compreende... não pode compreendê-lo!

E fiquei em pé.

Tinha necessidade ser descortês...

"A tremenda volúpia de dever entregar-se!"
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Estas palavras me soaram aos ouvidos como uma profanação. Oh! 

A senhora Emília vestia a sua baixa sensualidade com um sentimento que não 

teria embaçado o coraçSo mais puro.

Sim, tinha necessidade de ser descortês! E não somente para 

protestar, mas também para defender-me das estranhas impressões da sua voz, 

que se infiltravam por todo o meu corpo, como uma onda de felicidade. Sentia 

estimular-me os nervos, docemente, com uma irritação delicada, refinada e 

temia esquecer muito rápido as beias resoluções da noite anterior.

Mas foi um momentinho.

Logo, serrtei-me calmo, queria corrigir aquele impeto multo violento, 

que a tinha mortificado um pouco.

— Perdoe-me; — disse-lhe —  hoje estou nervosíssimo. Aquela 

recordação de leia me perturba. Observe: tenho as mãos frias, um gelo!

E tocava as suas.

Ela me olhava, admirando, com as sobrancelhas um pouco 

franzidas, com os lábios apertados e o rosto um pouco elevado em direção a 

mim, como para olhar-me melhor. Era leia, precisamente, leia!

Desviei os olhos. Se ficasse ainda a olhá-la, talvez não fosse mais 

dono de mim e teria cometido qualquer loucura.

Culpava Paolo, que não vinha.

No entanto, os dias passavam, aparentemente, uniformes, mas o 

coração estava perturbado. Agora não lutava mais, não resistia; mas pensava, 

mas tentava desculpar aos olhos da consciência a minha covarde fraqueza.

Ainda não estava a ponto de esquecer os meus deveres de amigo, 

ainda não ousava pensar que, como tantos outros, este amor teria podido 

escorregar sobre o meu coração, sem deixar-lhe sinal, sem prejudicar os direitos 

do puríssimo afeto de leia; não, tal pensamento me pareceria uma impiedade. A 

semelhança da senhora Emília com leia era tão grande; a paixão (por que não 

dizê-lo), que aquela me despertava, era um vivo reflexo da recordação desta,
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que eu não tinha coragem de justificar, diante cias meus olhos, nem mesmo a 

possibilidade de uma tsi situação.

Limitava-me a me conceder, que nSo era, no entanto, um grande 

delito, amar, quase que outra vez, leia, naquele seu retrato vivo; amã-ia, de novo, 

com a mesma simplicidade de coração, com a mesma pureza dos meus 

dezesseis anos. Parecia-me, ao contrário, que o culto do meu espírito em 

reiação a ela tivesse reacendido mais ao contato de uma quase realidade; uma 

segunda juventude teria se aflorado no meu coração!

A senhora Emília era muito conhecedora da vida para não 

compreender, com a sua aguda intuição feminina, aquilo que acontecia no meu 

interior. Regozijava-se, divertia-se; vinha por sua vez, seduzida peia estranheza 

do caso e peio seu amor próprio de mulher, tão fortemente lisonjeado.

— E Paolo? E a fuga? E a sua paixão?

Ai de mim! Nada de mais verdadeiro que aquele triste provérbio: os 

ausentes não têm razão.

Eia, talvez, não percebesse não cumprir o seu dever e, como 

também eu, lutava e cedia e transigia...Quem sabe? Talvez provasse, contra 

aquela incógnita amada, uns ciúmes de rival. Ela não sabia perdoar-ihe de vir, 

até ali, e invadir-me, a tal ponto, o coração, a contrastar-íhe, por fim, aquele 

pequeno tributo de simpatia, que a mulher, a mais honesta, é feliz de receber, 

como um sopro de incenso, à beleza e à bondade! E queria vingar-se disso, 

queria humilhar a pobre rival, com a mesmíssima arma da semelhança, com que 

ela tinha vindo atacá-Ja, no seu pequeno reino.

Muitas vezes, via-lhe nos olhos algo a mais, como um desafio, uma 

raiva de provar-me que não somente o amor puro, o amor ideal deixava perene a 

sua recordação no coração; mas que podiam também ser os beijos, os abraços 

a abalar, de cima abaixo, toda a essência da vida e, muitas vezes, mais 

terrivelmente, muito mais duraveimerrte que aquelas vagas fantasias de colegial 

que eu, na minha experiência, julgava a mais suprema das felicidades que um
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homem pudesse alcançar no mundo. EntSo, os seus olhares lançavam umas 

chamas que vinham lamber-me o coraçSo, com suas línguas de fogo; e a sua 

boca parecia suar pequeninas gotas de um licor enebriante que puxava, com 

força irresistível, os meus lábios para chupá-lo e saboreá-lo, até a última gotinha, 

até reduzir os lábios deia a algo mais árido que uma pedra.

Precisava, certamente, de um grande esforço para permanecer 

racional e ajuizado.

Um dia, ela mostrou-me o desejo de querer ouvir toda, inteira, do 

começo ao fim, a história de leia. Não soube fugir.

Arrtes, estava decidido a mostrar-lhe, somente em linhas gerais, 

aquele delírio, aquele êxtase de amor que durou três anos. Mas, narrando, senti- 

me, pouco a pouco, envolvido peias minhas caras recordações; não mais sabia o 

que escolher e me deixei levar â rédea solta, atrás dos belos fantasmas da 

minha juventude, aqueles fantasmas que tiveram uma influência tão grande 

sobre todo o resto da minha vida.

Ela ouvia, absortamente, avidamente, com uma agitação e uma 

comoção que aumentavam, quanto mais a minha história se coloria e se 

animava. A um certo ponto, porém, fez um brusco movimento de pálpebras e de 

cabeça; e:

— Basta por hoje — disse-me, com afetada indiferença — Vejo 

que se acalora muito. Não queria lhe fazer mal.

Levantou-se da cadeira que tinha colocado na varanda, desceu os 

poucos degraus da escada, andou desatentamente pelo lugar, ali na frente, todo 

coberto de ervas selvagens e de estrelinhas amarelas e brancas, tremulantes 

sobre suas longuíssimas hastes a cada pequeno sopro, depois parou diante de 

uma estatueta grega, que jazia ainda estendida junto ao lugar de onde a tinham 

escavado.

— Leu — perguntou-me com um tom de voz tranqüilo — a 

inscrição que enfeita as bordas do manto desta deusa?
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Seguia, com o olho embaçado, todos os seus movimentos. Tinha 

logo compreendido aquela brusca interrupção, aquela forçada indiferença; 

sentia-me vir menos a força de dissimular ter entendido. Se não desse ouvidos a 

uma última e fraquíssima reprovação da consciência, me precipitaria, sem 

pensar, pelas escadas, e correria a colocar-me aos seu pés, para beijar-lhe as 

mãos e dizer-lhe as coisas insensatas que já murmuravam na minha garganta...

Aquela pergunta me acalmou.

— A inscrição está mutilada. — respondi —  Parece que queria 

dizer: "À Hera a sacerdotisa (o nome é ilegível) na festa de março."

— Pobre deusa! — exclamou, como se não soubesse o que

dizer.

A mim, no entanto, pareceu que queria dizer:

— Pobre leia!

E senti apertar-me o coração.

A noite, tomei uma enérgica resolução : decidi fugir. Se, por acaso, 

cedesse àquela tempestade de sentidos, estourados, tão improvisadamente, no 

meu peito, não seria somente o culto ideal por leia o que naufragaria; mas, junto 

a isso, a minha dignidade de homem e, sobretudo, a lealdade do meu caráter de 

amigo. Decidi fugir, mas sem que Emflia soubesse ( no meu interior, já tinha 

suprimido o "senhora"); era certo que, face a face, não colocaria em prática 

aquela urgentíssima resolução.

Escrevi, â noite, duas palavrinhas em uma carta e a coloquei sobre 

a mesa de centro, onde pudesse logo ver. Levantei-me antes de amanhecer. O 

meu quarto, como todos os outros, tinha uma janela muito baixa que dava para a 

varanda. Abri a veneziana com cautela, suplantei, sem dificuldade, o peitoril e me 

dirigi apressado em direção ao estábulo.

O camponês, que cuidava das montarias colocadas à minha 

disposição pelo arrendatário do ex-feudo, dormia vestido sobre a mureta, uma
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espécie de cama de muros. Acordei-o, ajudei-o a seiar uma jumenta e peguei a 

estrada.

Contava de ir a Spaccafomo, confiar o meu caso a um velho amigo 

e pedir-lhe para ir, por alguns dias, fazer companhia para a senhora; Paoio já 

havia escrito que, dentro de duas semanas, chegaria. Aquele amigo era um 

homem sério e, quanto â discrição, eu podia dormir tranqüilo. Ele devia, quando 

jovem, ter sido também muito galante; conservava, todavia, o mote sutil e a 

anedota alegre apesar de seus achaques, nos quais a galanteria da juventude 

entrava, talvez, por fazer alguma coisa.

Emflia, certamente, não se aborreceria com aquele velhinho que 

parecia ter concentrado toda a vida nos olhos. E se se aborrecesse? A mim era 

necessário somente evitar o perigo.

A jumenta andava lentamente, quem se ocupava em esporeá-la? 

Estava muito absorvido nos meus pensamentos. Desprezava a vileza de cometer 

aquela fuga, e tentava encontrar, no fundo do coração, uma dose de força 

bastante para afiançar-me, mas não a encontrava.

Era ridículo. Cem outros no meu lugar não teriam tido tantos 

escrúpulos. Eu mesmo, se não tivesse no meio a semelhança com leia, teria sido 

assim tão virtuoso? Não dizia nem sim, nem não, mas soma sarcasticamente, 

zombava de mim mesmo.

A jumenta, deixada à vontade, diminuía o passo, parava para 

arrancar grandes bocados de erva e virava de lá para cá, com a cabeça, quase 

como para interrogar-me sobre aquilo que deveria fazer. A intervalos, eu me 

sacudia, dava-lhe um aperto imerecido de esporas, puxava para cima a rédea e 

a jumenta, pobrezinha, recomeçava o trote.

Era já aurora. As calhandras trilavam, festivamente, sobre os 

campos de trigo, mil outros pássaros respondiam, das sebes e das árvores. As 

searas, dos lados da estrada, ondulavam como um mar aos sopros do ventinho 

matutino, fazendo um barulho seco, estridente, com as ares das suas espigas.
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Um misto de odores de ervas frescas, de perfumes de flores e de acres 

emanações de terrenos cultivados se juntavam, nas minhas narinas e na minha 

garganta, e me faziam sentir a sensação especial do ar do campo, que parece 

fortificar as fibras e alargar os pulmões.

