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Madalena, ou simplesmente Magdá, como em família tratavam a filha do Sr. Conselheiro Pinto
Marques, estava, havia duas horas, estendida num divã do salão de seu pai, toda vestida de
preto, sozinha, muito aborrecida, a cismar em coisa nenhuma; a cabeça apoiada em um dos
braços, cujo cotovelo ficava numa almofada de cetim branco bordada a ouro; e a seus pés,
esquecido sobre um tapete de pelos de urso da Sibéria, um livro que ela tentara ler e sem
dúvida lhe tinha escapado das mãos insensivelmente.

No entanto, não havia ainda um mês que chegara da Europa, depois de um longo passeio que o
pai fizera com sacrifício, para ver se lhe obtinha melhoras de saúde.

Melhoras! Que esperança! - Magdá voltou no estado em que partiu, se é que não voltou mais
nervosa e impertinente. O Conselheiro, coitado, desfazia-se em esforços por tirá-la daquela
prostação, mas era tudo inútil: de dia para dia, a pobre moça tornara-se mais melancólica, mais
insociável, mais amiga de estar só. Era preciso fazer milagres para distraí-la um segundo; era
preciso de cada vez inventar um novo engodo para obter que ela comesse alguma coisa .
Estava já muito magra, muito pálida, com grandes olheiras cor de saudade; nem parecia a
mesma. Mas, ainda assim, era bonita.

Morava com o pai e mais uma tia velha chamada Camila numa boa casa na praia de Botafogo.
Prédio talvez um pouco antigo, porém limpo; desde o portão da chácara pressentia-se logo que
ali habitava gente fina e de gosto bem educado; atravessando-se o jardim por entre a simetria
dos canteiros e limosas estátuas cobertas de verdura, e enormes vasos de tinhorões e begônias
do Amazonas, e bolhas de vidro de várias cores com pedestal de ferro fosco, e lampiões de três
globos que surgiam de pequeninos grupos de palmeiras sem tronco, e bancos de madeira
rústica, e tambores de faiança azul-nanquim, alcançava-se uma vistosa escadaria de granito,
cujo patamar guarneciam duas grandes águias de bronze polido, com as asas em meio
descanso, espalmando as nodosas garras sobre colunatas de pedra branca. Na sala de entrada,
por entre muitos objetos de arte, notava-se, mesmo de passagem, meia dúzia de telas originais;
umas em cavaletes, outras suspensas contra a parede por grossos cordões de seda frouxa; e,
afastando o soberbo reposteiro de reps verde que havia na porta do fundo, penetrava-se
imediatamente no principal salão da casa.

O salão era magnífico. Paredes forradas por austera tapeçaria de linho inglês cor de cobre e
guarnecida por legítimos caquimanos, em que se destacavam grupos de chins em lutas
fantásticas com dragões bordados a ouro; as figuras saltavam em relevo do fundo dos painéis e
mostravam as suas caras túrgidas e bochechudas, com olhos de vidro, cabeleiras de cabelo
natural e roupas de seda e pelúcia. Cobria o chão da sala um vasto tapete Pompadour,
aveludado, cujo matiz, entre vermelho e roxo, afirmava admiravelmente com os tons quentes
das paredes. Do meio do teto, onde se notava grande sobriedade de tintas e guarnições de
estuque, descia um precioso lustre de porcelana de Saxe, sobrecarregado de anjinhos e flores

coloridas e pássaros e borboletas, tudo disposto com muita arte numa complicadíssima
combinação de grupos. Por baixo do lustre, uma otomana cor de pérola, em forma de círculo,
tendo no centro uma jardineira de louça esmaltada onde se viam plantas naturais. A mobília era
toda variada; não havia trastes semelhantes; tanto se encontravam móveis do último gosto,
como peças antigas, de clássicos estilos consagrados pelo tempo. Da parede contrária à
entrada dominava tudo isto um imenso espelho sem moldura, por debaixo do qual havia um
consolo de ébano, com tampo de mármore e mosaicos de Florença, suportando um pêndulo e
dois candelabros bizantinos; ao lado do consolo uma poltrona de laquê dourado com assento de
palhinha e uma cadeira de espaldar, forrada de gorgorão branco listrado de veludo; logo adiante
um divã com estofos trabalhados na Turquia.

