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Contos Fora da Moda
de Artur Azevedo

J’estime plus cela que la pompe fleurie
De tous ces faux brillans ou chacun se récrie...
Moliére, Le Misanthrope
A Affonso Celso
A lisonjeira aceitação que tiveram os Contos Possíveis, anima-me a publicar
os Contos Fora de moda. Intitulei-os assim, porque sou o primeiro a reconhecer que
eles estão inteiramente afastados do atual movimento literário, isto é, foram escritos
sem preocupação de psicologia nem ginástica de estilo. Dá que tos ofereça como
uma prova insignificante, mas sincera, não só da velha amizade que te consagro,
como da consideração em que tenho o teu caráter e o teu talento. (1893, Artur
Azevedo)
A primeira edição deste livrinho de literatura amena logrou um êxito com que
eu não contava. O editor comunicou-me que em menos de um mês desapareceram
todos os exemplares expostos à venda, e a imprensa não foi menos generosa que o
público.
Apenas um jornalista agrediu a obra, mas esse mesmo fechava com as
seguintes palavras o seu artigo de crítica: “De resto, como simples obra recreativa,
os Contos fora de moda têm seu valor especial.”
Como outro não foi o meu intento senão fazer uma “simples obra recreativa”,
bastava essa declaração de uma pena insuspeita para que eu autorizasse esta
segunda edição.
(Abril de 1901, Artur Azevedo)

O VIÚVO
Na véspera de partir para a Europa, o doutor Claudino, sem prever o fúnebre
espetáculo de que ia ser testemunha, foi despedir-se do seu velho camarada
Tertuliano.
Ao aproximar-se da casa, ouviu berreiro de crianças e mulheres, e a voz de
Tertuliano, que dominava de vez em quando o alarido geral, soltando, num tom
estrídulo e angustioso, esta palavra: “Xandoca.”
O doutor Claudino apressou o passo, e entrou muito aflito em casa do amigo.
Havia, efetivamente, motivo para toda aquela manifestação de desespero.
Tertuliano acabava de enviuvar. Havia meia hora que dona Xandoca, vítima de uma
febre puerperal, fechara os olhos para nunca mais abri-los.
O corpo, vestido de seda preta, as mãos cruzadas sobre o peito, estavam
colocado num canapé, na sala de visitas. À cabeceira, sobre uma pequena mesa
coberta por uma toalha de rendas, duas velas de cera substituíam, aos dois lados de
um crucifixo, o bom e o mau ladrão.
Tertuliano , abraçado ao cadáver, soluçava convulsivamente, e todo o seu
corpo tremia como tocado por uma pilha elétrica. Os filhos, quatro crianças, a mais
velha das quais teria oito anos, rodeavam-no aos gritos.
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Na sala havia um contínuo fluxo e refluxo de gente que entrava e saía,
pessoas da vizinhança, chorando muito, e indivíduos que, passando na rua, ouviam
gritar e entravam por mera curiosidade.
O doutor Claudino estava impressionadíssimo. Caíra de sopetão no meio
daquele espetáculo comovedor, e contemplava atônito o cadáver da pobre senhora
que, havia quatro dias, encontrara na rua da Carioca, muito alegre, levando um filho
pela mão e outro no ventre, arrastando vaidosa a sua maternidade feliz.
Tertuliano, mal que o viu, atirou-se-lhe nos braços, inundando-lhe de lágrimas
a gola do casaco; o doutor Claudino estava atordoado, cego, com os vidros do
pince-nez embaciados pelo pranto, que tardou, mas veio discreta, reservadamente,
como um pranto que não era da família.
— Isto foi uma surpresa... uma dolorosa surpresa para mim, conseguiu dizer
com a voz embargada pela comoção. Parto amanhã para a Europa, no Niger... vinha
despedir-me de ti... e dela... de dona Xandoca e... vejo que... que... que...
E o doutor Claudino fez uma careta medonha para não soluçar.
— Dispõe de mim, meu velho; estou às tuas ordens, bem sabes.
— Obrigado, disse Tertuliano numa dessas intermitências que se notam nos
maiores desabafos; o Rodrigo, aquele meu primo empregado no foro, já foi tratar do
enterro, que é amanhã às dez horas.
Fazendo grandes esforços para reprimir a explosão das lágrimas, o viúvo
contou ao doutor Claudino todos os incidentes da rápida moléstia e da morte de
dona Xandoca.