Esta sensação me produziu o efeito de um verdadeiro calmante.
©

Sem compreender, fiz voltar atrás a jumenta e retomei o caminha em direção a 

Marza. Estava envergonhado, não queria nem mesmo relembrar ter tentado 

aquela fuga. Da estrada, espiava as janelas do chalé de Cozzu di Pietra, 

estavam ainda fechadas. A minha carta, felizmente, não podia ter sido 

descoberta. E dava com as esporas na jumenta, que sacudia a cabeça, 

consternada com aquele insólito tratamento.

Queria chegar sem ser visto. Mas sim! Quando estava a poucos 

passos do chalé, a janela de Emíiia se abriu, e ela colocou fora a cabeça, 

curiosa em ver quem pudesse chegar a cavalo.

— Oh, o senhor, senhor Cario — exclamou com surpresa.

— Bom dia! —  respondi, procurando dissimular a perturbação 

que aquele encontro me produzia.

— Fez um passeio muito madrugador, por Baco!

— Uma coisa muito boa! — fiz eu, encostando-me, com a 

jumenta, justamente embaixo da janela, involuntariamente curioso em vê-la de 

perto.

Ela estava na mais bela desordem da manhã, apenas levantava da 

cama. Os cabelos desciam-lhe soltos, despenteados, pelo pescoço; um leve xale 

colorido cobria-lhe as costas, abrindo-se, na frente do peito, e deixando ver os 

bordados do pegnoir, amplamente solto, que contornavam a sua fresca carne, 

pouco mais abaixo do pescoço; a pele do seu rosto tinha ainda aquilo de 

relentado que vem do calor das colchas; os olhos estavam contornados por 

certos arroxeados, ligeiramente azuis, que davam destaque ao magnífico 

esplendor das pupilas. Aproximava aquele pequeno xale da cintura, com um
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comportamento que queria ser pudico mas era provocante. Os braços, fugidos 

nus das curtas mangas do pegnoir, protegiam, custosamente, as vestes 

levantadas rapidamente, caídas dos lados, com voluptuoso abandono, e davam- 

lhe ares de uma mulher saída, agora, agora, do aperto de fogosos abraços, com 

a ambrosia dos beijos dados e recebidos, sobre os lábios.

Com tal visão, senti tremer, mas minhas veias, todas as indomáveis 

forças do sangue, tive umas cegueiras, umas vertigens. A casta e melancólica 

figura de leia, ofuscada pelos esplendores daquela aparição fulgurante, não 

encontrou mais força de se fazer perceber pelas minhas pupilas turbadas.

—  Uma coisa muito boa! — repeti, sem mesmo saber o que me 

dizia, devorando, enquanto isso, com os olhos, aquele corpo semi-vestido, do 

qual, a licença da imaginação, levantava de volta cada véu.

—  Até mais ver! —  ela disse, enrubescendo ao perceber-se, tão 

avidamente, olhada.

E, com um movimento de gazela apavorada, fechou as 

venezianas, depois de ter me dado um sorriso e uma inclinação de cabeça.

Tinha desaparecido! Mas eu, porém,, parado imóvel, ali, via-a 

ainda, claramente, atrás dos cristais, como se as vibrações luminosas, 

produzidas peto seu corpo, tivessem permanecido impressas no ar e lhe 

mantivessem a aparência.

Estava já arrependido de ter voltado. Via-me sobre a orla do 

abismo e sentia o terrível fascínio da profundidade, um pequeno empunáo e eu 

cairia, lançado no vazio. Uns arrepios me corriam por todo o corpo. Oh! Aquele 

Paolo maldito!

E leia, o meu gentil ideal?

Esforçava-me para persuadir-me que esse tivesse, infelizmente, 

necessidade desta espécie de nova encarnação para tomar-se completo; a sua 

forma, de todo espiritual, tomava em Emília as ágeis alegrias do corpo; Oh!
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Permanecia sempre eia, a minha leia, mas assumia algo que a tomaria mais 

homogênea para mim.

Fúteis sutilezas do coração que não queria confessar a própria 

fraqueza; artifícios da consciência que não tinha coragem de aceitar a sua cuipa, 

de peito aberto, e dizer como desculpa : é mais forte que eu!

O dia estava quente, o verão estava chegando. Os raios de sol 

enchiam o corpo de uma fraqueza agradabilíssima, como de vontade de dormir. 

As borboletas erravam tempestuosas, daqui e dali; as moscas verdes voavam 

impertinentes, em tomo do rosto, com aquele seu zunido prolongado, um 

verdadeiro adágio musical de canção de ninar, que embalava os sentidos e os 

atava com seu torpor. A cada mover de passo entre a relva, as flores, o tomilho, 

a calaminta e o cardo, milhares de pequenos insetos alçavam vôo e voítavam, 

quase imediatamente, a encolher-se, com prazer, â sombra das folhas e dos 

cálices para proteger-se do sol.

Apoiada ao meu braço, ela ora percorria, com a ponta do seu 

pezinho, as moitas floridas, ora estendia sua vara de pesca, apoiada nos 

ombros, para atrapalhar as carícias das borboietas, sobre o leito dourado de 

margaridas; e, enquanto isso, cantarolava umas palavras incompreensíveis, 

balançando a cabeça levemente.

A praia formava, ali perto, um pequeno seio, escavado na costa, 

pelo contínuo morder da onda. Um leito de pedras lisas, arredondadas, de 

diversas cores, pouco maior que um quartinho, era circundado pela curva da 

costa, com uma altura de dois metros; descia-se ali por uma escadinha rústica, a 

qual não acusava, certamente, a mão do homem.

— Verá que magnífica pesca! — ela disse, acomodando-se 

sobre uma pedra, preparada para ela, por mim, como assento.

— Oh! — respondi rindo — Os peixes ficarão felizes por serem 

pescados por uma mão tão gentil.

E, colocando a isca no seu anzol, lancei a linha na onda.
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A onda lambia os nossos pês; aquele pequeno dique de pedras 

impedia que ela se estendesse. Nas fontezinhas, formadas entre as pedras, 

pelos jorros de água e pelas fendas do dique, viamos correr os pequenos 

caranguejos marinhos, sobre o fundo arenoso. As lapas solitárias estavam 

grudadas às pedras com sua conchinha cinza, que se deixava apenas distinguir. 

A "oliva do mar" agitava os seus filamentos, de acordo com a onda, ou as 

encrespava e as transformava em arco para absorver, dos musgos, as suas 

imperceptíveis presas.

Depois de ter me dado um pouco â caça dos pequenos 

caranguejos e das lapas, coloquei por minha vez a isca no anzol e me sentei ao 

lado dela, sobre os seixos, o mais comodamente que pude.

A atmosfera estava pesada e imóvel. Um silêncio grave reinava em 

tomo. A água, que vinha brincar com nossos pés, fazia uns murmúrios 

voluptuosos de sirene, uns murmúrios sedutores.

Nenhum de nós dois dizia paiavra. Aquela solidão se fazia cúmplice 

dos nossos secretos pensamentos, parecia que uma corrente magnética nos 

tivesse em comunicação e revelasse a um os mais escondidos movimentos do 

coração do outro.

Ela tinha deixado cair, abandonadamenter sua mão direita pouco 

distante da minha cabeça (sentava mais baixo que ela). Fiquei alguns minutos a 

olhá-la, como um guloso, com água na boca. Pequena, de pele fina e reluzente, 

de unhas cor-de-rosa, deflorá-ia com a face e com os lábios tomava-se uma 

tentação insistente. Empurrava-me para lá sem perceber, quando o imprevisto 

afastar-se de alguns seixos, sobre os quais apoiava o cotovelo, acelerou o 

movimento e quase pousei mesmo a face sobre a mão deia... que não se 

moveu! Então, nem mesmo eu me movi. Comecei a acariclá-la com uma leve 

fricção, que me fazia sentir toda a delicadeza daquela pele, sob a qual não se 

sentia os ossos. Tinha já perdido toda a consciência de mim mesmo. Os cegos 

instintos animais faziam-me, nas fibras, uma fanfarra de triunfo.
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Virei os olhos na sua direção. Ela, tatvez prevendo aquele 

movimento, inclinou, naquele momento, o rosto em minha direção, com os lábios 

semiabertos, com um sorriso quase débil, que revelava o vir menos da pessoa 

pela excessiva emoção, com os olhos lampejantes de sensualidade sem 

fronteiras.

—  Cario!... Cario!... —  disse, docemente, languidamente.

Já tinha sentado sobre os joelhos e a apertava errtre os braços, 

sufocando-a de beijos.

Foi um minuto!

— Ainda bem que ninguém nos viu! —  exclamou Emília quando, 

voltando quase que repentinamente a mim, tirei os braços do seu pescoço.

E riu com aquele seu riso alegre, sonoro que, àquele momento, 

pareceu-me tristemente trivial. Não havia nele nenhum eco da comoção profunda 

que devia agitar-lhe todo o corpo; mas uma alegria, um contentamento, uma 

explosão de satisfação vulgar...

Teria preferido que aquela preguiçosa agitação das ondas do mar, 

assoprada sobre as pedras, de repente, se levantasse altiva e me envolvesse e 

afogasse. Teria preferido que, enquanto eu procurava avidamente a sua boca e 

a apertava em meu peito, Paolo tivesse aparecido, improvisadamente, sobre a 

margem da praia e me tivesse fulminado com uma palavra ou tivesse se lançado 

sobre mim, com todo o furor do amigo e do amante trafdo. Mas nada disso 

aconteceu! A onda continuava o seu monótono murmúrio. O silêncio meridiano 

oprimia em tomo, não perturbado nem mesmo pelo zumbido de um inseto.

Ela não entendeu nada daquilo que acontecia dentro de mim.

— Faz muito calor! — disse

— Faz muito calor! — repeti com o mesmo tom de voz.

E, recolhidas as varas de pesca, estendi-lhe a mão para ajudá-la a 

subir a rústica escada e alcançar os campos.
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Chegamos em casa sem trocar uma palavra. Tinha o coração

apertado.

Que noite terrfvei!

Ao cair da noite, tinham se despertado, mais violentamente, no 

meu coração, os tufões do dia. Impacientava-me, batia com os pés, arrancava 

os cabelos.

— Por que não empurrava aquela porta? Por que não entrava, 

de improviso, no quarto dela?

Lá pelas duas da madrugada, o meu delírio chegou ao ápice. Tirei 

os chinelos e, com os pés descalços, segurando a respiração, atravessei a sala e 

o quarto que dividiam o meu dos seus quartos. Escutei, por um longo tempo, por 

detrás da porta, para persuadir-me que estava acordada. Arranhei a porta, 

levemente; nenhum movimento. A sua respiração continuava calma e igual. Pelo 

buraco da fechadura, via a lamparina agonizar sobre uma mesa ao fundo. Aos 

pés da cama, percebia-se as saias e o corpete colocados, desordenadamente, 

sobre uma cadeira e arrastando-se um pouco no chão. Que encantamento 

naquelas sombras custosamente percebidas, naquela respiração ouvida através 

da porta!