Era neste divã que a filha do Sr. Conselheiro achava-se estendida havia duas horas, deixandose roer pelos seus tédios, aos bocadinhos, com os olhos paralisados num ponto, que ela não
via.

Foi interrompida pelo pai.

— Ah!

— Como passaste a noite, minha flor?

Magdá fez um gesto de desânimo, soerguendo-se na almofada de cetim, e tossiu. O
Conselheiro assentou-se ao lado dela e tomou-lhe as mãos com fidalga meiguice.

— Preguiçosa!...

Um belo homem! Alto, bem apessoado, fibra seca, barba a Francisco I, toda branca, olhos ainda
vivos e uma calva incompleta que lhe ia até ao meio da cabeça, dando-lhe ao rosto uma fina
expressão inteligente e aristocrata.

Fora da marinha, mas aos trinta e cinco anos pedira a sua demissão, instalara-se no Rio de
Janeiro, e casara, entregando-se desde essa época à política conservadora. Enviuvou pouco
depois do nascimento de Magdá, único fruto do seu matrimônio; chamou então para junto de si
a irmã, D. Camila, que vivia nesse tempo agregada à casa de outros parentes mais remotos; a
filha foi entregue a uma ama até chegar à idade de entrar como pensionista num colégio de
irmãs de caridade.

Era a essa infeliz criança, tão cedo privada do amor de mãe, que o conselheiro dedicava a maior
parte dos seus afetos, e era também das suas mãos pequeninas que recebia coragem para
enfrentar os desconsolos da viuvez e as neves, que ia encontrando do meio para o resto do
caminho da vida. E era ainda essa criança, já mulher, que o desgraçado via agora escapar-lhe
dos braços e fugir-lhe para a morte, arrastando atrás de si um triste sudário de mágoas brancas,
mágoas de donzela, mágoas flutuantes, que pareciam feitas de espuma, e contra as quais no
entanto se despedaçavam todo o seu valor de homem e todas as forças do seu coração de pai.

Coitadinha! Havia dois anos que se achava nesse estado. Pode-se todavia afirmar que
começara a sofrer deste a fatal ocasião em que a convenceram da impossibilidade do seu
casamento com Fernando.

Que romance!

Fernando fora o seu companheiro de infância, o seu amigo; cresceram juntos. Quando ela
nasceu, encontrou-o já em casa do pai com cinco anos de idade, e desde muito cedo
habituaram-se ambos à idéia de que nunca pertenceriam senão um ao outro.

Segundo o que sabia, toda a gente, este Fernando era um afilhado, que o Sr. Conselheiro
adotara por compaixão e a quem mandara instruir; o certo é que o estimava muito e não menos
verdade era que o rapaz merecia esta estima; dera sempre boas contas de si, e desde o colégio
já se adivinhava nele um homem útil e honrado. Um belo dia, porém, quando andava no
penúltimo ano de medicina, o padrinho chamou-o ao seu gabinete e disse-lhe que, de algum
tempo àquela parte, observava-lhe com referência a Magdá uma certa ternura, que não lhe
parecia inspirada só pela amizade.

Fernando sorriu-lhe e fez-se um pouco vermelho.

— Com efeito, confessou, havia já bastante tempo que sentia pela filha do seu padrinho muito
mais do que simples amizade. E toda a sua ambição, todo o seu desejo, era vir a desposá-la
logo que se formasse; tanto assim, que tencionava, mal concluísse os estudos, pedi-la em
casamento.

— Isto é impossível!

— Impossível? interrogou o rapaz erguendo os olhos para o Conselheiro. — Impossível, como?

O velho fez um gesto de resignação e acrescentou em voz sumida:

— Magdá é tua irmã.

— Minha irmã...?

Houve um constrangimento entre os dois. No fim de alguns segundos, o Conselheiro declarou
que não tencionava fazer tão cedo semelhante revelação, e que nem a faria se a isso o não
obrigassem as circunstâncias.