— Uma coisa inexplicável! Nunca a pobre criatura teve um parto tão feliz... A
parteira não esperou cinco minutos... Uma criança gorda, bonita... Está lá em cima,
no sótão... hás de vê-la. De repente, uma pontinha de febre que foi aumentando,
aumentando... até vir o delírio... Mandei chamar o médico... Quando o médico
chegou já ela agoniza... a... va!...
E Tertuliano, prorrompendo em soluços, abraçou-se de novo ao doutor
Claudino.
No dia seguinte, a cena foi dolorosíssima. Antes de se fechar o caixão,
Tertuliano quis que os filhos beijassem o cadáver, medonhamente intumescido e
decomposto. Ninguém reconheceria dona Xandoca, tão simpática, tão graciosa,
naquele montão informe de carne pútrida.
Fecharam o caixão, mas Tertuliano agarrou-se a ele e não o queria deixar
sair, gritando: — Não consinto! não quero que a levem daqui! — Foi preciso arrancálo à força e empurrá-lo para longe. Ele caiu e começou a escabujar no chão,
soltando grandes gritos nervosos. Três senhoras caíram também com
espetaculosos. ataques. As crianças berravam. Choravam todos.
De volta do enterro, o Doutor Claudino, conquanto muito atarefado com a
viagem, não quis deixar de fazer uma última visita a Tertuliano.
Encontrou-o num estado lastimoso, sentado numa cadeira da sala de jantar,
sem dar acordo de si, rodeado pelos filhos, o olhar fixo no mísero recém nascido,
que a um canto da casa mamava sofregamente numa preta gorda.
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— Tertuliano, adeus. Daqui a meia hora devo estar embarcado. Crê que, se
pudesse, adiava a viagem para fazer-te companhia... Adeus!
O viúvo lançou-lhe um olhar vago, um olhar que nada exprimia; sacudiu
molemente a mão, e murmurou:
— Adeus!
Às sete horas da noite o doutor Claudino, sentado na coberta do Niger,
contemplando as ondas esplendidamente iluminadas pelo luar, pensava naquele
olhar vago de Tertuliano, naquele adeus terrível, e pedia aos céus que o seu velho
camarada não houvesse enlouquecido.
Meses depois, a exposição de Paris atordoava-o; mas de vez em quando, lá
mesmo, na Galeria das Máquinas, no Palácio das Artes, ou na Torre Eiffel, voltavalhe ao espírito a lembrança daquela cena desoladora do viúvo rodeado pelos
orfãozinhos, e repercutia-lhe dentro d’alma o som daquele adeus pungente e
indefinível.
Interessava-se muito por Tertuliano. Escreveu-lhe um dia, mas não obteve
resposta. Pobre rapaz! viveria ainda? a sua razão teria resistido àquele embate
violento?
Depois de um ano e quatro meses de ausência, o doutor Claudino voltou da
Europa, e sua primeira visita foi para Tertuliano, que morava ainda na mesma casa.
Mandaram-no entrar para a sala de jantar. Tertuliano estava sentado numa
cadeira, sem dar acordo de si, rodeado pelos filhos, o olhar fixo no mais pequenito,
que estava muito esperto, brincando no colo da preta gorda.
— Tertuliano? balbuciou o doutor Claudino.
O viúvo lançou-lhe um olhar vago, um olhar que nada exprimia; sacudiu
molemente a mão, e murmurou:
— Adeus.
Depois, dir-se-ia que se fizera subitamente a luz no seu espírito embrutecido.
Ele ergueu-se de um salto, gritando:
— Claudino —, e atirou-se nos braços do velho camarada, exclamando entre
lágrimas:
— Ah! meu amigo! perdi minha mulher!...
— Sim, já sei, mas já tinhas tempo de estar mais consolado... Que diabo! Sê
homem! Já lá se vão quatorze meses!...
— Como quatorze meses? seis dias...
— Ora essa! pois não te lembras que acompanhei o enterro de dona
Xandoca?
— Ah! tu falas da Xandoca... mas há três meses casei-me com outra... a filha
do Major Seabra, há seis dias estou viú... ú... vo!
E Tertuliano, prorrompendo em soluços, abraçou de novo ao doutor Claudino.
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ROMANTISMO
Capítulo I
— Então, Rodolfo, decididamente, não te casas com a viúva Santos?
