
A D E L I N A

Les femmes voient tout ou ne voient rien, selon leur disposition d ’âme; 
l ’amour est leur seule lumière.1

Balzac

h

1 
Honoré de Balzac, La Fausse Maîtresse, Œuvres complètes de H. de Balzac, A. Houssiaux, 1855, 

Tomo I (pp. 350-396). (Nota dos Editores)
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C A P Í T U L O  I

O Porto é o éden aonde mais enfloram os amores an-
gélicos, cândidos, e infantis. Ninguém me desmen-

tirá, creio. Aqui, não chegou ainda o contágio dessa peste 
maléfica que lavra já na capital, como em todas as capitais 
dos grandes reinos.
 Se há aqui pecadora, empolgada nas garras satânicas 
de paixão menos pura, ai dela! Porque as pedradas cho-
vem-lhe compactas, e à penitente nem tempo lhe dão de 
repetir uma história passada entre Jesus e os apedrejadores 
duma mulher, na Judeia. 
 Estamos pois na cidade da Virgem. 
 É nesta divina padroeira que as mães descansam o 
cuidado de guardar intactos de um desejo, ou pensamento 
equívoco, os corações virginais das filhas, muito além dos 
vinte e cinco anos, até que o marido predestinado lhes cal-
que aos pés o gracioso e puro emblema da inocência. 
 Destes há algum, vetusto arrapazado, que, sob o pa-
tronato de Baquet ou Augusto de Morais2, deixa a esposa 
2
 Alfaiates notáveis do Porto. (Nota da Autora)
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tristemente desiludida, vendo-o em trajes domésticos na 
primeira tarde dessa celebrada lua — saudosa para tan-
tos como amarga para outros —, e à qual uma das nossas 
primeiras e elegantes penas chamou, entre muitas, lua de 
jalapa.
 Vamos, porém, ao conto. As minhas galantes patrí-
cias, investigadoras conscienciosas da moralidade das vidas 
e da moralidade dos romances, já estão franzindo o sobre-
cenho às aparentes ironias do exórdio. Não terão motivo 
para velar o rosto pudibundo. O seu pudor natural as vela. 