Fernando estava abismado. Sua irmã. Visto isto - toda essa história, que ele conhecia desde
pequeno; essa história, em que figurava como filho de um pobre marinheiro viúvo, falecido a
bordo, era...

— Uma fábula, concluiu o pai de Magdá, sempre de olhos baixos. — Inventei-a para esconder a
minha culpa.

O moço teve um ar de censura.

— Bem sei que fiz mal, prosseguiu o velho, hesitando em levantar a cabeça. — Mas não podia
declarar-me teu pai sem prejuízo de tua parte e sem enxovalhar a memória daquela que te deu
o ser. Era casada com outro e tu nasceste ainda em vida de minha mulher. O marido de tua mãe
estava ausente quando vieste ao mundo; ignorou sempre a tua existência, e enviuvou quando
tinhas apenas dois anos de idade. Eu então carreguei contigo para casa, inventei o que até aqui
supunhas verdade e nunca mais te abandonei.

Fernando deixou-se cair numa cadeira. O pai continuou, aproximando-se mais, e falando-lhe em
surdina:

— Minha intenção era esconder esse segredo até no dia em que depois de minha morte,
viesses a saber que estavas perfilado por mim e contemplado nas minhas disposições
testamentárias; mas - o homem põe e Deus dispõe - para meu castigo, quis a fatalidade que te
agradasses de tua irmã e, como bem vês, só me restava agora confessar francamente a
situação. Ficas, por conseguinte, prevenido de que, de hoje em diante, deves empregar todos os
meios para afastar do espírito de Magdá qualquer esperança de casamento, que ela por ventura
mantenha a teu respeito...

Fernando declarou que preferia desaparecer dali. Partiria no primeiro vapor que encontrasse.

Não! isso seria loucura! Ele estava bem encaminhado e pouco lhe faltava para terminar a
carreira... Que se formasse e partiria depois.

— Olha, concluiu o velho, passado um instante - caso prefiras estudar ainda um pouco na
Europa, vê o lugar que te serve e conta comigo. Não sou rico, mas também não és
extravagante; apenas o que te peço é que, de modo algum, reveles a tua irmã o que acabas de
saber. Será talvez uma questão de temperamento, mas creio que morreria se o fizesse.

Quando o Conselheiro terminou, Fernando chorava.

— E o marido de minha mãe? perguntou.

— Há dez anos que morreu; não deixou parentes.

E o pai de Magdá, vendo que o filho parecia sucumbido, passou-lhe o braço nas costas: —
Então! vamos, nada de fraquezas! um abraço! e que esta conversa fique aqui entre nós dois.

O rapaz prometeu e jurou que ninguém, e muito menos Magdá, ouviria de sua boca uma só
palavra sobre aquele assunto. O velho agradeceu o protesto com um aperto de mão; e ficaram
ainda alguns momentos estreitados um contra o outro, até que o Conselheiro se retirou, a limpar
os olhos, e o rapaz caiu de novo na cadeira, dobrando os cotovelos sobre uma mesa e
escondendo no lenço os seus soluços, que agora lhe rebentavam desesperadamente.

Foi Magdá quem veio despertá-lo dali a meia hora, depois de o haver procurado embalde por
toda a casa.

— Ora, muito obrigado... ia dizer, mas deteve-se, intimidada pela expressão que lhe notara na
fisionomia. — Que era aquilo?... Ele estava chorando?...

— Ó senhores! Hoje nesta casa estão todos amuados! Ao outro encontro chorando, que nem
um bebê; este diz-me que não está bom e que eu entretenha-me com a tia Camila! Ora já se
viu!

O pai afagou-lhe a cabeça. — Esta tolinha!...

— Mas, papai, que tem o Fernando?

— Não sei, minha filha.

— Diz que um amigo dele está muito mal...

— Pois aí tens...

— E você, papai, por que está triste?— Não estou triste, apenas preocupado. Não é nada
contigo. Política, sabes? Mas vai, vai lá para dentro, que tenho que fazer agora.

— Política!...