— Nem com ela, nem com outra qualquer. E peço-lhe, meu pai, que não
insista sobre esse ponto, para poupar-lhe o desgosto de contrariá-lo. O casamento
assusta-me; é a destruição de todos os sonhos, o aniquilamento de todas as ilusões.
Deixe-me sonhar ainda. Tenho apenas vinte e cinco anos.
— Tu o que tens é uma carregação de romantismo e preguiça, que me
aborrece deveras. O teu prazer, meu mariola, é andar envolvido em aventuras de
novela, desencaminhando senhoras casadas, procurando amores misteriosos e
noturnos, paixões de horas mortas, de chapéu desabado e capa. Olha que um dia
vem a casa abaixo! Don Juan, quando menos pensava, lá se foi para as profundas
do inferno!
— Entretanto, observou Rodolfo a sorrir, Don Juan também usava capa, e
dizem que quem tem capa sempre escapa.
— Ri-te! Ri-te! um dia hás de chorar!
E o doutor Sepulveda pôs-se a medir com largos passos nervosos o assoalho
do gabinete.
De repente estacou, sentou-se, e, voltando-se para o filho:
— Que diabo! disse, a viúva Santos é uma das senhoras mais lindas que
conheço! Não se diga que te estou metendo à cara um estupor!
— Fosse a própria Vênus!
— É mais, muito mais, porque a Vênus não tinha duzentos contos de réis em
prédios e apólices.
— Ora, sou bastante rico, e o senhor, meu pai, não sabe o que há de fazer do
dinheiro. A sua banca de advogado rende-lhe uma fortuna todos os anos e eu tenho
a satisfação de lhe lembrar que sou filho único.
— A minha banca, maluco, há muito tempo não rende o que rendia no tempo
em que os cães andavam com linguiças no pescoço. O que te ficou por morte da tua
mãe, e o que te posso dar, ou deixar, é pouco para a tua dispendiosa vida de rapaz
romântico, anacrônico e serôdio.
— Tenho ainda meu padrinho, o general.
— Pois sim! Teu padrinho é muito bom, sim senhor, muita festa pra festa, meu
afilhado pra cá, meu afilhado pra lá, mas olha que daquela mata não sai coelho.
— É extraordinário o interesse que o senhor toma por essa viúva Santos!
— Não é por ela, é por ti, pedaço de asno! Vocês foram feitos um para o
outro, acredita, e o que mais lhe agrada nas tua pessoa é justamente esse feitio que
tens, de Antony de edição barata.
— Ela nunca me viu.
— Nunca te viu, mas conhece-te. Pois se não lhe falo senão do meu Rodolfo!
Levei-lhe a tua fotografia, aquela maior... do Pacheco... aquela em que estás tão
bonito, que até me parece a tua mãe...
— Que tolice! minha mãe com bigodes!
— Os bigodes não, mas os olhos, a boca e o nariz parecem tirados de uma
cara e pregados na outra.
— Mas se o senhor lhe levou o meu retrato, por que não me trouxe o dela?
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— Disso me lembrei eu. Infelizmente nunca se fotografou. Se eu lhe
apanhasse o retrato, oh! oh! ostrava-lo, e estou certo que não resistirias.
— O senhor mete-me medo! Para evitar uma asneira de minha parte, hei de
fugir da viúva Santos como o diabo da cruz!
— Disseste que me interesso por ela; e quando me interessasse? Não é filha
de um bom camarada, o Teles, que morou comigo quando éramos estudantes, e se
formou em Olinda no mesmo dia que eu?— Não imaginas o prazer que tive quando
recebi uma carta de Rosalina — ela chama-se Rosalina — dizendo-me: “Venha verme; quero conhecer um dos melhores amigos de meu pobre pai.”
— O pai é morto?
— Há muitos anos. Morreu juiz municipal nas Alagoas. Deixou a mulher e os
filhos na mais completa pobreza, mas os rapazes arranjaram-se no comércio, e lá
estão em Pernambuco em companhia da mãe. A Rosalina, essa casou-se com um
negociante aqui do Rio, o Santos, que a viu por acaso uma vez que teve de ir a
Pernambuco tratar de negócios.