Retomei envergonhado, desiludido, para o meu quarto, e, muito 

tarde, peguei no sono.

Quem me acordou na manhã seguinte?

A voz de Paolo. Tinha chegado imprevistamente para nos fazer 

uma agradável surpresa!

— Preguiçoso! — gritava-me por detrás da porta — Como pode, 

no campo, dormir até as dez?

— Chegou na hora certa. — disse-lhe depois do café —  Estava a 

ponto de ir embora sem mais esperá-lo um minuto.

— Como? Não ficará nem mesmo alguns dias, agora que estou 

aqui? — insistiu Paolo.
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— Não, — respondi —  é impossível.

Não sabia dar-se paz. — A senhora Emflia acrescentava também 

algumas palavras, mas não tão insistentes e calorosas como as de Paolo.

Tive, custosamente, a força de olhar Paolo no rosto; a sua sincera 

cordialidade feria-me o coração como um estilete. Fui decidido!

Em tomo das cinco da tarde, no momento de montar no cavalo:

— Ouça, — disse-me Paolo — estou bravo. Não te 

acompanharei nem mesmo até o limfte do ex-feudo.

De fato, permaneceu no terraço

Depois, dirigindo-se â senhora Emflia que, em pé no meio da 

esplanada, a poucos passos de mim, oihava-me com uns olhos desdenhosos e 

perturbados:

— Mas, peça-ihe você! — disse-lhe — Talvez a insistência de 

uma senhora o faça ceder.

A senhora Emffia aproximou-se de mim, olhando-me fixo nos olhos, 

e com um tom reprimido, vibrante:

— Por que foge de mim? — murmurou, empalidecendo.

E mordeu os iãbios.

— Mas se fico — respondi também eu em voz baixa — nós 

cometeremos uma infâmia!

— Bobo! — exclamou, com inexprimível gosto de desprezo, 

voltando-me, bruscamente, as costas.

Aquela triste palavra devolveu-me toda a minha consciência de 

homem e a minha destreza de caráter.

Cumprimentei, subi no cavalo, e me voltei apenas uma vez para 

trás para responder a um último adeus de Paolo.

A noite estava calma, cheia de todas as glórias do crepúsculo 

próximo. Pouco a pouco que me distanciava de Marza, parecia-me ver o céu 

vestir-se. gradaíivamente, de um sorriso muito belo; e, sobre aquela profunda
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limpidez, oh, que aiegria! Voltava a aparecer a suave figura da minha leia, casta 

e piedosa como antes e sorridente de perdão.
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VI

CECÍLIA

E depois? Oh, o depois eu, realmente, nâo o conhecia! Porém, 

entendia que aquele encontro não podia terminar ali, bruscamente. A impressão 

não era, de forma aiguma, daquelas fúteis e passageiras que, uma meia hora 

depois, não se recordam mais. Sentia tremer, no fundo do meu coração, algo 

que havia penetrado dela, num instante. Uma suave comoção, não sentida há 

muito tempo, me empurrava a imaginar um mundo de coisas indefinidas, sobre 

as quais sorriam, como raios de sol, os seus beios olhos pretíssimos.

Era, na verdade, o contrário do sentimento inspirado em mim, no 

primeiro momento:

— Senhor, — ela me disse, depois de um momento, com tom 

cortês mas firme — repito-lhe, é realmente inútil que venha atrás de mim; vá 

embora, pare, peço-lhe!

— Queria, — respondi — também, impedir-me de olhá-la?

— As pessoas nos observam e pensam Deus sabe o quê! Aja 

mais gentilmente com uma mulher que não conhece.

E assim, como, ali, a via se bifurcava, ela seguiu pelo outro lado.

Não me dei por vencido. Virei do lado oposto, em tomo ao grande 

canteiro que nos dividia, e, não percebendo ali perto ninguém que pudesse ouvir- 

me, dirigi-lhe a palavra em voz alta, através da selva de gerânios privados ainda 

de pendões:

— Deixe-me ao menos esperar que poderei revê-la!

Mas ela não me dava ouvidos.

Encontramo-nos no ponto onde as duas pequenas vias se 

reencontravam novamente, na via maior, e eu parei para ter melhor a
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comodidade de olhá-la no rosto. Como era bela! Que fineza de carnação! Que 

simpatia na expressão dos lábios e dos olhares!

Um profundo sentimento de admiração fechou-me a boca.

Ela foi, lentamente, levantando, com a mão esquerda, a cauda do 

vestido e mantendo abaixado, com a outra, um leque japonês aberto pela 

metade; depois, entrou no portão, em direção aos Boschetti, e dirigiu-se a uma 

daquelas estreitas e longas vias que a hora, depois do entardecer, e a densidade 

das copas das árvores tomavam quase escuras.

Alcancei-a e, mantendo errtre mim e ela um espaço discreto:

— Não leve a mal a minha insistência, — continuei com um tom 

quase de súplica —  permita-me acompanhá-la.

— Mas eu não conheço o senhor — respondeu, parando.

— Não importa, — repliquei — é uma razão a mais para 

começarmos a nos conhecer.

Ela fez um sinal com a cabeça, como para dizer: - Por nada!

E recomeçou a andar avante, abanando-se despeitada.

C seu rosto branquíssimo, em meio àquela sombra e entre as 

pregas do véu negro que lhe caía sobre os ombros, brilhava de modo estranho. 

O movimento da sua pessoa tinha algo de musical que fazia bater fortemente o 

coração.

Tínhamos chegado â rua Venezia, ela na frente, eu atrás uns dez

passos.

Ela, de vez em quando, parava para olhar as vitrines das lojas e se 

deixava preceder; ora vinha quase ao meu lado, sobre o pavimento que serve de 

calçada para os pedestres; ora, finalmente, me ultrapassava, fazendo que eu me 

apressasse ou me atrasasse para não perdê-la de vista.

Virou a esquina da rua Monte Napoleone, depois, entrou no portão 

da galeria De Cristoforis. Fui picado ao perceber que, logo que chegou à soleira, 

ela se voltou um instante, justamente para assegurar-se se eu ainda estava atrás



223

dela; mas quando a vi avançar por uma ruazinha e depois por uma outra 

estreitíssima e deserta, comecei a perder todas as minhas poéticas ilusões. Al de 

mim! Era, também eia, então, uma das tantas mulherzinhas? Não me parecia 

possível.

Fui avante, um pouco mais resoluto, mas sem ousadia.

— Seja cortês, —  disse-lhe — aceite, um momentinho, o meu 

braço e me permita acompanhá-la por um pequeno trecho de rua. Foi por acaso, 

eu sei, que nós nos encontramos. Mas já que me senti arrastar atrás da senhora 

por uma força irresistível, quer dizer que nós não podemos permanecer 

indiferentes um ao outro. De resto, segurando o meu braço se obrigaria a muito 

pouco. Por que não tentarmos nos conhecer intimamente? Pareço-lhe assim tão 

antipático que não quer nem mesmo tirar a prova?

— Deus meu! —  exclamou — esta sua insistência me ofende. 

Conhecermo-nos! Com que objetivo? Que o senhor tenha vindo atrás de mim 

não é mesmo uma razão. Deixe-me ir! Confundiu-me!

Dei-lhe passagem.

Tinha pronunciado aquelas palavras com um tom entre o 

desdenhoso e o comovido, e me senti desarmar. Não era um pouco verdade que 

a tinha confundido?

Mas era mesmo verdade que a tinha confundido?

Esta dúvida persuadiu-me a segui-la de novo.

Na metade da outra rua, virou, repentinamente, e, pouco mais a 

frente, parou em um portão, deu-me uma olhada e depois desapareceu.

O átrio, fechado por um belo portão, era elegante e espaçoso. Sob 

os arcos do pórtico, alinhavam-se muitos vasos com arbustos floridos. No muro 

da frente, sobre um afresco que representava uma fonte, os ramos de uma 

planta trepadeira faziam um alpendre de folhas e de cachos de flores de cor lilás, 

colocada em uma grade de madeira, sustentada por coluninhas também de 

madeira e pintadas de verde escuro.
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Um cozinheiro, com seu chapéu branco sobre a nuca, agitava o 

aventai para se abanar e conversava e ria com a porteira, justamente no centro 

do átrio.

Vendo-me espiar através do portão, a porteira aproximou-se 

solicita e perguntou-me quem eu procurava.

Disse o primeiro nome que me veio â boca e, assim como, 

naturalmente, não morava ali, fui embora mortificado, voltando-me, 

repetidamente, em direção às janelas , esperando, mas em vão, ver, de um 

momento para outro, aparecer em uma sacada a bela face da minha 

desconhecida.

Um sentimento de delicadeza em relação a ela me dissuadiu de 

interrogar a porteira para descobrir alguma coisa. A minha imprudência, quem 

sabe? poderia comprometê-la.

Por duas semanas refiz, todos os dias, as vias dos jardins públicos
a-

onde a tinha encontrado. Esperava há horas, desinquieta, agitado, como se as 

poucas palavras trocadas entre mim e aquela mulher tivessem tido a mágica 

virtude de um violentíssimo filtro e, agora, tivesse restringido a ela todo o destino 

da minha vida.

Estava cogitabundo. Não era mais um rapaz para me apaixonar 

daqüele modo. E quando a revisse? E quando tivesse satisfeito também, até o 

último, todos os mais derradeiros desejos? Não era melhor deixar assim, na 

sombra, no mistério, aquela gentil figura de mulher que tinha me despertado, 

inesperadamente, no coração, as mais puras e as mais vaporosas fantasias da 

juventude? Não seria melhor gozar, como um artista, um prazer todo espiritual 

que o contato com a realidade, certamente, diminuiria e, tafvez, também 

destruiria?

