Capítulo XVII
[ ] Apenas acabou o cognac saiu. Agora, caminhando rente das casas, não via aquela
fachada que o perturbava com a sua claridade de alcova morrendo nos vidros. O portão ficara
cerrado, o gás ardia no patamar. E subiu, sentindo mais pela escada de pedra as pancadas do
coração que o pousar dos seus passos. Melanie, que veio abrir, disse-lhe que a senhora, um
pouco cansada, se fora encostar sobre a roupa; - e a sala, com efeito, parecia abandonada por
essa noite, com as serpentinas apagadas, o bordado ocioso e enrolado no seu cesto, os livros
num frio arranjo orlando a mesa onde o candeeiro espalhava uma luz ténue sob o abat-jour de
renda amarela.
Carlos tirara as luvas, lentamente, retomado de novo por uma inquietação ante aquele
recolhimento adormecido. E de repente Rosa correu de dentro, rindo, pulando, com os
cabelos soltos nos ombros, os braços abertos para ele. Carlos levantou-a ao ar, dizendo como
costumava: «Lá vem a cabrita!...»
Mas então, quando a tinha assim suspensa, batendo os pésinhos - atravessou-o a ideia de que
aquela criança era sua sobrinha e tinha o seu nome!... Largou-a, quasi a deixou cair assombrado para ela, como se pela vez primeira visse essa facesinha ebúrnea e fina onde
corria o seu sangue...
- Que estás tu a olhar para mim? murmurou ela, recuando e se rindo, com as mãozinhas
cruzadas atrás das saias que tufavam.
Ele não sabia, parecia-lhe outra Rosa: e à sua perturbação misturava-se uma saudade pela
antiga Rosa, a outra, a que era filha de Madame MacGren, a quem ele contava histórias de
Joana d'Arc, a quem balouçava na Toca sob as acácias em flor. Ela no entanto sorria mais,
com um brilho nos dentinhos miúdos, uma ternura nos belos olhos azuis, vendo-o assim tão
grave e tão mudo, pensando que ele ia brincar, fazer «voz de Carlos Magno». Tinha o mesmo
sorriso da mãe, com a mesma covinha no queixo. Carlos viu nela de repente toda a graça de
Maria, todo o encanto de Maria. E arrebatou-a de novo nos braços, tão violentamente, com
beijos tão bruscos no cabelo e nas faces, que Rosa estrebuchou, assustada e com um grito.
Soltou-a logo, num receio de não ter sido casto... Depois, muito sério:
- Onde está a mamã?
Rosa coçava o braço, com a testasinha franzida:
- Apre!... Magoaste-me.
Carlos passou-lhe pelos cabelos a mão que ainda tremia.
- Vá, não sejas piegas, a mamã não gosta. Onde está ela?
A pequena, aplacada, já contente, pulava em redor, agarrando nos pulsos de Carlos para que
ele saltasse também...
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- A mamã foi deitar-se... Diz que está muito cansada, depois chama-me a mim preguiçosa...
Vá, salta também. Não sejas mono!...
Nesse instante, do corredor, miss Sarah chamou:
- Mademoiselle!...
Rosa pôs o dedinho na boca cheia de riso:
- Dize-lhe que não estou aqui! A ver... Para a fazer zangar!... Dize!
Miss Sarah erguera o reposteiro; e descobriu-a logo escondida, sumida por traz de Carlos, na
pontinha dos pés, fazendo-se pequenina. Teve um sorriso benévolo, murmurou «good night,
sir». Depois lembrou que eram quasi nove e meia, mademoiselle tinha estado um pouco
constipada e devia recolher-se. Então Carlos puxou brandamente pelo braço de Rosa,
acariciou-a ainda para que ela obedecesse a miss Sarah.
Mas Rosa sacudia-o, indignada daquela traição.
- Também nunca fazes nada!... Sensaborão! Pois olha, nem te digo adeus!
Atravessou a sala, amuada, esquivou-se com um repelão à governante que sorria e lhe
estendia a mão - e pelo corredor rompeu num choro despeitado e perro. Miss Sarah
risonhamente desculpou mademoiselle. Era a constipação que a tornava impertinente. Mas se
fosse diante da mamã não fazia aquilo, não!
- Good night, sir.
- Good night, miss Sarah...
Só, Carlos errou alguns momentos pela sala. Por fim ergueu o pedaço de tapeçaria que
cerrava o estreito gabinete onde Maria se vestiu. Aí, na escuridão, um brilho pálido de
espelho tremia, batido por um longo raio do candeeiro da rua. Muito de leve empurrou a porta
do quarto.
- Maria!... Estás a dormir?
Não havia luz; mas o mesmo candeeiro da rua, através do transparente erguido, tirava das
trevas a brancura vaga do cortinado que envolvia o leito. E foi daí que ela murmurou, mal
acordada:
- Entra! Vim-me deitar, estava muito cansada... Que horas são?
Carlos não se movera, ainda com a mão na porta:
- É tarde, e eu preciso sair já a procurar o Vilaça... Vinha dizer-te que tenho talvez de ir a
Santa Olavia, além de amanhã, por dois ou três dias...
Um movimento, entre os cortinados, fez ranger o leito.
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- Para Santa Olavia?... Ora essa, porque? E assim de repente... Entra!... Vem cá!
Então Carlos deu um passo no tapete, sem rumor. Ainda sentia o ranger mole do leito. E já
todo aquele aroma dela que tão bem conhecia, esparso na sombra tépida, o envolvia, lhe
entrava na alma com uma sedução inesperada de carícia nova, que o perturbava
estranhamente. Mas ia balbuciando, insistindo na sua pressa de encontrar essa noite o Vilaça.
- É uma maçada, por causa de uns feitores, dumas águas....
Tocou no leito; e sentou-se muito à beira, numa fadiga que de repente o enleara, lhe tirava a
força para continuar essas invenções de águas e de feitores, como se elas fossem montanhas
de ferro a mover.
O grande e belo corpo de Maria, embrulhado num roupão branco de seda, movia-se,
espreguiçava-se languidamente sobre o leito brando.
- Achei-me tão cansada, depois de jantar, veio-me uma preguiça... Mas então partires assim
de repente!... Que seca! Dá cá a mão!
Ele tenteava, procurando na brancura da roupa: encontrou um joelho a que percebia a forma e
o calor suave, através da seda leve: e ali esqueceu a mão, aberta e frouxa, como morta, num
entorpecimento onde toda a vontade e toda a consciência se lhe fundiam, deixando-lhe apenas
a sensação daquela pele quente e macia onde a sua palma pousava. Um suspiro, um
pequenino suspiro de criança, fugiu dos lábios de Maria, morreu na sombra. Carlos sentiu a
quentura de desejo que vinha dela, que o entontecia, terrível como o bafo ardente dum
abismo, escancarado na terra a seus pés. Ainda balbuciou: «não, não...» Mas ela estendeu os
braços, envolveu-lhe o pescoço, puxando-o para si, num murmúrio que era como a
continuação do suspiro, e em que o nome de querido sussurrava e tremia. Sem resistência,
como um corpo morto que um sopro impele, ele caiu-lhe sobre o seio. Os seus lábios secos
acharam-se colados num beijo aberto que os humedecia. E de repente, Carlos enlaçou-a
furiosamente, esmagando-a e sugando-a, numa paixão e num desespero que fez tremer todo o
leito. [ ]
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