Magdá afastou-se, meio enfiada, mas daí a pouco se lhe ouviram os gorgeios do riso nos
aposentos da tia Camila.

Já lá estava o demoninho a bolir com a pobre da velha!

II

A tristeza de Fernando, em vez de diminuir com o tempo, foi crescendo de dia para dia. A irmã
bem o notou, mas já sem vontade de rir, nem dará parte ao Conselheiro; estava então
justamente no delicado período em que os últimos encantos da menina desabotoam nas
primeiras seduções da mulher; transição que começa no vestido comprido e termina com o véu
de noiva.

Quinze anos!

E que bem empregados! Muito bem feita de corpo, elegante, olhos negros banhados de azul,
cabelos castanhos formosíssimos; pele fina e melindrosa como pétalas de camélia, nariz sereno
feito de uma só linha, mãos e pés de uma distinção fascinadora; tudo isso realçando nos seus
vestidos simples de moça solteira bem educada, na sua gesticulação fácil, na sua maneira
original de mexer com a cabeça quando falava, rindo e mostrando as jóias da boca.

Aquela insistente frieza do irmão foi a sua primeira mágoa. Em começo não se preocupava
muito com isso; quando viu, porém, que os dias se passavam e Fernando continuava mais e
mais a seco e retraído, chegando até a evitá-la, ficou deveras apreensiva. — "Teria o rapaz
mudado de resolução a respeito do casamento? — Estaria enamorado de outra?" Estas duas
hipóteses não lhe saíam do espírito.

Agora muito poucas vezes achava ocasião de estar a sós com ele e, quando tal sucedia,
Fernando, com tamanho empenho procurava escapar-lhe, que de uma feita a pobre menina foi
queixar-se ao pai.

— É que naturalmente, respondeu o velho, o rapaz não tenciona casar contigo e procura
desiludir-te a esse respeito.

Magdá ficou muito séria quando ouviu estas palavras.

— Ouve, minha filha, tu o que deves fazer é olhar para ele como se fosse seu irmão; vocês
cresceram juntos e não se pode amar de outro modo... E queres então que te diga? Estes
casamentos, forjados assim, entre companheiros de infância, nuca provaram bem. Santo de
casa não faz milagre! Eu, em teu caso, ia tratando de atirar as vistas para outro lado...

— O Fernando então é um homem sem caráter?

— Sem caráter porque, minha filha?

— Ora, porque! Porque muitas vezes jurou que não se casaria senão comigo!...

— Coisas de criança! Hoje naturalmente pensa de outro modo. Talvez até já tenha noiva
escolhida...

— Não, não creio... Se assim fosse, ele seria o primeiro a contar-me tudo com franqueza! A
causa é outra, hei de descobri-la, custe o que custar!

Contudo não se animou a inquirir o noivo.

Mas, considerava a moça, como acreditar que Fernando descobrisse um novo namoro, se
agora, mais que nunca, nadava metido com os estudos e não se despregava dos livros!... Onde,
pois, teria ido arranjar essa paixão, se agora não ia à casa de ninguém?... Além disso, as suas
tristezas não pareciam de um namorado; mostravam caráter muito mais feio e sombrio. O fato
de pretender casar com outra não seria, de resto, razão para que a tratasse daquele modo! Era
como se a temesse, se receiasse a sua presença... Dantes segurava-lhe as mãos com toda a
naturalidade; afagava-lhe os cabelos; endireitava-lhe o chapéu na cabeça quando iam sair
juntos; acolchetava-lhe a luva; trazia-lhe livros novos; gostava de brincar com ela, dizer-lhe
tolices por pirraça, para faze-la encavacar; pregava-lhe sustos tapava-lhe os olhos quando a
pilhava de surpresa pelas costas; pedia-lhe perfumes quando ele não tinha extrato para o lenço.
E agora? Agora bastava que ela se aproximasse do Fernando, para este já estar todo que
parecia sobre brasas e, ao primeiro pretexto, fugir e encerrar-se no quarto, fechado por dentro,
às vezes até as escuras. Ora, estava entrando pelos olhos que tudo isto não podia ser natural...
Magdá, pelo menos, nuca tinha visto um namorado de semelhante espécie!

