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Trio em Lá Menor

I ADAGIO CANTABILE
MARIA REGINA acompanhou a avó até o quarto, despediu-se e recolheuse ao seu. A mucama que a servia, apesar da familiaridade que existia entre
elas, não pôde arrancar-lhe uma palavra, e saiu, meia hora depois, dizendo
que Nhanhã estava muito séria. Logo que ficou só, Maria Regina sentou-se
ao pé da cama, com as pernas estendidas, os pés cruzados, pensando.
A verdade pede que diga que esta moça pensava amorosamente em dous
homens ao mesmo tempo, um de vinte e sete anos, Maciel — outro de
cinqüenta, Miranda. Convenho que é abominável, mas não posso alterar a
feição das cousas, não posso negar que se os dous homens estão namorados
dela, ela não o está menos de ambos. Uma esquisita, em suma; ou, para falar
como as suas amigas de colégio, uma desmiolada. Ninguém lhe nega
coração excelente e claro espírito; mas a imaginação é que é o mal, uma
imaginação adusta e cobiçosa, insaciável principalmente, avessa à realidade,
sobrepondo às cousas da vida outras de si mesma; daí curiosidades
irremediáveis.

A visita dos dous homens (que a namoravam de pouco) durou cerca de
uma hora. Maria Regina conversou alegremente com eles, e tocou ao piano
uma peça clássica, uma sonata, que fez a avó cochilar um pouco. No fim
discutiram música. Miranda disse cousas pertinentes acerca da música
moderna e antiga; a avó tinha a religião de Bellini e da Norma, e falou das
toadas do seu tempo, agradáveis, saudosas e principalmente claras. A neta ia
com as opiniões do Miranda; Maciel concordou polidamente com todos.
Ao pé da cama, Maria Regina reconstruía agora tudo isso, a visita, a
conversação, a música, o debate, os modos de ser de um e de outro, as
palavras do Miranda e os belos olhos do Maciel. Eram onze horas, a única
luz do quarto era a lamparina, tudo convidava ao sonho e ao devaneio. Maria
Regina, à força de recompor a noite, viu ali dous homens ao pé dela, ouviuos, e conversou com eles durante uma porção de minutos, trinta ou quarenta,
ao som da mesma sonata tocada por ela: lá, lá, lá...

II ALLEGRO MA NON TROPPO
NO DIA SEGUINTE a avó e a neta foram visitar uma amiga na Tijuca. Na
volta a carruagem derribou um menino que atravessava a rua, correndo.
Uma pessoa que viu isto, atirou-se aos cavalos e, com perigo de si própria,
conseguiu detê-los e salvar a criança, que apenas ficou ferida e desmaiada.
Gente, tumulto, a mãe do pequeno acudiu em lágrimas. Maria Regina desceu
do carro e acompanhou o ferido até à casa da mãe, que era ali ao pé.
Quem conhece a técnica do destino adivinha logo que a pessoa que salvou
o pequeno foi um dos dous homens da outra noite; foi o Maciel. Feito o
primeiro curativo, o Maciel acompanhou a moça até à carruagem e aceitou o
lugar que a avó lhe ofereceu até a cidade. Estavam no Engenho Velho. Na
carruagem é que Maria Regina viu que o rapaz trazia a mão ensangüentada.
A avó inquiria a miúdo se o pequeno estava muito mal, se escaparia; Maciel
disse-lhe que os ferimentos eram leves. Depois contou o acidente: estava
parado, na calçada, esperando que passasse um tílburi, quando viu o
pequeno atravessar a rua por diante dos cavalos; compreendeu o perigo, e
tratou de conjurá-lo, ou diminuí-lo.
— Mas está ferido, disse a velha.
— Cousa de nada.
— Está, está, acudiu a moça; podia ter-se curado também.
— Não é nada, teimou ele; foi um arranhão, enxugo isto com o lenço.
Não teve tempo de tirar o lenço; Maria Regina ofereceu-lhe o seu. Maciel,
comovido, pegou nele, mas hesitou em maculá-lo. Vá, vá, dizia-lhe ela; e
vendo-o acanhado, tirou-lho e enxugou-lhe, ela mesma, o sangue da mão.
A mão era bonita, tão bonita como o dono; mas parece que ele estava
menos preocupado com a ferida da mão que com o amarrotado dos punhos.
Conversando, olhava para eles disfarçadamente e escondia-os. Maria Regina
não via nada, via-o a ele, via-lhe principalmente a ação que acabava de
praticar, e que lhe punha uma auréola. Compreendeu que a natureza

generosa saltara por cima dos hábitos pausados e elegantes do moço, para
arrancar à morte uma criança que ele nem conhecia. Falaram do assunto até
a porta da casa delas; Maciel recusou, agradecendo, a carruagem que elas lhe
ofereciam, e despediu-se até à noite.
— Até a noite! repetiu Maria Regina.
— Esperou-o ansiosa. Ele chegou, por volta de oito horas, trazendo uma fita
preta enrolada na mão, e pediu desculpa de vir assim; mas disseram-lhe que
era bom pôr alguma coisa e obedeceu.
— Mas está melhor!
— Estou bom, não foi nada.
— Venha, venha, disse-lhe a avó, do outro lado da sala. Sente-se aqui ao pé
de mim: o senhor é um herói.
Maciel ouvia sorrindo. Tinha passado o ímpeto generoso, começava a
receber os dividendos do sacrifício. O maior deles era a admiração de Maria
Regina, tão ingênua e tamanha, que esquecia a avó e a sala. Maciel sentarase ao lado da velha. Maria Regina defronte de ambos. Enquanto a avó,
restabelecida do susto, contava as comoções que padecera, a princípio sem
saber de nada, depois imaginando que a criança teria morrido, os dous
olhavam um para o outro, discretamente, e afinal
esquecidamente. Maria Regina perguntava a si mesma onde acharia melhor
noivo. A avó, que não era míope, achou a contemplação excessiva, e falou
de outra coisa; pediu ao Maciel algumas notícias de sociedade.

III ALLEGRO APPASSIONATO
MACIEL era homem, como ele mesmo dizia em francês, très répandu;
sacou da algibeira uma porção de novidades miúdas e interessantes. A maior
de todas foi a de estar desfeito o casamento de certa viúva.
— Não me diga isso! exclamou a avó. E ela?
— Parece que foi ela mesma que o desfez: o certo é que esteve anteontem no
baile, dançou e conversou com muita animação. Oh! abaixo da notícia, o que
fez mais sensação em mim foi o colar que ela levava, magnífico...
— Com uma cruz de brilhantes? perguntou a velha. Conheço; é muito
bonito.
— Não, não é esse.
Maciel conhecia o da cruz, que ela levara à casa de um Mascarenhas; não
era esse. Este outro ainda há poucos dias estava na loja do Resende, uma
cousa linda. E descreveu-o todo, número, disposição e facetado das pedras;
concluiu dizendo que foi a jóia da noite.
— Para tanto luxo era melhor casar, ponderou maliciosamente a avó.
— Concordo que a fortuna dela não dá para isso. Ora, espere! Vou amanhã,
ao Resende, por curiosidade, saber o preço por que o vendeu. Não foi barato,
não podia ser barato.
— Mas por que é que se desfez o casamento?
— Não pude saber; mas tenho de jantar sábado com o Venancinho Corrêa, e
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