O doutor Sepulveda aproximou a sua cadeira par mais perto do filho e
comentou:
— Alguém disse que a viúva é como a casa que está para alugar: há sempre
lá dentro alguma coisa esquecida pelo antigo inquilino. Bem vejo, meu filho: o que te
desgosta é esse Santos, esse marido, esse inquilino; pois não tens razão. O
casamento de Rosalina foi obra dos irmãos - um casamento de conveniência. A
pobre rapariga sacrificou-se à felicidade dos seus. O coração entrou ali como Pilatos
no Credo. Oito dias depois de casados, os noivos vieram para o Rio de Janeiro. Seis
meses depois morreu o marido, mas antes disso teve a boa idéia de chamar um
tabelião e fazer testamento em favor dela. Ofereço-te um coração virgem, meu
rapaz; aceita-o, e com isso darás muito prazer a teu pai e ao general, teu padrinho,
que consultei a esse respeito, e é inteiramente da minha opinião.
Rodolfo ergueu-se, espreguiçou-se longamente, e disse, com os braços
estendidos, e a boca aberta num horroroso bocejo:
— Ora, meu pai, não falemos mais nisso.
E não falaram mais nisso.
O doutor Sepulveda foi ter com o general, e contou-lhe a relutância do
afilhado.
— Mas hei de teimar, seu compadre, hei de teimar!
— Não teime. Você não arranja nada. Aquele que está ali não se casa nem à
mão de Deus Padre.
— É o que havemos de ver, seu compadre, é o que havemos de ver”...

Capítulo II
Dois dias depois, Rodolfo sentia-se abalado pela insistência paterna, e estava
quase disposto a pedir ao doutor Sepulveda que o apresentasse à viúva Santos,
quando o correio urbano lhe trouxe uma carta concebida nos seguintes termos:
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“Rodolfo — Se não é medroso, esteja amanhã, quinta feira. às 8 horas da
noite, no largo da Lapa, junto ao chafariz. Ali encontrará uma senhora idosa, vestida
de preto, com o rosto coberto por um véu. Faça o que ela indicar. Trata-se de sua
felicidade.”
A carta escrita com letra de mulher, em papel finíssimo, não tinha assinatura,
e exalava um delicioso perfume aristocrata. Rodolfo leu-a, releu-a três vezes, e
guardou-a cuidadosamente. Ocioso é dizer que a viúva Santos varreu-se
inteiramente da sua imaginação, excitada agora pelo misterioso da aventura que lhe
propunham.
Foi ao largo da Lapa. Por que não havia de ir? Poderia recear uma cilada?
Ora! no Rio e janeiro não há torres de Nesle nem Margaridas de Borgonha.
Já lá encontrou a velha, junto do chafariz. Ela foi ao seu encontro,
cumprimentou-o, e, dirigindo-se a um coupé estacionado a alguns passos de
distância, abriu a portinhola e com um gesto convidou-o a entrar. Rodolfo não
hesitou um segundo; entrou; a velha entrou também, e o coupé rodou na direção do
Passeio Público.
— Aonde vamos? perguntou ele.
A velha disse-lhe por gestos que era muda, e abaixou os stores.
Rodolfo percebeu que o carro entrou na rua das Marrecas, e dobrou a dos
Barbonos; depois não pode saber ao certo se tomou a rua dos Arcos ou a de
Riachuelo. As rodas moviam-se vertiginosamente. De vez em quando dobravam
uma esquina. Dez minutos depois, o moço ignorava completamente se se achava
em caminho e Botafogo ou de Vila Isabel, da Tijuca ou do Saco do Alferes. Quis
levantar um store. A velha opôs-se com um gesto precipitado e enérgico. Ele caiu
resignadamente no fundo do carro, e deixou-se levar.
Ora, adeus!
A viagem durou seguramente uma hora. Quando o coupé estacou, a velha
ergueu-se, tirou um lenço da algibeira, e tapou os olhos do moço, que se deixou
vendar humildemente, sem proferir uma palavra.
Ela ajudou-o a descer, e levou-o pela mão, sempre de olhos tapados, como
Raul de Nagis nos Huguenotes.
Pelo cascalho que pisava e pelo aroma que sentia, Rodolfo adivinhou que
estava num jardim, caminhando em deliciosa alameda.
Depois de andar cinco minutos, guiado sempre pela mão encarquilhada da
velha, esta murmurou baixinho: — Adeus, seja feliz! — e afastou-se. Ao mesmo
tempo, uma voz argentina, uma voz de mulher que parecia vir do alto e soou
musicalmente aos seus ouvidos, disse-lhe: — Desvenda-se, Rodolfo.