— Em todo caso, resolva de si para si, ele deu-me a sua palavra de honra que me pediria a
papai tão logo se formasse; por conseguinte não posso ainda queixar-me. Vamos ver primeiro
como se sairá do compromisso.

E deliberou esperar até o fim do ano.

Entretanto, o Conselheiro, querendo a todo o custo arredar do espírito da filha a idéia de casar
com o irmão, pensava em atrair gente à casa, para ver se despertava nela o desejo de escolher
outro noivo. A dificuldade estava em arranjar as festas; sim, porque, para receber os
convidados, só podia contar, além de Magdá, com a irmã, D. Camila. Mas D. Camila era uma
solteirona velha, muito devota, muito esquisita de gênio e sem jeito nenhum para fazer sala. —
Uma verdadeira "barata de sacristia" como lhe chamava nas bochechas o despachado do Dr.
Lobão, médico da casa e amigo particular do Conselheiro.

— Ora, se Magdá tivesse um pouco mais de idade, considerava este, estaria tudo arranjado.
Como, porém, encarregar uma menina de dezesseis anos de fazer as honras de um baile?

Salvou a situação, pedindo a um seu amigo velho, o Militão de Brito, homem pobre, casado e
pai de três filhas solteiras já de certa idade, que fosse e mais a família passar algum tempo com
ele. — A casa era grande e não haviam de ficar de todo mal acomodados.

Para justificar o pedido, observou que a filha estava na flor da juventude, precisava distrair-se, e
que lhe doía a ele, como pai, traze-la enclausurada na idade em que todas as moças gostavam
de brincar. O Militão, que também era pai, compreendeu a intenção da proposta, aceitou-a de
braços abertos e teve a franqueza de confessar que aquele convite vinha do céu, porque ele
igualmente via as suas raparigas, coitadinhas, muito pouco divertidas.

Mudou-se pois a família de Militão para a casa do Conselheiro e Magdá, adivinhando os planos
do pai, sorriu intimamente. Inauguraram-se os bailes, e os pretendentes não se fizeram esperar.
Pudera! Uma menina que não é pobre, com certa educação, algum espírito, e linda como a filha
do Sr. Conselheiro Pinto Marques, encontra sempre quem a deseje.

O primeiro a apresentar-se foi um tal Martinho de Azevedo, rapaz de vinte e poucos anos, filho
de um cônsul em que em não sei que parte da Europa; ares de fidalgo; bigode louro e olhos de
mulher; não tinha nada de feio; ao contrário, chegava a ser impertinente com a sua inalterável
boniteza risonha; e vestia-se como ninguém, graças a alguns anos que passara em Paris
estudando um curso que não chegara a concluir.

Magdá esteve quase a desenganá-lo, antes mesmo que o sujeito se lhe declarasse; resolveu,
porém, deixar isso ao cuidado do pai, que não se embirrava menos com ele. Com quem o
Conselheiro não embirrou, e mostrou até simpatizar, foi um certo ministro argentino, levado à
sua casa por um colega que já lá se dava; mas este segundo pretendente não foi feliz que o
primeiro, nem que os outros apresentados depois.

Todavia as festas continuavam, e por fim a casa do Conselheiro Pinto Marques era tida e havida
entre a melhor gente como das mais distintas e bem freqüentadas do Rio de Janeiro; e Magdá
classificada ao lado das estrelas mais rutilantes do empíreo de Botafogo.

Assim se passou o resto do ano.

Ah! com que ansiedade contou a pobre menina os dias que precederam à formatura do irmão!
Como aquele coraçãozinho palpitou de susto e de esperança ao lembrar-se de que em breve o
seu Fernando, o único que aos olhos dela parecia bom, delicado, inteligente e sincero, tinha
com uma só palavra de apagar todas as dúvidas que a torturavam, ou destruir-lhe por uma vez
todos os sonhos de ventura.