 Uma hora da noite soa na Torre da Trindade, e logo 
depois ouvimos o passo rápido de dois elegantes frequen-
tadores do clube, descendo a escada.
 — Aonde vais tão cedo, Luís? — diz um deles, de 
rosto entre o branco e o ruivo, cabelos e bigode louros, uma 
dessas fisionomias que nós admiramos nos bonecos ale-
mães, ajuntando-lhe somente um sorriso de velhaca finura 
e astuta sagacidade. 
 O outro, é alto e magro, tem ar presumido, e afecta 
sentimental melancolia. 
 — Recolho-me, Fernando — disse o interrogado. 
— O espírito morre açaimado e esvaecido aqui na estreite-
za deste mundo em que se vê deslocado! Que horrível coisa 
é a solidão moral, e ouvir estes homens que não falam se-
não em primas-donas, cavalos e toilettes! E são felizes! Fujo 
até de escutá-los para não ficar brutificado e boçal como 
eles. Mas tu que os aturas com tanta complacência, ou com 
tão evangélica coragem, como tenho presenciado, recolhe-
res tão cedo é admirável!… A menos que não vás em cata 
de alguma deusa de duvidosa progénie, para acalentar-te o 
sono tardio da manhã!
 — Oh! Continua que estás divino! — replicou o 
interpelante —, não me faças perder agora o bocadinho 
mimoso, que deve seguir prefácio tão feliz… Estou já a 
imaginar que farei de tudo isso um picado saboroso para o 
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folhetim de amanhã. Verás como te enquadro lá as máxi-
mas, colocando-te a par de Sócrates, filósofo menos espi-
ritualista do que tu. A propósito, ainda te inspiras dos ne-
gros olhos da gentil Adelina? Puro platonismo, já se vê… 
ou estás ecléctico?… Descobriste talvez na ciência plena 
novo apostolado? Portugal há muito que nada apresenta de 
original nesse género: caber-te-á essa glória. Desde já me 
tens a tirar sons agudíssimos da teorba épica, e a dar-te as 
honras que Platão não gozou na decantada Atenas. 
 — Ora, meu amigo — atalhou Luís —, estás enfa-
donho com tanta erudição! Emprega melhor os teus filó-
sofos, que eu não te aturo — disse, e foi caminhando em 
direitura à travessa que vai abrir na Rua do Almada. 
 Fernando olhou-o sorrindo desse jeito que lhe era 
particular, e afagando as guias do bigode. Depois tomou 
pelo Laranjal e foi dizendo, em monólogo consigo mesmo:
 «Consegui só metade do que queria. Afugentei-o, 
mas nada colhi a respeito dela. Já me senti apaixonado por 
não sei que burguesinha dos nossos recíprocos afectos, e 
ele deu-me uma gargalhada, e não fui mais feliz com o 
expediente de hoje para o tornar alegre e falador. Por ela 
também nada sei; e mais tenho estudado muito aquela mu-
lher! Há ali uma vontade forte de mais, uma altivez, que 
não será muito agradável para o mundo, e que me desgosta; 
mas é bela, tem espírito, o que é raro hoje, e deixemos lá os 
apologistas das inocentes estúpidas, que nos matam com 
um riso parvo as expansões que não compreendem. Além 
de que, a mulher tem oitenta mil cruzados, o que é uma 
grande fortuna nesta época para quem não tem nem oiten-
ta réis de seu, senão folhetinizando o mundo. A paixão, já 
se vê que a sinto e que a tenho mostrado nos suspiros, que 
a bela finge não perceber, e nas poesias alusivas, que lê com 
indiferente semblante.
 «Está dito! Amoroso como Bernardim, inspirado 
como o Tasso! Vou escrever… eu sei cá!… Um poema! Uma 
grosa de sonetos! Quero ser o Petrarca desta Laura inédita! 
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Hei-de ir adorar-lhe a porta todas as noites, escutar o ru-
mor daquela ditosa morada, e espreitar-lhe a sombra atra-
vés dos cortinados do seu quarto. Hei-de falar-lhe nos seus 
devaneios, coisa de que as mulheres gostam muito; dizer-
-lhe que a sinto em espírito adejante a iluminar as trevas 
em que me jaziam imersos o coração e a inteligência. Ela 
há-de amar-me, há-de preferir o génio ao sandeu que eu 
desconfio a tem fanatizado com não sei que melindradas 
tristuras! A existência seria depois bem formosa para mim! 
Casado, acaba-se o eterno artigo de fundo; o folhetim de 
todos os dias; e as malditas provas para que eu já olho 
como para os sujos espectros da minha pobreza futura.»