Mas estes e outros pensamentos iguais não me persuadiam

mesmo.
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Os jardins públicos nunca me pareceram tão beios como naquelas 

noites que ia aii esperá-la. As árvores vestiam, viçosas, o verde dos ramos 

variamente graduados. As vias serpenteavam, se cruzavam, se perdiam ao 

ftindo com um encanto particular. Debaixo da sombra, entre os ramos 

entalhados e derramados dos cedros do Líbano, havia algo de suave, de prático, 

de sorridente que antes eu não havia percebido. Os jarros de água dos tanques, 

os reflexos dos canais, as folhas de golfão que nadavam â flor da água; o canto 

dos verdeiinhos dispersos entre as árvores, o som dos sinos próximos que, em 

certos momentos, enchiam o ar em tomo com as suas melancólicas badaladas; 

as pessoas que iam, vinham, paravam, desapareciam e que, pouco a pouco se 

faziam mais raras; tudo tinha uma voz, um sentido, uma expressão; um sinal em 

uníssono do sentimento que me oprimia naqueles dias. Se, em seguida, me 

passava ao lado um casai de esposos ou de amantes, a mulher 

abandonadamente apoiada no braço do homem, o homem com a cabeça 

inclinada para o iado, murmurando ao ouvido da outra palavras que a faziam 

sorrir â flor dos lábios; se uma costureirazinha rebolava pelas vias, olhando aqui 

e ali com olho impaciente; se um jovem despontava entre as árvores, tirando do 

dgarro algumas lentas baforadas de fumaça, quase a enganar o tédio de uma 

espera prolongada; então, sentia uma ternura estranha, uma comoção pueril, 

como se aquela gente estivesse ali unicamente para me agradar e não me deixar 

solado, na ansiosa situação de ânimo na qual me tinha colocado o encontro de 

dias atrás.

Sentia e, sobretudo, via, com lucidez admirável, algo misterioso 

que nâo podia exprimir com palavras, uma emanação fragrante do seu belíssimo 

corpo, um reflexo, uma essência etérea dele, que me denunciava, depois de 

tantos dias, a presença dela naquele lugar. A areia das vias havia retido um 

vestígio seu com a pegada dos seus pezinhos; a grama, as folhas das plantas de 

flores, que contornavam os canteiros, tinham raptado algo das bordas de sua
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veste, quando tocados enquanto ela passava; o ar Inteiro estava Impregnado; os 

átomos luminosos, por ela deslocados com o andar, vibravam alndaí...

Eu também entendia benfssimo a Irracionalidade desta exaltação e 

ruborizava e sentia despeito; mas não encontrava modo de fazê-la cessar. 

Sempre me dizia brutalmente:

—  imbecil! enquanto você sonha, imagina e se perde entre as 

nuvens, quem te assegura que ela, enquanto Isso, não se abandone entre braços 

de um outro, e não venda e não desperdice aquela sita beieza que te fez 

espumar o cérebro?

Mas me arrependia, rapidamente, da minha suspeita sórdida e 

tomava a mergulhar em uma onda de frescas e vagas imagens, que parecia me 

rejuvenescer, um misto de sentimental e de sensual multo difícil de definir.

Em alguns dias, de fato, era somente o seu corpo, a sua beleza 

física que me excitava a fantasia. Aquelas formas perfeitíssimas, adivinhadas 

sob as condescendentes pregas do vestido, a carne branca, a peie fina, a 

garganta, o pescoço davam-me as agudas sensações de uma obra de arte 

animada, miraculosamente, por um sopro de vida. Tinha vontade de beijá-la, 

rebeijá-ia, apertá-la no peito e sentir todas as vertigens do seu contato divino; 

queria, em um interminável abraço, confundir o meu com o seu organismo e 

viver de uma só batida do coração, de uma só respiração com ela. Em alguns 

dias, ao contrário, sentia-me invadir o espirito por uma doçura pensativa. Teria 

sido suficiente para mim revê-la e passear com ela pelo braço por aquelas vias 

que me filaram, tão eficazmente dela. Teríamos andado em tomo, calmamente, 

lendo-nos nos olhares e nos sorrisos as mais escondidas gradações dos nossos 

sentimentos. De preferência, teríamos parado nos lugares onde a sombra 

estivesse mais densa, a escutar os sussurros dos ramos e das águas, a gozar 

as brincadeiras dos raios solares sobre os ramos das árvores, sobre as cercas, 

sobre a areia das vias, sobre os chafarizes, sobre as estátuas, sobre as figuras 

dos transeuntes; e, a altas horas, últimos a sair do recinto dos jardins, retomar a
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via para o modesto ninho, onde eia passava seus dias fáceis e onde eu iria, em 

certas horas, como em um tempio, a refazer-me o coração agitado por uma 

juventude desordenada.

Um dia, finalmente, quando eu menos esperava, a revi no correio. 

Não tinha percebido, encostei-me pensativo ao guichê, mas o som da sua voz 

despertou-me e olhei-a no rosto, tremendo peia felicidade de revê-la e conhecer 

o seu nome. Eia, quando ia embora, olhou reconhecendo-me e respondeu, 

austera, ou me pareceu, com um aceno, quase imperceptível de cabeça, â 

saudação que eu lhe fiz. Estava para aproximar-me dela, mas percebi em tempo 

que ela não estava sozinha; uma amiga a esperava, atrás dos cristais da porta.

Escrevi-lhe. Estava aflitíssimo por, talvez, ter-lhe deixado na alma 

uma idéia ruim de mim pelo modo de comportar-me naquele dia; depois de tê-la 

esperado, em vão, todas as noites no lugar onde a encontrei pela primeira vez, 

ousava, agora, escrever-lhe para pedir o seu perdão; desejava estar seguro, 

pessoalmente ou por escrito, de tê-lo obtido.

"Se a senhora — concluía — pudesse imaginar os efeitos 

produzidos, no meu coração, pelo seu encontro, certamente, não seria tão cruel 

em não vottar, ao menos unTvez, â mesma hora, àquela via dos Boschetti para 

devolver-me, em parte, a tranqüilidade que, há duas semanas, perdi.

Esperarei todas as noites, até tarde, uma celeste aparição na qual 

me parece estar fechado todo o segredo do meu futuro.

É uma esperança tola? Saberei convencer-me logo.”

Esperei a resposta três dias que me pareceram eternos. Mas, 

quando pude beijar os seus caractéres do mais belo cursivo que eu já vi, a minha 

felicidade foi imensa.

"Ainda que a sua carta me pareça um pretexto — dizia a resposta

— mesmo assim eu devo agradecer-lhe peta gentileza para comigo. Não tenho 

nada que perdoá-lo. Conheço muito a vida para lisonjear-me ou para indignar-me 

com aquito que a vida quer que aconteça.
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Por que nos revermos?

O senhor fala de tranqüilidade perdida, de aparições celestes!

Oh, é realmente demais!

Fiquemos por aqui, e o senhor não se ocupe mais de uma pessoa 

que não tem nada para merecer a sua benévola atenção."

Voltei a escrever:

"Não minto, não exagero e estou inconsolável por não ser 

acreditado. Aquilo que não pode perceber pelas frias linhas de uma carta, o 

entenderia logo pelo meu tom, se se persuadisse a conceder-me alguns minutos 

de encontro em qualquer lugar que lhe agrade.

A senhora é, para mim, circundada por uma auréola, como uma 

deusa dos antigos poetas, tem todo o encanto do mistério; e a imaginação 

trabalha em tomar-me sempre mais atraentes e mais caras as sombras que a 

ocultam, tão invejosamente, dos meus olhares.

Para "ficarmos por aqui", como a senhora diz, nada é mais 

oportuno que reduzir, aos menos em parte, aquela cilada que excita o desejo e 

me faz conceber tantas falsas esperanças.

Qualquer explicação franca me devolveria a paz, e terminaria para 

a senhora com uma perseguição inoportuna que deve trazer-lhe fastio.

Enquanto escrevo-lhe estas palavras, o coração me bate acelerado 

e protesta contra uma conspiração, a qual quer tirar-lhe as mais belas felicidades 

que há anos e anos conseguiram comovê-lo.

Sou um pouco materialista. Creio que haja uma profunda razão 

física nestas perturbações onde, a influência de um organismo, faz outro 

acordar. Por que entre mulheres, e todas belas, uma só possui a virtude de nos 

fascinar e de perturbar, a tal ponto, o ordinário andamento da nossa vida, a ponto 

de nos fazer, geralmente, terminar ou em delito ou em loucura?

Sem acreditar em secretas e Intimas afinidades, não se consegue 

explicar nada; afinidades da matéria, que se decidem nas afinidades do espirito,
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e criam as fantasias, os ideais, todas as mil purissimas felicidades dos corações 

elevados.

Não chego a persuadir-me, então, que entre mim e a senhora tudo 

deva "ficar por aqui”. As circunstâncias sociais podem colocar obstáculos 

invencíveis à união dos corpos, mas nada, nada mesmo, pode impedir a 

inesgotável comunhão dos dois corações.

Tenho necessidade de fantasiar, de sonhar, de lançar-me sobre as 

asas do espírito, distante, muito distante da estúpida realidade que me ofende e 

me irrita com a sua ignóbil prosa.

Se soubesse como me tomei adolescente em poucos dias!

Se soubesse como lhe sou grato por ter-me arrancado do tédio, da 

solidão do coração, na qual me encontrava, há muito tempo!

Que seja então, que tudo "fique por aqui”! Porém, nâo me negue o 

consolo de me persuadir através da sua boca. Depois farei todo esforço para 

resignar-me â minha sorte”.

E, enquanto o correio lhe entregava a minha carta, eu quase me 

arrependia de tê-ia escrito e enviado. Com que ligeireza eu ia de encontro a uma 

relação, da qual devia calcular, antecipadamente, todas os possíveis 

consequências!

Como poesia, como arte em ação, sim, estava muito bem. De vez 

em quando o coração e o espírito têm necessidade de sacudidas assim, de uma 

ginástica moral que lhes desate as junções e os reconduza â agiiidade de forças, 

apagadas pelo longo descanso...

Mas, e se isto que me parecia difícil se tomasse muito fácií? Mas, e 

se aquela mulher, vencida, digamos, pela minha insistência, seduzida peio 

esplendor de um amor que saia das formas comuns, adulada por esperanças 

que as minhas palavras tivessem feito, imprudentemente, entrever, viesse, 

finalmente, abandonar-se entre os meus braços para ela estendidos com 

pequeno desmazelo? E se viesse rompendo outra* ligação, abandonando
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esperanças mais seguras, sacrificando, por uma ilusão, o seu nome, a sua 

felicidade presente, o seu futuro, todas as coisas? Que eu faria então? Qual 

responsabilidade eu não assumiria? Estaria, talvez, seguro de manter aquilo que 

as minhas quentes paiavras prometiam, sem explicar, explicitamente?

Não se acumulava em mim grande quantidade de fastios, de 

impasses, de dores, de desenganos?

Mas fechava os olhos, levantava os ombros e deixava agir o 

coração; estava muito exaltado para dar ouvidos â razão. Talvez seja bom que o 

homem seja assim! Sem esta irracionalidade de certos dias, a vida correria 

muito uniforme, muito errtediante; e muitas coisas grandes e todas as coisas 

belas permaneceriam sempre na obscuridade do nada, da qual somente a 

paixão lhes faz saltar para a luz.

Veio. Entrevia-a de longe, ao fundo da via, e fui ao seu encontro, 

quase tremendo  ̂tinha as pueris exaltações do primeiro amor.