Sim, porque a filha do Conselheiro, agora nos seus dezessete anos, estava bem certa de que
amava Fernando; mais se convencera dessa verdade nesses últimos tempos em que ele se
mostrara indiferente e esquivo. Só agora podia avaliar o bem que lhe faziam aquelas tranqüilas
palestras que tantas vezes desfrutara com ele, ora nos bancos da chácara, ora assentados junta
à janela, perto um do outro, ou em volta da pequena mesa de viex-chêne que havia numa saleta
ao lado do gabinete do Conselheiro, e onde ela costumava ler e estudar no bom tempo em que
Fernando se comprazia em dar-lhe lições de preparatórios.

As lições!... Quanto desvelo de parte a parte! Com que gosto ele ensinava e com que gosto ela
aprendia!

Magdá, logo ao deixar o colégio das irmãs de caridade, entrou a estudar com o irmão, e foi
nesse contato espiritual de três horas diárias que os dois mais se fizeram um do outro, e mais se
amaram, e mais se respeitaram. Todavia, nesse tempo ela ainda não lhe tinha observado as
feições, nem notado a inteireza de caráter nem a delicadeza do gênio; habituara-se a estimá-lo,
e aceitava-o quase que pela fatalidade da convivência ou pela natureza efetiva do seu próprio
temperamento; mas depois, quando teve ocasião de compará-lo com outros, amou-o por
eleição, por entender que ele era o melhor de todos os homens, o mais digno de preferência.

Agora, depois daqueles frios meses de retraimento, Fernando parecia-lhe ainda mais belo e
mais desejável; aquela transformação inesperada foi como uma dolorosa ausência em que as
boas qualidades do rapaz ganharam novo prestígio no espírito da irmã, assumindo proporções
excepcionais. Magdá esperava pelo dia da formatura, como se aguardasse a chegada do noivo;
tinha lá para si que o seu amado reapareceria então como dantes, meigo, comunicativo e amigo
de estar ao lado dela. Agora idolatrava-o; todo o grande empenho do Conselheiro em substituílo por outro apenas conseguia encarecê-lo ainda mais, fazendo-o mais desejável, mais
insubstituível. Ela já não podia compreender como é que por aí se amavam outros que não eram
Fernando; outros que não tinham aquela mesma barba, aqueles olhos tão inteligentes e tão
doces, aquela mesma estatura bem conformada, forte sem ser grosseira, aquela boca tão limpa,
tão bem tratada, que logo se via não poder servir de caminho à mentira ou a uma palavra feia. E
muita coisa, que até então não lhe notara, agora a impressionava; a voz, por exemplo, o metal
de sua voz, em que havia uma certa harmonia corajosa; aquela voz velada, discreta, mas muito
inteligível; uma voz que não chamava a atenção de ninguém, mas que prendia a todo aquele
que por qualquer circunstância a escutava. — E a cor do seu rosto? aquele moreno suave, de
pele muito fina, em que ia tão bem, o cabelo preto? — E aquele modo inteligente de sorrir,
quando ele descobria um ridículo noutrem? aquele ar condescendente com que Fernando ouvia
as frioleiras do Martinho de Azevedo ou as bazófias do ministro argentino? aquele sorriso
inteiriço, de alma virgem, onde não havia o menor vislumbre de inveja a ninguém, nem
contentamento próprio por vaidade; aquele sorriso, que ela supunha ser a única a compreender.

A própria indiferença de Fernando agora a seduzia e namorava; achava-o por isso mesmo fora
do vulgar dos outros homens um pouco misterioso, como que guardando no fundo do coração
alguma coisa muito superior, muito excelente, que ele não queria expor às vistas dos profanos e
só pertenceria àquela que escolhesse para inseparável companheira de sua vida.

