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D. Paula
de Machado de Assis

Não era possível chegar mais a ponto. D. Paula entrou na sala exatamente
quando a sobrinha enxugava os olhos cansados de chorar. Compreende-se o
assombro da tia. Entender-se-á também o da sobrinha, em se sabendo que D. Paula
vive no alto da Tijuca, donde raras vezes desce; a última foi pelo Natal passado, e
estamos em maio de 1882. Desceu ontem, à tarde, e foi para casa da irmã, Rua do
Lavradio. Hoje, tão depressa almoçou, vestiu-se e correu a visitar a sobrinha. A
primeira escrava que a viu, quis ir avisar a senhora, mas D. Paula ordenou-lhe que
não, e foi pé ante pé, muito devagar, para impedir o rumor das saias, abriu a porta
da sala de visitas, e entrou.
— Que é isto? exclamou.
Venancinha atirou-se-lhe aos braços, as lágrimas vieram-lhe de novo. A tia
beijou-a muito, abraçou-a, disse-lhe palavras de conforto e pediu, e quis que lhe
contasse o que era, se alguma doença, ou...
— Antes fosse uma doença! antes fosse a morte! interrompeu a moça.
— Não digas tolices; mas que foi? anda, que foi?
Venancinha enxugou os olhos e começou a falar. Não pôde ir além de cinco
ou seis palavras; as lágrimas tornaram, tão abundantes e impetuosas, que D. Paula
achou de bom aviso deixá-las correr primeiro. Entretanto, foi tirando a capa de
rendas pretas que a envolvia, e descalçando as luvas . Era uma bonita velha,
elegante, dona de um par de olhos grandes, que deviam ter sido infinitos. Enquanto
a sobrinha chorava, ela foi cerrar cautelosamente a porta da sala, e voltou ao
canapé. No fim de alguns minutos, Venancinha cessou de chorar, e confiou à tia o
que era.
Era nada menos que uma briga com o marido, tão violenta, que chegaram a
falar de separação. A causa eram ciúmes. Desde muito que o marido embirrava com
um sujeito; mas na véspera à noite, em casa do C..., vendo-a dançar com ele duas
vezes e conversar alguns minutos, concluiu que eram namorados. Voltou amuado
para casa de manhã, acabado o almoço, a cólera estourou, e ele disse-lhe cousas
duras e amargas, que ela repeliu com outras.
— Onde está teu marido? perguntou a tia.
— Saiu; parece que foi para o escritório.
D. Paula perguntou-lhe se o escritório era ainda o mesmo, e disse-lhe que
descansasse, que não era nada, dali a duas horas tudo estaria acabado. Calçava as
luvas rapidamente.
— Titia vai lá?
— Vou... Pois então? Vou. Teu marido é bom, são arrufos. 104? Vou lá;
espera por mim, que as escravas não te vejam.
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Tudo isso era dito com volubilidade, confiança e doçura. Calçadas as luvas,
pôs o mantelete, e a sobrinha ajudou-a, falando também, jurando que, apesar de
tudo, adorava o Conrado. Conrado era o marido, advogado desde 1874. D. Paula
saiu, levando muitos beijos da moça. Na verdade, não podia chegar mais a ponto.
De caminho, parece que ela encarou o incidente, não digo desconfiada, mas
curiosa, um pouco inquieta da realidade positiva; em todo caso ia resoluta a
reconstruir a paz doméstica.
Chegou, não achou o sobrinho no escritório, mas ele veio logo, e, passado o
primeiro espanto, não foi preciso que D. Paula lhe dissesse o objeto da visita;
Conrado adivinhou tudo. Confessou que fora excessivo em algumas cousas, e, por
outro lado, não atribuía à mulher nenhuma índole perversa ou viciosa. Só isso; no
mais, era uma cabeça de vento, muito amiga de cortesias, de olhos ternos, de
palavrinhas doces, e a leviandade também é uma das portas do vício. Em relação à
pessoa de quem se tratava, não tinha dúvida de que eram namorados. Venancinha
contara só o fato da véspera; não referiu outros, quatro ou cinco, o penúltimo no
teatro, onde chegou a haver tal ou qual escândalo. Não estava disposto a cobrir com
a sua responsabilidade os desazos da mulher. Que namorasse, mas por conta
própria.
D. Paula ouviu tudo, calada; depois falou também. Concordava que a
sobrinha fosse leviana; era próprio da idade. Moça bonita não sai à rua sem atrair os
olhos, e é natural que a admiração dos outros a lisonjeie. Também é natural que o
que ela fizer de lisonjeada pareça aos outros e ao marido um princípio de namoro: a
fatuidade de uns e o ciúme do outro explicam tudo. Pela parte dela, acabava de ver
a moça chorar lágrimas sinceras, deixou-a consternada, falando de morrer, abatida
com o que ele lhe dissera. E se ele próprio só lhe atribuía leviandade, por que não
proceder com cautela e doçura, por meio de conselho e de observação, poupandolhe as ocasiões, apontando-lhe o mal que fazem à reputação de uma senhora as
aparências de acordo, de simpatia, de boa vontade para os homens?
Não gastou menos de vinte minutos a boa senhora em dizer essas cousas
mansas, com tão boa sombra, que o sobrinho sentiu apaziguar-se-lhe o coração.
Resistia, é verdade; duas ou três vezes, para não resvalar na indulgência, declarou
à tia que entre eles tudo estava acabado. E, para animar-se, evocava mentalmente
as razões que tinha contra a mulher. A tia, porém, abaixava a cabeça para deixar
passar a onda, e surgia outra vez com os seus grandes olhos sagazes e teimosos.
Conrado ia cedendo aos poucos e mal. Foi então que D. Paula propôs um meiotermo.
— Você perdoa-lhe, fazem as pazes, e ela vai estar comigo, na Tijuca, um ou
dous meses; uma espécie de desterro. Eu, durante este tempo, encarrego-me de lhe
pôr ordem no espírito. Valeu?
Conrado aceitou. D. Paula, tão depressa obteve a palavra, despediu-se para levar a
boa nova à outra, Conrado acompanhou-a até à escada. Apertaram as mãos; D.
Paula não soltou a dele sem lhe repetir os conselhos de brandura e prudência;
depois, fez esta reflexão natural:
— E vão ver que o homem de quem se trata nem merece um minuto dos
nossos cuidados...
— É um tal Vasco Maria Portela...
D. Paula empalideceu. Que Vasco Maria Portela? Um velho, antigo diplomata,
que. .. Não, esse estava na Europa desde alguns anos, aposentado, e acabava de
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