Os pulsos e as têmporas me martelavam com violência.

Ela também estava um pouquinho perturbada; a sua mão tremia.

Dei-lhe o braço e andamos silenciosos, por um momento, olhando- 

nos nos olhos, com aquele sorriso que chega aos lábios quando nos 

encontramos embaraçados e não sabemos o que dizer, talvez porque tenhamos 

muita coisa para falar.

Em tais casos, é sempre a mulher aquela que mostra mais espírito.

— Percebo — ela disse — ter errado ao dar ouvidos às suas 

insistentes solicitações. A distância, a gente é mais livre e mais forte!

— Obrigado, senhora! — fiz eu — Não se arrependa de uma

boa ação.

— Bem, — ela recomeçou — o que quer de mim?

— Pouco, nada!... Se fosse possível... ser correspondida em

meu amor!
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— Diga (udo! — ela exclamou sorrindo — E quando eu 

correspondesse ao seu amor?

—  O amor é fim em si próprio.

—  Talvez nos céus, mas na terra...!

— Observe —  disse-lhe — com trinta e dois anos me vê confuso 

como um pobre colegial, isso pode dar-lhe a medida do afeto que sinto pela 

senhora.

E depois de uma pausa, acrescentou:

—  Sou livre, só, não tenho parentes e possuo uma discreta 

fortuna. Tenho uma vida retirada, um pouco estudiosa; mas, mais 

freqüentemente, me abandono ao ócio, fantasiando, contente em observar o 

mundo através da névoa que lhe dá, muitas vezes, o aspecto de uma aparição 

que se dissolve e me resigno em ver chegar a vez em que eu deverei também 

dissolver-me. O seu encontro me acordou de um sonambulismo, que quer ser a 

ordinária condição do meu espírito, e me chamou de voita â alegre realidade da 

vida. Estou feliz em saber que ainda há, no mundo, aigo que pode me fazer 

amar e esperar...Enganei-me? Sob este nosso encontro, esconde-se, talvez, 

uma das comuns e terríveis ironias do acaso que matam os ânimos fracos? Não 

a percebo ainda e quase que não queria percebê-la nunca.

— Tenho marido! —  ela respondeu, suspirando e inclinando, 

dolorosamente, a cabeça.

— O que importa? —  fiz eu.

— O mundo é cruel! — retomou — Impõe-nos alguns deveres 

que poderia se dizer que são uma violação da natureza, e o pudor sempre nos 

faz vítimas a nosso despeito. Não me parece ser feia, muitos me disseram, 

precisamente, o contrário. Antes e depois da separação legai de meu marido, 

que eu tive que pedir, estive sempre circundada por tentações superiores âs 

fracas forças de uma muiher; e, se bem que, neste momento, esteja muito 

segura de não ser acreditada, acrescentarei que saí extremamente abatida e
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dilacerada daquelas lutas do coração, mas vitoriosa; mesmo quando me teria 

resignado, facilmente, a ser vencida!... Não lhe digo isso nem por orgulho nem 

por artifício de mulher.

— Oh, acredito-lhe! —  respondi.

— Serei franca; é meu costume. E começarei por confessar-lhe 

que não vim por aqui por mera cortesia, ou somente por ceder a um impulso de 

curiosidade feminina. Há um outro sentimento que eu não sei como chamar (é 

tão incerto e confuso!), que lisonjeou o meu espírito e me empurrou a dar 

ouvidos ao seu convite. Entendi, só quando cheguei aqui, e lhe disse logo que fiz 

mal em vir.

— Ao contrário, fez muito bem!

— As suas palavras da outra vez, o persistir em recordar-se de 

mim depois de tantos dias, as suas cartas que me revelam uma alma gentil e 

muito aberta para uns sentimentos que não estão mais em moda, naturalmente, 

impressionaram o meu coração. Mais que qualquer outra mulher, e peia 

condição em que me encontro, eu sinto necessidade de conforto contínuo. 

Ilusões ou realidade, me confundo em discernir bem aquilo que se apresenta a 

consolar-me. A única realidade que procuro é o meu consolo, a satisfação de 

uma necessidade inefável que me agita e me faz sofrer; e, geralmente, não é a 

ilusão que saiba menos satisfazê-la.

— Como estou feliz — disse-lhe — em ouvi-la falar deste modo.

— Não imagine nada que possa secundar aigum desejo seu, se

enganaria.

— Juro-lhe — respondi (naquele momento estava seguro) — que 

os meus desejos, as minhas esperanças não vão além do que aquilo que agora 

me é concedido.

— Oh! Sempre se faia assim!

— Terá a confirmação do fato.

— O senhor não é um homem?
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— Eis, entâo, secundei o seu desejo, vim, disse-lhe, talvez, mais 

do que deveria dizer, não nos resta mais nada do que nos separarmos como 

bons amigos e... nos esquecermos.

— Por que nos esquecermos?

—  Porque seria melhor. NSo lhe parece?

— Mas se, entre nós dois, nSo pode, como a senhora disse, 

haver iugar para o amor, poderia, ao contrário, encontrar um lugar para a 

amizade.

— A amizade, entre um homem e uma mulher, reduz-se a um 

amor que tem vergonha de se mostrar de cara limpa, e eu tenho antipatia pelos 

equívocos.

— Abandonemo-nos, errtSo, ao destino! — eu disse, parando.

E peguei entre as minhas as suas mãos e a olhei, fixamente, nas 

pupilas, com os lábios movidos por um sorriso de esperança e exprimindo, com 

os oihos, uma intensa precação.

— E é assim que o senhor é diferente dos outros! — exclamou, 

meneando a cabeça amargamente e levantando os oihos ao céu.

— interpreta mal as minhas intenções!

— Interpreto corretamente!

E pegou nov mente o meu braço.

—  NSo nos veremos mais. — disse depois, com um tom 

comovido — O senhor voltará às tranqüilas ocupações da sua vida; eu... ao tédio 

e ás lutas da minha. Aquilo que me faz fugir de uma ligaçSo, acredito, é puro 

cálculo. Se eu, agora, cedesse às suas solicitações, nSo faria outro sen3o 

preparar-me um desengano cruei. Um mês, dois meses, seis meses, um ano! E 

depois tudo estaria terminado e a apariçáo celeste se transformaria em um 

fantasma intolerável. NSo há pior humilhação para o nosso amor próprio; é uma 

ferida que nSo fecha. Pensei sempre assim, quando o coraçSo tentou arrastar-
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me, atrás das sedutoras aparições de uma felicidade, que se fazia brilhar para 

mim, sob os olhos, vagamente; e o pensamento me salvou. Faio singelamente, 

não me faço mais virtuosa do que aquilo que sou. Talvez não tenha ainda tido 

ocasião de provar uma daquelas paixões que não dão margem ao raciocínio e, 

quando vier, asseguro-lhe, não me queixarei; mas, por enquanto, fujo dela. É 

necessário que me pegue de surpresa, desprevenida!

— Mas se todas as mulheres pensassem como a senhora —  

interrompi brincando —  o que seria do mundo?

— Aquilo que salva o mundo — respondeu — é que se prega 

bem e se age mal. Eu mesma, talvez, não exiba, neste momento, tantas belas 

teorias para justificar-me pela inconsequência de ter .ido aqui.

— Ouça, — disse — a senhora pensa muito! Ao contrário, ame!

E apertei o seu braço com o meu.

Permaneceu com a cabeça baixa, como que absorvida, 

inesperadamente, por uma reflexão penosa.

— Ame! — repeti-lhe ao ouvido.

— Não! — disse, soltando-se do meu braço e passando as mãos 

sobre o rosto.

Entardeceu, sem que percebêssemos. A via estava deserta; os 

lampiões brilhavam, aqui e ali, entre os troncos e os ramos das árvores como 

pupilas que investigam o que pode acontecer nas sombras noturnas; e o rumor 

das ãguas do canal ao lado faziam perceber melhor a solidão e o silêncio pelos 

quais estávamos circundados. De vez em quando, o surdo estrépido das 

carroças e dos bondes, que crescia ou diminuía segundo o aproximar-se ou 

afastar-se aceleradamente, lembrava que, a cem passos de distância, as ruas da 

cidade formigavam ainda de gente.

— Tenha a amabilidade de acompanhar-me um pouquinho — 

ela me disse, indo em direção á estrada que margeia o canal Naviglio — Como 

passam rápidas as horas!
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— Prometa-me que nos reveremos? — fiz, pegando-lhe uma 

mâo. — Não insista — respondeu — Permaneça com as Impressões que teve 

até agora. Talvez conhecendo-me melhor, me acharia muito diferente daquilo 

que imaginou e o mesmo, provavelmente, aconteceria comigo. Nós dois nos 

prejudicaríamos.

— Reveremo-nos! — repeti —  Sirrto que a amo mais depois de 

tê-la conhecido de perto, o instinto do coração não me enganou.

— Brincamos com fogo, — ela disse, rindo — não repitamos a

brincadeira.

Por um bom pedaço, refizemos a mesma rua do dia em que fui 

atrás dela, pela primeira vez.

A incerteza em que ela me deixou era quase mais doce que um 

sim que eu poderia ter-lhe arrancado.

— Adeus, senhor, — disse parando — deixe-me ir sozinha

agora.

— Obedeço, — respondi — mas, porém, não me tire a

esperança.

— Adeus! — repetiu sorrindo.

E até a noite seguinte eu não vi nada além daquele sorriso. 

Realmente, era separada do marido e não por culpa sua? Saiu-se 

sempre vitoriosa de todas as seduções que deviam, assim bela e sozinha, 

circundã-la por toda a parte?

Foi mesmo sincera falando daquele modo?

Estas interrogações apareciam, repetidamente, no meu espírito, 

mas não queria parar nisso para encontrar, para elas, uma resposta.

Sempre amei um quê de indefinido, de sombreado, de incerto nos 

sentimentos e nas coisas, e tomei-me, por isso, incapaz para os negócios. 

Podemos nós, talvez, com as nossas indagações tocar, realmente, o ftindo da 

realidade? Não acontece, na passagem dos sentidos ao espírito, uma alteração,
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uma modificação, uma transformação da impressão do de fora, tal que, 

geralmente, vemos não mais do que aquilo que é, mas aquilo que nos parece, o 

contrário?

Por outro lado, daquilo que eu sentia em relação a ela não havia, 

evidentemente, nada de preciso ou de determinado. Se ela não tivesse tido 

marido? Se fosse uma mulher que não se encontrava mais na sua primeira 

relação? Se, iludido por um verniz de gentileza, de cultura e de elegância, eu não 

tivesse entendido aquilo que outras poderiam compreender â primeira vista, isto 

é, que ela era uma das comuns e perigosas "femmes de proie", como dizem os 

franceses, nas quais uma arte muito fina simula as mais primorosas, as mais 

pudicas retranças virtuosas para enredar os tolos?