Ah, Magdá contava que aquele segredo ainda seria também o seu; sua alma estava aberta de
par em par e não se fecharia enquanto não houvesse recolhido todo o conteúdo daquele
coração misterioso; só se fecharia para melhor guardar em depósito as gemas preciosíssimas
que dentro de sua alma despejasse a alma do seu amado. — Oh, quanto não seria bom ser a
esposa daquele homem, ser a sua criatura, ser a testemunha de todos os seus instantes! E
ainda lhe passara pela mente a hipótese de uma traição por parte dele!... Mas onde tinha então
a cabeça?... Pois Fernando lá seria capaz algum dia de dizer uma coisa e fazer outra?... Pois
ela não via logo o modo pelo qual nos bailes de seu pai todas as moças solteiras procuravam
requestá-lo, sem nada conseguir, nem mesmo alterar-lhe aquela fria abstração de homem
superior?... Oh, sim, sim! a única que ele queria, a única que ele amava, era ela ainda e sempre!
Tudo lho dizia: tudo lho confirmava! Nem podia ser que tamanho sentimento continuasse a
crescer e aprofundar-se no seu coração de donzela, se, do fundo da aparente indiferença de
Fernando não viesse um raio de calor manter-lhe a vida!

Amparando-se nestes raciocínios, Magdá viu chegar a véspera da formatura, quase tranqüila de
todo. Nesse dia recolheu-se mais cedo que de costume; ajoelhou-se diante de um crucifixo de
marfim, herdado de sua mãe, e do qual nunca se separara, e rezou, rezou muito, pedindo ao pai
do céu, pelas chagas do seu divino corpo, que a protegesse e fizesse feliz. Falou-lhe em voz
baixa e amiga, segredando-lhe ternuras e confidências, como se se dirigisse a um velho
camarada de infância, bonacheirão, que a tivesse trazido ao colo em pequenina e que ainda se
babasse de amores por ela. E contou-lhe o quanto adorava o seu Fernando e quanto precisava
de casar com ele. — Deus não havia de ser tão mau que, só para contrariá-la, estorvasse
aquela união!...

No dia seguinte Fernando estava formado e a casa do Conselheiro toda em preparos de festa;
Magdá que havia muito não se animava a dirigir-lhe palavra, foi ter com ele e, depois de lhe dar
os parabéns, interrogou-o com um olhar cheio de ansiedade. O moço fez que não entendeu,
mas ficou perturbado.

— Então! disse Magdá.— Então o que, minha amiguinha?

— Pois não estás formado afinal?

— E daí?

— Daí é que havíamos combinado que me pedirias hoje em casamento...

Fernando perturbou-se mais.

— Ainda pensavas nisso?... gaguejou por fim, em ânimo de encará-la. E acrescentou depois,
percebendo que ela não se mexia: — Parto daqui a dias para a Europa e não sei quando
voltarei...

Magdá sentiu um calafrio percorrer-lhe o corpo, um punho de ferro tomar-lhe a boca do
estômago e subir-lhe até a garganta, sufocando-a .

— Bem!

E não pode dizer mais nada, virou-lhe as costas e afastou-se de carreira, como se levasse
consigo uma bomba acesa e não quisesse vê-la rebentar ali mesmo.

— Ouve, Magdá! Espera.

Ela havia alcançado já o quarto; atirou-se à cama. E a bomba estourou, sacudindo-a toda,
convulsivamente, numa descarga de soluços que se tornavam progressivamente mais rápidos e
mais fortes, à semelhança do ansioso arfar de uma locomotiva ao partir.

III

Terminada a crise dos soluços, Magdá sentiu uma estranha energia apoderar-se dela; uma
necessidade de reação; andar, correr, fazer muito exercício; mas ao mesmo tempo não se
achava com ânimo de largar a cama. Era uma vontade que se lhe não comunicava aos
membros do corpo. Ergueu-se, afinal, mandou chamar o pai, e este não se fez esperar. Ia pálido
e acabrunhado; é que estivera conversando antes com o filho a respeito do ocorrido. A notícia
do procedimento de Magdá fulminara-o; supunha-a já de todo esquecida dos seus projetos de
casamento com o irmão e agora se arrependia de não haver dado as providências para que este
se apartasse dela; sentia-se muito culpado em ter sido o próprio a detê-lo em casa, e doía-lhe a
consciência fazer sofrer daquele modo a pobre menina. No entanto, quando o rapaz lhe pediu
licença para confessar a verdade à irmã, negou-a a pé firme, aterrado com a idéia de ter de
corar diante da filha. — Não! Tudo, menos isso!
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