Ele arrancou o lenço dos olhos. Estava efetivamente num jardim, defronte de
uma das partes laterais de um belo prédio moderno. A lua, iluminando suavemente
aquele magnífico cenário, batia de chofre na sacada em que se achava uma mulher
vestida de branco com os cabelos soltos.
— Onde estou eu? pergunto u ele, e olhou para o horizonte, a ver se algum
morro conhecido o orientava. Nada! — nos fundos da casa erguia-se, é verdade, um
morro, mas tão próximo e tão alto, que o moço do lugar em que se achava, não lhe
podia notar a configuração.
— Onde estou eu? repetiu.

7

www.nead.unama.br

Por única resposta a mulher de cabelos soltos deixou cair uma escada de
seda, cuja extremidade ficou presa à sacada; e Rodolfo subiu por ela com mais
presteza do que o faria o próprio Romeu.
Ao entrar na alcova, fracamente iluminada pela meia luz de um bico de gás,
ficou deslumbradíssimo. Estava diante de um prodígio de formosura! O pasmo
embargou-lhe a fala; quis soluçar um madrigal, e não teve uma palavra, uma sílaba,
um som inarticulado!
— Amo-te, disse ela com uma voz que mais parecia um ciciar de brisa; amote muito, Rodolfo, e quero que também me ames.
— Oh! sim, sim... quem quer que sejas... eu amo-te, e...
Uma gargalhada o interrompeu. Era o doutor Sepulveda que entrava na
alcova e dava mais luz ao bico de gás.
— Meu pai!
— Teu pai, sim, meu romântico. Era esse o único meio de te fazer cá vir. Ora
aqui tens a viúva Santos. Agora recuas, se és homem!
O casamento ficou definitivamente tratado naquela mesma noite.

Capítulo III
No dia seguinte o doutor Sepulveda, nadando em júbilo, foi ter com o general
e contou-lhe tudo.
— Então? não lhe dizia, seu compadre?
— Ora muito obrigado! respondeu o outro com a sua rude franqueza de velho
militar; por esse processo você poderia casá-lo até com a Chica Polka!
QUESTÃO DE HONRA
Eram sete horas da manhã. Braga Lopes, sentado numa deliciosa chaiselongue, brunia as unhas e contemplava, pela janela do gabinete, o Pão de Açúcar,
que por um belo efeito de luz parecia de madrepérola.
Angélica entrou no gabinete, e bateu de leve no ombro do marido.
— Preciso de quinhentos mil réis.
— Já?
— Já.
Por única resposta, Braga Lopes apontou para uma carta aberta sobre a
secretária de pau-rosa.
Angélica leu: o senhorio reclamava em termos violentos, não sei quantos
meses atrasados do aluguel do prédio nobre.
A moça encolheu os ombros, saiu arrebatadamente e mandou atrelar.
Fez ligeira, mas elegante toilette de passeio, e, calçando as luvas de pele da
Suécia, recomendou ao engravatado copeiro que não a esperasse para almoçar.
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O marido ouviu rodar o coupé e chegou à janela. Acompanhou com a vista o
trajeto do carro em quase toda a curva da praia de Botafogo, até que o viu
desaparecer na rua Marques de Abrantes.
— Aonde irá ela arranjar quinhentos mil réis a esta hora? pensou, e,
sentando-se e novo, recomeçou a sua ocupação predileta - brunir as unhas
Ao entrar no coupé, Angélica dissera ao boleeiro:
— Vamos à baronesa.
A baronesa ainda estava no leito. Angélica foi introduzida no dormitório.
— Preciso e quinhentos mil réis.
— Já?
— Já.
— Impossível, minha amiga; o barão está em Petrópolis.
— Petrópolis em junho!
— Foi a negócio e não a passeio. O dinheiro está com ele, bem sabes. Sinto
não te poder servir nesse momento, como noutras ocasiões o tenho feito. Não é a
primeira vez que tu...
— Bem... desculpe... adeus, baronesa.
Angélica a sair e o barão a entrar.
— Oh! madame Braga Lopes! a que feliz acaso devemos tão matinal visita?
— Não tinha ido para Petrópolis, barão?