O que aconteceria, então, com o meu pobre coração, com as 

férvidas expansões de um amor que vivia de orvalho, entre o céu e a terra, 

conquanto que tivesse os seus quartos de hora, nos quais gostaria de ficar, com 

muito prazer, sobre a terra?

Mas eu me importunava com tantas suposições, com tantas 

perguntas e deixava correr. Amava! Bastava-me.

De fato, amava como amador, còmo um amador que gostava de 

amar. Acontecia, há alguns dias, dentro de mim, um estranho e delicioso 

desdobramento do espírito, metade dele sofria os encantos da paixão, metade 

estava a observar, e sempre quem gozava mais era a metade que se fazia de 

espectadora tranqüila, isto, no entanto, não impedia a espontaneidade dos 

ímpetos e das exaltações da outra.

Talvez houvesse algo de artificial em todo este misturar-se de 

sentimentos. Um trabalho intenso da imaginação, combinando à sua guisa, e 

desenvolvendo sensações, impressões, sentimentos velhos e esquecidos, 

reconstruía, novamente, o mundo fresco e sorridente da juventude e me dava 

uma ilusão igual àquela da miragem do deserto, que se desloca conforme o
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porrto de viste do viajante. Agora eu via, diante de mim, aquilo que já me parecia 

ter ficado para trás.

E depois, que adiantava preocupar-se com aquilo que podia 

acontecer? Certamente, nSo estava em minhas mãos o impedir que 

acontecesse. Queria, então, ir, despreocupadamente, de encontro ao 

desconhecido; era uma viagem divertidíssima, se bem que cheia de perigos.

Casada ou não, mulher do mundo ou Mfemme de prole", havia, 

enfim, nela, uma coisa inegável e indiscutível: a beleza. Quando a natureza se 

perde toda na criação de um corpo perfeito, (e o seu era tal) não tem mesmo 

tempo de perturbar-se muito com o resto. Uma linha daquele corpo equivale 

beníssimo ao coração; uma harmonia daquelas formas equivale, sem precisar de 

outra coisa, ao espírito; uma bela e forte sensação não é menor em nada ao 

mais belo e mais generoso dos sentimentos.

Pensava todas estas coisas, desordenadamente, e não parava 

muito tempo e em particular sobre nenhuma. Tinha ainda no ouvido a harmonia 

da sua voz, sentia ainda a branda tepidez da sua mão e do seu braço; e, através 

dos globos azuis da fumaça do meu cigarro de "lathachié", distinguia, de vez em 

quando, aigo de iuminoso, de sorridente, que podia também ser o efeito do 

tabaco oriental, voluptuosamente aspirado e não era, por isso, menos amor e 

menos ideal que qualquer que sejam os amores e os ideais de mais alta 

proveniência.

Por duas tardes seguidas não veio, escrevi-ihe e não respondeu. A 

terceira tarde, quando já começava a me desesperar por não revê-la, senti-a às 

costas, com seu passo ligeiro e cadenciado. Chuviscava. As gotas da chuvinha 

faziam um rumor agradável entre as folhas dos castanheiros-da-índia. O sol, 

próximo de pôr-se, dourava de uma cor vermelha alaranjada as copas das 

árvores que, transparentes, luminosíssimas, cintilantes, pareciam mesmo de 

esmeralda. Pelo ar refrescado, vagava difuso o odor especial que se levanta na 

primavera, do terreno encharcado pela chuva.
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— Esperava-me? — ela disse, mostrando-se surpresa de 

encorrtrar-me.

— Seguramente — respondi, apertando-lhe forte a mão.

— Como é bom!

— A chuva aumenta, — acrescentei, oferecendo-lhe o braço; — 

virá um temporal. Vamos nos abrigar no Caffé dei Giardini; estaremos sós, muito 

sós, poderemos falar tranqüilamente.

— Temos multo pouco para nos dizer! —  fez ela, fechando a sua 

sombrinha para segurar o meu braço e segurar, com a outra mão, a longa cauda 

do vestido.

No Caffé dei Giardini, havia somente um velhinho. Teria querido, 

entrando ali com ela, fazer voltar pelo menos cem olhos sobre nós; teria querido 

ouvir aquele murmúrio de admiração e ver aqueles sorrisos de prazer, que o 

aspecto de uma belíssima mulher sempre produz, na sua primeira aparição em 

um salão.

De qualquer modo, agora, aquela mulher me pertencia e acreditava 

ter, um pouco, o direito de ensoberbecer-me da sua beleza como de algo meu.

A conversa foi mais sentimental, mais vaporosa que a da outra vez. 

Ela estava contente em já me ver prudente. Até que eu permanecesse assim, 

aquelas escapadeias de jovens apaixonados podiam continuar. Como não 

contentar-se com uma felicidade modesta, suave, que encontrava, na sua 

própria natureza, uma garantia de duração?

Eu sorria, dizia que sim; mas lia, na intonação da sua voz e nos 

seus olhos, algo de igual àquilo que sentia acontecer no meu interior e refreava a 

alegria.

Não saberia dizer por que, mas me parecia que as palavras da 

nossa conversa exprimiam, naquele dia, justamente o oposto daquilo que valiam 

no seu significado ordinário. Quanto mais queríamos direcionar as asas para o 

alto, mais me pareciam raspar a terra. Falando de união dos corações, parecia-
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me que, de acordo, quiséssemos subentender: corpos; fatando de sentimentos 

inefáveis, eternos, parecia-me, evidentemente, falar de sensações inefáveis sim, 

mas fugazes, as quais nos pareciam, em mil anos, de não podermos, 

inesperadamente, abandonar, sem nos dizermos uma palavra, como arrastados 

contra a nossa vontade.

Que pausas eloquentíssimas! Que sorrisos, acompanhados por 

meneios expressivos de cabeça, quase para dizer: veja um pouco como se vai 

rápido!

E, enquanto ela falava de mil pequenas coisas, do tempo, da chuva 

que não queria mais parar, da irmã com a qual vivia e dos seus vasos de flores, 

eu projetava um passeio a Certosa di Garegnano e a uma minha vilazinha, 

próxima dali; e ela respondia que não, em especial para a vilazinha da qual dizia 

ser muito justo desconfiar. Ela queria que o nosso pequeno sonho de amor não 

se distanciasse, nunca, nunca, do restrito horizonte das vias dos Boschetti e dos 

Giardini Pubblici. Flor delicada, logo murcharia quando replantada em terreno e 

clima diferentes. E depois, eu imaginava que aquele sonho, talvez, duraria muito 

tempo? Oh! Logo me entediaria, me cansaria; ela já me favorecia, unicamente, 

por provar-me que tinha razão em desconfiar de tão grandes ofertas e de 

declarações tão solenes.

— Que coisa feia é a vida! — concluía, suspirando.

Mas um sorriso brilhava, rapidamente, em seus lábios e seus olhos, 

e parecia dizer o oposto: — Como é tão bela a vida!

E eu, internamente, exclamava junto: — Divina! Divina!

Daquele dia em diante, nos víamos, regularmente, com uma 

assiduidade que, de fato, não diminuía o prazer de cada novo passeio. 

Faiávamos menos que nunca sobre qualquer projeto a respeito do nosso futuro. 

Mas nos entediarmos? Cansarmos? Não se percebia nem sombra de um indício. 

E assim Cecília se tomava, passo a passo, menos desconfiada, mais expansiva, 

e os nossos passeios se prolongavam dos bastiões da Porta Nuova até a Porta
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Garlbaldi. Uma vez, voltamos tarde pela rua Príncipe Umberto e pela ma 

Manzoni. A noite estava doce, uma luz magnífica da lua fazia empalidecer os 

lampiões de gás, as pessoas andavam em tomo; alegres, barulhentas, contentes 

de aproveitar, depois de muitos dias de chuva, uma verdadeira noite primaveril. 

Nós dois tínhamos tagarelado e rido tanto, como dois verdadeiros adolescentes! 

E agora caminhávamos mudos, recolhidos, governados, intimamente, por uma 

tristeza suave e tínhamos, quase sem percebermos, a mão de um apertada na 

mão do outro, com pressáo tema e casta, de casados recentes.

Passando diversas vezes pela rua Manzoni, diante da casa onde eu 

morava, eu havia lhe indicado sempre, com prazer, as sacadas das minhas 

salas.

— São belas? — perguntou-me uma vez.

— Por que não vem vê-las? —  respondi-lhe logo.

Mas ela tinha apressado o passo, dizendo que não.

Aquela noite, como sempre, paramos diante do portão e, com um 

simples aceno dos olhos, pedi-lhe por favor para subir. Hesitou, suspeitando, e 

assegurei-lhe com o olhar.

Talvez, se tivesse pronunciado uma palavra, ela não se 

convenceria a subir, mas aquela linguagem íntima, intensa, que parecia não 

poder conter uma mentira, porque vinha direto do coração, sem o intermédio da 

voz, correspondia tão bem, naquele momento, ao nosso estado de ânimo, que 

ela sorria, languidamente, quase como se lhe fosse impossível resistir e deu o 

primeiro passo para entrar.

Subimos lentamente as escadas, de cabeça baixa. Pela sua 

respiração, eu adivinhava que o coração devia bater-lhe com a mesma violência 

que o meu. Como somos tolos e ridículos em certos momentos da vida!

Entrou olhando em volta e permaneceu em pé, ao lado da mesa de 

centro, com uma mSo apoiada sobre um álbum e tendo outra suspensa, como 

que preparada para repelir um assalto.
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Eu acendia todas as luzes e queria até acender o lampadário, a 

saia devia resplandecer como festa pela grande recepção da noite. Depois, me 

aproximei dela, batendo paimas de felicidade, e perguntei-lhe como lhe parecia.

— Belo! —  exclamou um pouco distraída.

— Visite agora os outros cômodos —  disse, pegando-lhe o

braço.

— Não, —  respondeu — basta-me, vamos embora.

— Tão rápido?

— Já é tarde.

— Sente-se aqui um momeníinho — fiz, tentando pegá-la peia 

mão para empurrá-la para perto de uma poltrona.

— Não! Não! — exclamou com voz sufocada, cruzando os 

dedos e colocando, entre mim e ela, a mesa cheia de bibelôs chineses.

Este ato de pavor me fez entender que significava o atordoamento 

e o fluir do sangue â cabeça, que eu sentia naquele instante. Certamente, 

deviam iampejar-me nos olhos as mil cobiças que a influência do ambiente 

restrito da sala tinham, improvisadamente, despertado em mim. Tive vergonha 

que ela suspeitasse que eu pudesse usar de violência com ela na minha casa e, 

se bem que passasse, um instante, .pela mente, a idéia de que aquei| pavor 

podia também ser um dos tantos melindres do pudor feminino, os quais qperem, 

ordinariamente, ser entendidos ao contrário, preferi parecer um pouco simples e, 

com um tom do qual transpirava emoções: Cecília! — disse — Não esqueça que 

se encontra na casa de um cavalheiro!

— Obrigada, — respondeu, estendendo-me a mão e apertando, 

com reconhecimento, a minha — mas... — acrescentou — peço-lhe, vamos 

embora!

Precedi-lhe com a luz.
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Ela n§o pareceu plenamente assegurada atê quando não chegou 

no patamar. Ali retomou seu sorriso, sua vivacidade e desceu as escadas ligeira 

como um passarinho que salta entre os ramos.

Ela não tinha mentido. Descobri por acaso que um amigo meu 

conhecia o marido, ela, a sua família e o interroguei sagazmente Era bem 

nascida e tinha recebido uma educação refinada. Conduzidos por improvisadas 

mudanças de sorte, os parentes a casaram com um rico, mais velho que ela, um 

homem brutal e depravado, com o qual pôde estar apenas seis meses. Mortos 

os pais, vivia agora com a irmã, viúva de um empregado do governo. O marido, 

envolvido em péssimos negócios de especulações duvidosas, ftjgiu para a 

América; mas, livre e sem o fantasma de uma ameaçadora vingança contínua 

daquele homem brutai, ela nâo tinha nunca dado nada a falar sobre a sua 

conduta.

— Porém — concluiu o amigo — não ficaria nada surpreso em 

ouvir, um dia ou outro, que tivesse essa caído, tem muito coração aquéla mulher 

e sofreu demais E a força do caráter nem sempre consegue jogar fora as 

tentações de fora e as de dentro, que sáo as mais perigosas porque 

desconfiamos muito menos deias

Num primeiro momento, sabendo que ela nSo tinha mentido, senti 

uma grande alegria: então, pouco a pouco, comecei a refletir sobre a seriedade 

daquilo que estava por fazer. Mas, quando a revi 9 me pareceu que o esplendor 

da sua beleza fosse quase ofuscado por um respiandescer dócil e suave, 

proveniente da bondade afetuosa e resignada descoberta no seu caráter, senti 

arder-me mais forte no peito o fogo do amor despertado por eia

Fui mais humilde, mais gentil, mais solícito; tratava-a, sem querer, 

como uma daquelas convalescentes que tem necessidade de mínimos e 

contínuos cuidados, para prevenir os desejos, pars adivinha- os caprichos e 

permanecia enfeitiçado, também eu, pelo encanto que brotava desta nova fase 

da nossa relação. Ela estava comovida e, ao mesmo tempo, assustada com
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isso. Entendia melhor que eu as consequências disso e queria evitar; mas, agora, 

se sentia envolvida por um redemoinho que a arrastava rapidamente embora e 

que a teria engolido.

Tfnhamos feito, dos jardins públicos, o nosso ninho, não nos 

passava pela cabeça nos distanciarmos dali. Havia umas vielas que pareciam 

exclusivamente nossas, quase parte de nôs mesmos: umas plantas, alguns 

canteiros, uns mirantes que, admirados cem vezes, entravam como elementos 

necessários â vida espiritual dos nossos corações e nSo mais sabiamos como 

poder não ligar para isso. Uma noite que tentamos andar reto, fora da Porta 

Venezia, ao longo da rua de Monza, não conseguimos mais entender, onde nós 

estávamos, sentíamos algo que nos embaraçava, não nos sentíamos mais 

íntimos como nos jardins e, quando nos decidimos a voltar atrás e encontramos 

fechados os portões, giramos silenciosos em tomo desses, parando para 

observar atrás das barras de ferro. As sombras da noite estavam densas; as 

árvores ciciavam levemente; os chafarizes caiavam; de vez em quando, entre o 

topo das árvores, mostravam-se alguns trechos de escuridão, e um pouco do 

céu estrelado ressaltava, sobre um escuro e diáfano fundo, os negros entalhes 

das frondes.

Tínhamos o coração oprimido; um vago remorso nos agitava; 

daquele silêncio, daquelas sombras, partia um misterioso sussuro de reprovação: 

quem sabe se amanhã teríamos encontrado ali, novamente, as nossas 

sensações de todos os dias!

E parávamos e nos apertávamos um ao braço do outro, quase para 

lamentar, com aquele aperto, uma felicidade perdida. E eu procurava a sua mão 

e ela a abandonava, como é costume fazer nos momentos de grande dor.

— Ei-nos expulsos do nosso pequeno paraíso terrestre! — disse 

Cecília, com voz que tremia pela estranhas emoções daquele momento.
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— Oh, minha Eva! —  respondi, pronunciando essa exciamação 

com uma seriedade e com um ímpeto que, em outra ocasião, me pareceriam 

ridículos.

E coloquei um braço em tomo do seu corpo e, apertando-aá ao 

meu coração, deMhe repetidamente, os primeiros beijos sobre o rosto.

Ela calava como que atordoada, agitada por todo o corpo por um 

inefável frêmito.

Sentíamos quase que uma delícia física em alongar, com arte 

inconsciente, um momento que ambos estavam certos que deveria finalmente 

chegar.

Cecília se tomava sempre mais triste, olhava-me com aqueles 

olhares longos e cheios de temura tão especiais à mulher, onde se lia: —  Você 

me fará mal, mas por isso não posso e nem quero te amar menos!

Eu evitava cada palavra, cada frase que pudesse parecer um 

aceno daquilo que estava para acontecer e deixava que o acaso, uma pequena 

circunstância imprevista, assumisse o ofício da gotinha que fez transbordar o 

copo já cheio atê as bordas.

Mas, como sempre, a mulher foi mais sincera e, ao mesmo tempo, 

mais corajosa.

Um dia que eu falava da eternidade do nosso amor.

— Você se engana; — me disse — este nunca esteve mais 

próximo de terminar como neste momento que você se deleita em acreditar 

etemo!

— Por quê? — perguntei, estupefato em ouvi-la falar daquele

modo.

— Porque a prova —  respondeu tristemente — será infalível e 

breve... Mas é melhor náo pensarmos nisso.

— Não, não pode ser! — disse — Acredita, então, que eu minta?
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— É o coração, — replicou — é a natureza que desfalecerá! 

Estamos ambos de boa fé.

— Verás!

— Oh! Verás!

Todavia, aquele dia, os jardins estavam iluminados pelo belo sol 

dos primeiros dias de junho. Brilhava, cantava, em tomo, uma grande festa de 

iuz, de cores, de sussurros que esquentava o sangue e excitava as mentes.

De que maneira nos encontrávamos, dali a pouco, a subir as 

escadas de minha casa? Realmente, não saberei dizer.

Apenas atravessada a porta, apertei-lhe entre os braços e beijei-a 

na boca, exclamando:

— É a investidura do seu reino!

Sorriu triste, incerta, mas nâo respondeu nada.

Entrou na sala com um inacreditável abatimento sobre o rosto; as 

pupilas nadavam em lágrimas que não se decidiam a cair.

Eu estava mais comovido que ela, mas de uma outra forma.

Ficava em tomo dela, pedindo, com olhares, para eia não se 

mostrar assim e, enquanto isso, ajudava-a a tirar as luvas e o chapéu.

— Que erro estamos para cometer — exclamou.

E, no mesmo instante, abandonou-se entre os meus braços, 

soluçando, e cobriu-me de beijos.

No dia seguinte, o meu apartamento me parecia um jardim florido, 

improvisadamente, sob a varinha de uma fada. Eia ia, vinha, sorria, me 

interrogava, fazia-me propostas para dispor melhor certos móveis, falava-me de 

tantas pequenas coisas que, para seu gênio de mulher, tinham uma grande 

importância. E eu não conseguia me persuadir que aquele fosse o primeiro dia 

que eia estivesse comigo e habitasse a minha casa. Havia por toda a parte um 

novo colorido vivaz, barulhento que me atordoava; havia um perfume muito 

suave que deliciava as narinas e penetrava até a alma; havia uma música
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paradisíaca, como de uma orquestra invisível, acordada peio voluptuoso 

murmúrio da sua veste de seda; parecia-me estranho, quase impossível, que 

todas estas coisas não estivessem nunca estado ali até então!

Unidos pelas mãos, andávamos pela saia sem saber por que; 

voltávamos atrás passeando pelos outros cômodos, parando diante de um 

quadro, de uma figura, de um bibelô de porcelana, tão despreocupados, tão 

contentes, tão felizes de não colocar fora nem mesmo uma exclamação para 

dizê-to, alternadamente, com um simples monossílabo. Falávamos mais 

eficazmente, mais profundamente com os olhares e, quando esses não 

bastavam, os beijos ajudavam. Que beijos. Senhor Deus! Que beijos!

O seu quarto foi adornado como um pequeno santuário de amor. 

todo cortinas candidíssimas, todo sombra e frescor, parecia, entrando, tomar um 

banho vivificante de juventude e de felicidade. Como estava orgulhoso daquele 

santuário tão elegante e atraente, em tomo do qual tinha gasto tantos cuidados 

meticulosos, quase como se se tratasse de uma obra de arte! E como estava 

feliz em vê-la de manhã, sair dali envolta na sua roupa branca de toilete, com a 

touquinha de noite que retinha, custosamente, os cabelos soltos, com as fitas 

dessa que esvoaçavam, peias suas costas e pelo seu peito, e com os pés dentro 

de microscópicas pantufas vermelhas que mostravam, de vez em quando, a 

ponta sob as bordas da veste, como duas lingüetas de serpentes! Pensava nas 

belas aparições das deusas antigas, sonhadas peios gregos, e sentia difundir-se, 

pelo ar em tomo, um suavíssimo odor como de coisa sobre-humana.

Por muitas semanas, as fronteiras do nosso apartamento 

marcaram para nós os extremos confins do criado.

No entanto, havia algo de austero naquele sonho de amor!

Cecília, se bem que se esforçasse para não mostrar, sentia, em 

tanta felicidade, uma tristeza que, diariamente se tomava mais íntima e mais 

profunda. Os seus olhos tinham sempre oínares de um abandono inexprimível; 

sobre os lábios aparecia-lhe, freqüentemente, um sorriso que tocava o coração,
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como um lamento. Não era, eu entendia, a uma felicidade desaparecida que se 

dirigia aqueie suspiro da aima; mas a uma felicidade que lhe parecia fugir das 

mãos e que ela percebia se tomar mais intensa. E isso colocava, na nossa vida, 

uma entonação elevada, austera que a tomava mais cara a mim.