— Petrópolis em junho! Jamais de la vie! Seria ridículo! Saí muito cedo por
necessidade e só contava estar de volta ao meio dia. Esteve com a baronesa?
— Sim, senhor barão; passe bem.
E Angélica, mordendo os beiços de raiva, entrou rapidamente no coupé, cuja
portinhola o barão abriu pressuroso com a mão esquerda, enquanto a direita fazia o
chapéu descrever uma pequena reta, muito graciosa, à inglesa.
O boleeiro voltou-se para receber as ordens da patroa.
— Vamos às Guedes.
O barão fechou a portinhola, e o carro pôs-se em movimento.
As Guedes eram três irmãs solteironas. Moravam na rua do Conde, perto do
Catumbi.
Angélica esperou por elas durante quarenta minutos. Empregou todo esse
tempo a passear de um lado para o outro, muito contrariada por se ver ali, numa rua
tão burguesa, naquela velha sala sem tapeçarias, nem reposteiros, nem bibelôs,
fastidiosa com sua esmagadora mobília de jacarandá e os seus venerandos
castiçais de prata, resguardados em monstruosas mangas de vidro.
Numa velhíssima tela, o pai das Guedes, pintado a óleo, muito sério,
inteiramente barbeado, de óculos, o pescoço escondido numa abundante gravata de
cinco voltar, as mangas da casaca muito apertadas, as mãos a emergirem das
rendas dos manguitos, olhava fixamente para Angélica, e parecia dizer-lhe:
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— Que vens aqui fazer? Não arranjas nada!
Afinal apareceram as Guedes. Entraram as três ao mesmo tempo, com
pequeninos gritos de surpresa alegre, fazendo um gasto enorme de beijos, abraços,
pancadinhas de amor e frases candongueiras: Mas que milagre é este? Por isso é
que o dia está tão bonito! Vou mandar repicar os sinos!
— Sente-se, dona Angélica.
— Não; a demora é pequena. Vinha pedir-lhe um grande obséquio. Preciso
de quinhentos mil réis.
As Guedes entreolharam-se estupefatas.
A recusa foi categórica e formal. Não podiam naquela ocasião dispor nem de
quinhentos réis, quanto mais de quinhentos mil réis. A “pouca vergonha” de 13 de
Maio deixara-as quase na miséria. Se não possuíssem aquela “humilde choupana” e
mais dois sobrados na rua dos Pescadores, estariam reduzidas à miséria.
Angélica saiu despeitadíssima; entretanto, não desanimou. O passivo e
solícito cocheiro levou-a ainda à presença de seis amigas ricas, e todas lhe disseram
não! Em toda parte a mísera encontrava esse monossílabo terrível!
Ao meio-dia, humilhada, indisposta, em jejum, com os nervos excitados por
aquela violenta caçada, por aquele perseguir uma quantia miserável, que lhe fugia
das mãos obstinadamente, a pobre Angélica teve um gesto expressivo e supremo de
resolução e coragem.
Alguns minutos depois, o coupé deixava-a no largo de S. Francisco. Ela
tomou a pé a rua do Rosário, atravessou a da Quitanda, dobrou a da Alfândega, e,
sobressaltada, palpitante, com muito medo de que a vissem, entrou
precipitadamente num casarão de dois andares.
No corredor hesitou alguns segundos antes de subir; mas enchendo-se de
ânimo, galgou ligeiramente as escadas até o segundo andar. Abriram-lhe logo a
porta, e ela, trêmula, ofegante, com as mãos muito frias, sem poder proferir uma
palavra, caiu nos braços de um homem, que a recebeu com um beijo, e lhe disse:
— Estava escrito que mais dia menos dia a senhora se compadeceria dos
meus tormentos...
— O que me trás à sua casa é um questão de honra; conto com sua discrição
e seu cavalheirismo. Preciso de...
Angélica envergonhou-se de se vender por tão pouco, e quadruplicou a
quantia:
— Preciso de dois contos de réis.
— Já?
— Já.
O relógio da Candelária batia duas horas quando madame Braga Lopes,
perfeitamente almoçada, desceu as escadas da casa da rua da Alfândega.
Pode ser que o arrependimento aparecesse mais tarde; naquele momento ela
era toda satisfação e triunfo.
A gentil pecadora entrou radiante na rua do Ouvidor, e foi ter ao Palais-Royal.
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