A minha saia de estudo foi adornada, por conselho seu, por vasos 

de flores. Em frente â mesa, onde eu lia e escrevia, ela situou a sua mesinha 

laqueada e entalhada de madrepérola, com o cestinho de trabalho e alguns 

livros; sentava ali, sobre uma poltronazinha baixa, chocando-me com seus 

olhares e com seus sorrisos cheios de um sentimento de cuidado quase materno, 

de algo, em suma, que transcendia qualquer extraordinária expressão de amor.

Algumas vezes me levantava da mesa, ia sentar-me ao lado dela 

no chão e, a cabeça sobre seus joelhos, pedia-lhe, com um gesto dos lábios, a 

minha esmola de beijos. Outras vezes era ela que se aproximava de mim, na 

ponta dos pês, para dizer-me docemente aos ouvidos:

— Maurício, você se cansa muito!

E me distraía do estudo com o acariciar-me e com o beijar-me.

Ingratos, como todos os amantes, não retomamos mais aos jardins 

públicos, não falamos mais deles, nem mesmo uma vez. Ela se fechou em casa 

como aquelas fêmeas de pássaros que, na época da incubação, não 

abandonam nunca, nem um só momento, o seu ninho, e são alimentadas ali pelo 

macho, que vai a procura de presa. Não queria mais ver ninguém, nem mesmo a 

irmã, todo o seu mundo era restrito àqueles nossos cômodos; o que lhe 

importava o resto?

Pedia-me, no entanto, para não me sacrificar por ela. Amigos, 

conhecidos, relações sociais, devia cultivar tudo como antes, sem faltar a um 

compromisso!... Por caridade, não a fizesse perceber que ela já tinha se tomado 

um estorvo!... Infelizmente, este momento chegaria! Que chegasse peio menos 

o mais tarde possível!
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Tanta insistência em duvidar do futuro me irritava um pouquinho e 

me levava, contra a minha vontade, a refletir.

Teria talvez mudado? Não.

Sentia sintomas de cansaço e não percebia mostrá-los?

Nem por sombra.

Cecília, conhecida intimamente, superava até o ideal que eu tinha 

formado só em vê-ia.

Mas aquele seu lamento resignado me feria. Confusamente, eu 

talvez entendesse que algo daquilo que ela previa devia finalmente acontecer; 

mas me iludia com prazer e me obstinava em acreditar que, ao contrário, não 

aconteceria nunca.

— Por que está sempre assim tão triste? —  disse-lhe um dia —  

Faz-me sofrer!

— Eu triste? — respondeu sorrindo, mas de maneira que o 

sorriso lhe desmentia as palavras —  Nunca fui tão feliz!

— Teme sempre que o nosso amor...

— Quem ama teme! — interrompeu-me — Porém, você me 

jurou que, o dia em que perceber que não mais me ama, será muito generoso e 

leal que me dirá logo.

— E volto a jurar.

— No entanto, não esperarei que me diga, saberei antes que 

você mesmo tenha consciência da mudança acontecida. Com uma mulher que 

ama verdadeiramente é inútil mentir.

E sorria. No entanto, tremia-lhe a voz e tinha os olhos cheios de

lágrimas.

Tomou-se, e me parecia impossível, mais tema, mais expansiva. 

Sentia nos seus beijos como que um furor de afeto. Das suas carícias, 

transparecia uma impaciência, um tormento em querer exaurir toda a doçura e 

um descontentamento em não conseguir. Geralmente, me chamava pelo nome
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duas, três vezes em seguida, unicamente peio prazer de pronunciar: "Maurfzío! 

Maurízio!"

— Louca! — dizia, abraçando-a e batendo-lhe sobre as 

bochechas com a ponta dos dedos, quase como para castigá-la como uma 

menina malvada.

Em suma, parecia ter pressa de gozar uma felicidade que via 

desaparecer, pouco a pouco.

Eu, no entanto, vivia tranqüilo. Não percebia, nos meus sentimentos 

e nos meus modos, nenhuma mudança. Naturalmente, me encontrava muito 

calmo; o estado de exaltação febril não poderia durar eternamente; mas aquele 

gozo sereno, sempre igual, que se sucedeu, parecia-me mais doce, mais íntimo 

e, por consequência, mais duradouro. As imoaciências de Cecília, as suas 

temuras excessivas me inquietavam estranhamente, como um presságio ruim. 

Reprovava-a com um tom que parecia precação; e, em seguida, me enraivecia 

de não tê-ia reprovado com bastante energia; aquela fraqueza de reprovação 

parecia-me um delito da minha parte.

— Você chorou! —  disse-Jhe um dia, surpeendendo-a com os 

olhos vermelhos e mal enxutos na pressa, ao ouvir-me entrar em casa.

— Não —  respondeu — cochilei na poltrona; tenho um pouco de 

dor de cabeça.

Satisfiz-me com aquela resposta; mas permaneci inquieto até a

noite.

Por que tinha me satisfeito? Não estaria talvez seguro que Cecília 

quis esconder-me a verdade? Sim, ela tinha chorado! E não me tinha passado 

pela cabeça dizer-lhe uma palavrinha de conforto, ingrato! Mas não encontrava 

uma maneira de repar/o mal feito.

Tinha emagrecido um pouco, a começar de um tempo para cá, e 

também estava um pouco pálida. Persuadi-me depois de alguns dias que devia 

dormir pouco.
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Uma noite fui acordado, de um salto, por um murmúrio de veste no 

meu quarto. Abri os olhos com um sentimento de terror indefinido, e vi Cecília 

agaixada sobre o tapete, ao lado da minha cama, com os cabeios soltos sobre 

os ombros, com as mãos cruzadas em tomo do joelho, os olhos arregalados, 

imóveis sobre mim, as faces irrigadas de lágrimas, que escorriam silenciosas.

—  Deus meu! Cecíiia, que fez? — disse-lhe.

E tentava tirá-la daquela posição, atirando-a por um braço na 

minha direção para ajudá-la a se levantar.

—  Deixe-me ficar aqui! — respondeu — Deixe-me ficar aqui, te

peço!

— Mas ficará doente! Está fria! Cecília!

— Deixe-me ficar!

Não respondia outra coisa, nem enxugava as lágrimas e continuava 

a olhar-me fixamente.

Sentei-me na cama, encostando-me â cabeceira, de modo a pegar 

a sua cabeça entre as minhas mãos e comecei a beijá-la sobre os cabelos, 

murmurando afetuosamente:

— Cecília minha! Levante-se, por caridade! Levante-se! Fale, o 

que aconteceu?

Levarttou-se lentamente, como uma aparição, colocou os cabelos 

atrás das orelhas e segurou-me as mãos sorrindo desconsolada. Os cabelos 

pretíssimos soltos pelo colo, o roupão branco, a palidez do rosto, â luz da 

lamparina de noite que ardia sobre o criado-mudo, dentro de um vaso de 

alabastro, dava àquela figura de mulher um fascínio sacro... Naquele momento, 

era supersticioso e acreditava em algo do outro mundo.

— Fala, o que aconteceu? — voltei a balbuciar.

— Tudo terminou! — respondeu, com um fio de voz que pareceu 

o de uma moribunda.
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Depois, após uma breve pausa, colocou-se a devorar-me de beijos 

por vários minutos seguidos, tirando a respiração, e fugiu.

Permaneci até a manhã com os olhos fixos na porta, por onde a 

tinha visto desaparecer, como um fantasma, incerto se tivesse presenciado uma 

realidade ou sonhado de olhos abertof

Durante todo o dia, não ousei interrogá-la sobre o acontecido da

noite.

Estava atordoado, acreditava ter recebido um grande golpe sobre a 

cabeça e náo me assustava de não conseguir reordenar bem as idéias.

Vi-a atarefada, a fazer uns preparativos que surpeendiam: mas náo 

encontrava um modo de abrir a boca para perguntar-lhe a razão.

Parecia-me que fazia uma operação ajustada em acordo por nós. 

Para uma viagem? Para uma vilegiatura? NSo lembrava precisamente; porém, 

aqueles preparativos eram tristes, oprimiam-me o coraçáo, enchiam-me os olhos 

de lágrimas.

Finalmente, o meu espirito adquiriu, de repente uma surpreendente

lucidez.

Tudo terminou!

Como?

Tão lentamente, tão secretamente que eu mesmo não percebi, 

mas infelizmente tudo tinha terminado! Cecília tinha dito uma coisa que a minha 

merrte nâo saberia exprimir por mil razões e, sobretudo, porque se negava em 

acreditar naquilo que imaginava que nâo deveria acontecer.

Cecília estava calma. Dobrava os seus vestidos, tirando um a um 

do armário, e os colocava nos baús. Cada roupa era para mim a recordação de 

um dia de felicidade, de uma hora feliz e, ao vê-la repô-las, parecsa-me assistir 

ao enterro de uma parte do meu pobre coração...
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Sofüa uma dor oprimida, uma inquietação aguda, mas não tinha 

coragem de aproximar-me deia e dizer-ihe: —  Fique! Recomecemos tudo do 

início!

Não queria mentir; nem mesmo saberia.

Sentia, agora, todo o cansaço de uma situação irregular, na qual 

havíamos embarcado, eu com a despreocupação de um homem apaixonado, ela 

com a resignação do sacrifício de uma mulher que amai

Pensava com tristeza: — Por que não pode durar? Por que não

deve durar?

E a reflexão respondia tranqüilamente: — É a lei!

Voltei, alguns dias depois, aos jardins públicos para retraçar um 

passado que não encontrava mais dentro de mim.

Era a mesma estação do nosso primeiro encontro, a primavera. As 

árvores ricas de copas; os canteiros verdes de grama e floridos, aqui e ali; o sol, 

próximo do crepúsculo, brincava com os raios entre as folhas agitadas pela brisa 

da noite.

Ai de mim! Aquelas vias, aquelas copas, aqueles canteiros não me 

diziam mais nenhuma das mil coisas celestes, reveladas a mim no passado. Os 

chafarizes murmuravam estupidamente monótonos; as águas dos lagos e dos 

canais, tórbidas, esverdeadas, refletiam o céu e os objetos com um tom de 

colorido que dava nojo. As rãs, escondidas entre as folhas dos golfóes, 

coachavam em música digna do lugar, que agora me parecia pretensioso e 

vulgar.

Andei por aqui e por ali, fazendo esforço para evocar uma 

sensação, um sentimento; mas em vão.

A via dos Boschettl parecia-me triste, longa, baixa de tirar o fôlego, 

do canal ao lado exalava um péssimo odor de musgo que não tinha nunca 

sentido.

E fui embora pensando:
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— Mas então é verdade que este mundo de fora é uma mera 

criação do nosso espírito, uma brincadeira, uma ilusão?

Pobre Cecíiia! Você nunca teria acreditado que, por fim, o meu 

lamento de amor se dissiparia um dia, perdendo-se entre as névoas de um 

problema de metafísica!
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