 Neste ponto solene ia abismado o literato quando, 
chegando à esquina do Guichard, foi abalroado por um 
homem que corria pressuroso.
 Firmou-se melhor nas pernas, ainda aturdido do 
embate, e gritou:
 — Ó Sr., é muito… Ah! És tu? Agora é destino! 
Ouve cá, Luís!… — como ele corre! Corramos também… 
Olá, homem igual aos deuses alípedes, Mercúrio roto, es-
pera, e repara que te chamo eu, e que prometo fazer-te 
imortal — foi ele dizendo, e dando-lhe palmadas no ombro. 
 — Vai-te para o inferno, demónio, e não me apare-
ças mais, que sinto desejos de te esganar!
 — Isso agora é sério, menino, retiro-me e lá te espe-
ro. Aceito o repto! 
 Luís nem escutara o final. Livre do importuno, su-
biu pela Rua de Santo António ainda desesperado, cogi-
tando na perseguição deste homem de que ele não sabia o 
que devia julgar. Conhecia-o de pouco mais que três meses, 
desde que, vindo da província, lho apresentaram. Achava-o 
folgazão, e sempre pronto a rir-se das misérias da socieda-
de que ele conhecia melhor que ninguém, e aonde entrava 
e era estimado. Tinham-lhe dito que era um dos aspirantes 
à mão de Adelina, mas ele não tinha ligado importância ao 
rival, certo e crente no resultado de seus planos. 
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 Naquela noite, decidia-se o seu destino de que já 
não duvidava. Adelina amava-o.
 Em duas linhas, recebidas havia cinco horas, falava-
-lhe na felicidade dos anjos, no viver santo da família, e na 
harmonia de duas existências ligadas à face do Céu e da 
Terra, com tudo que as torna respeitadas. 
 Ansiava por ouvir-lhe o complemento dos seus vo-
tos; esse sim tremendo de que poucas criaturas compreen-
dem o alcance!
 Entretanto, Fernando cismava: «Para onde irá ele?! 
Isto faz-me pensar que o caso está mais adiantado do que 
eu julgava… Pois hei-de conhecer o desfecho da tramóia; 
estou resolvido a não o largar… E, depois, quem sabe? Es-
tes ares espiritualistas impressionam, e já vejo que as es-
pertas resvalam na ladeira das tolas. Pode ser que seja bem-
-sucedido o maldito, mas eu não perco a ocasião: hei-de 
desenganar-me.»
 Coseu-se então com uma das portas onde projecta-
va sua sombra um candeeiro distante, e foi seguindo Luís 
com olhar perscrutador. Viu-o, chegado ao cimo da rua, 
voltar-se, e procurá-lo talvez dois minutos nessa rua, de-
serta àquela hora. Vacilou ainda, como se duvidasse da de-
saparição, e por fim tornou pela Rua de Santa Catarina, a 
passo rápido.
 Fernando saiu do escuro e foi-o seguindo, a distân-
cia de trinta passos, não duvidando já do caminho que le-
vava. Perto de uma casa de rica aparência, ouviu-o assobiar 
a sentimental melodia de Verdi no dueto da Traviata «Pa-
rigi, o cara, noi lasceremo»; de pronto, como se fosse suspi-
rado aquele canto, a janela abriu-se com ímpeto e apareceu 
o vulto de uma mulher. 
 Fernando conhecera-a. Não pôde vencer-se: foi-se 
aproximando, e escutou o seguinte:
 «Amanhã falarei à minha tia, Luís. Creio em ti, e na 
felicidade. Dou-te a minha vida, e não quero que sofras mais, 
porque a minha alma acusar-me-ia. Minha tia é boa, há-de 
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escutar-me, e tu depois farás o resto, meu amigo. Estou que 
há-de prezar-te muito, conhecendo o que és para mim…»
 «Ó anjo!», respondera Luís, «abres-me as portas do 
paraíso onde eu julguei que nunca poderia entrar. Sinto 
desejo de ajoelhar aqui e adorar-te como faço na solidão 
do meu quarto, quando a tua imagem luminosa me aparece 
radiante como a da Virgem aparecendo aos apóstolos…»
 A expansão do amante feliz foi abafada por uma 
gargalhada estridente. Adelina fugiu. Luís correu ao ponto 
escuro de onde saíra a cascalhada do riso. Viu Fernando de 
braços cruzados.
 — Que fazes aqui? — interrogou Luís.
 — O que faço em toda a parte: rio-me. Agora vou-
-me deitar. Boas noites. 
 Luís ficou perplexo, com os olhos postos na janela 
de Adelina.
 Atribuladas suspeitas lhe tumultuavam no coração, 
quando a voz de Fernando, já afastada, lhe trouxe a letra e 
a toada da conhecidíssima quadra:

La donna è mobile
Qual piuma al vento
Muta d ’accento
E di pensiero.

C A P Í T U L O  I I

Adelina era filha natural do coronel Borges da Sil-
veira. Ficara, aos dez anos, sem mãe; e, nessa idade, 

entrou como educanda no Convento da Encarnação, em 
Lisboa, onde seu pai residia. Este, sem outras afeições no 
mundo, não poupou cuidados nem meios para lhe dar uma 
educação brilhante. 
 Adelina primava entre suas companheiras, que todas 
lhe queriam como irmãs; fazia as delícias, e era a esperança 
risonha do coronel. A morte, porém, com as suas garras 
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inexoráveis amanheceu um dia a dilacerar os debuxos gra-
ciosos que lavrara o extremoso pai na tela da fantasia. O 
coronel conheceu a iminência do perigo, e tratou logo de 
perfilhar Adelina, deixando tudo em ordem para que nin-
guém lhe contestasse a herança. Depois recomendou-a a 
um amigo, e entregou nas mãos de Deus a sua única filha.
 Morto, Adelina achou-se aos dezoito anos, senhora 
de bens de fortuna, mas estava só! Ninguém que a dirigis-
se na vida! Lembrou-se de ouvir seu pai falar-lhe muitas 
vezes em uma irmã que prezava muito, e vivia no Porto. 
Nunca descobrira a verdadeira causa, mas, por meias pa-
lavras do coronel, conheceu que um desgosto de família o 
afastava dela, sem contudo poder esquecê-la.
 Adelina escreveu a sua tia. Expandiu a dor daque-
la orfandade tão sentida e pesarosa, gemeu inconsolável 
aquela perda para que não há no mundo compensação 
possível. O coração de um pai é tesouro superior a todas as 
riquezas da Terra. É ali onde buscamos o refrigério, sem-
pre certos de encontrá-lo nas adversidades e desgraças, por 
mais grandes que sejam e maiores que o destino nos mande 
suportar. 
 Ai daquele a quem falta na época das paixões o abri-
go do seio paterno, esse sublime tabernáculo aonde Deus 
depositou, à Sua semelhança, a sabedoria e a misericórdia!
 A resposta de D. Susana foi o chamamento ansioso 
de um coração a adoptá-la como filha. Adelina, comovida, 
despediu-se saudosa das companheiras da sua tranquila in-
fância, e saiu no vapor para a terra que ouvira o primeiro 
vagido de seu pai, do ente que fora para ela uma religião, e 
cuja memória vivia sagrada e única na sua alma. A viagem 
pareceu-lhe longa; e, ao primeiro anúncio de que se avista-
va a barra, apressou-se a subir para a tolda, impaciente por 
conhecer essa cidade a que se sentia já presa por simpatia. 
 Fundeava o vapor na ribeira, e, ao primeiro lance de 
vista, Adelina sentiu um aperto de coração, uma melan-
colia quase angustiosa como de presságio funesto que lhe 
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conturbasse a alma. Não via as margens risonhas e majes-
tosas do seu Tejo, aonde ela tanta vez fitara os olhos enle-
vada. Tudo ali era mesquinho e triste! Uns braços, e uma 
voz, chamando-a de perto, a arrancou a esta contemplação 
acerba. 
 D. Susana reconhecera na jovem as feições de seu 
irmão. Estreitou-a ao peito, e Adelina conheceu que seria 
ingrata daí em diante, queixando-se do destino e do seu 
isolamento no mundo, como horas antes fazia. 
 Encontrava em sua tia uma amizade afectuosa e 
sincera, e admirava nela um desses tipos grandiosos que o 
mundo raro se apraz em nos mostrar, como a perfeição da 
virtude na Terra. 
 — Ouve, minha filha —, lhe dizia ela dias depois da 
sua vinda —, receio por ti as tempestades em que vais en-
trar cheia de inexperiência e de candura. Olhas, e vês-me no 
último período da velhice, e ainda não completei quarenta 
e cinco anos! Tenho feito longos, e, às vezes, dolorosos es-
tudos sobre o coração humano, minha Adelina. Adivinhei 
a tua índole, o teu espírito e a tua nobre alma pelo grito 
gemente que me enviaste, e que veio ecoar deliciosamente 
nesta solidão tristonha em que vivo. Pressagio-te grandes 
infelicidades, filha; estremeço cada vez que uma voz profé-
tica me brada ao ouvido: «Aí tens mais uma desgraçada.»
 — Queres saber? Estas cãs —, continuou ela, afas-
tando os cabelos da fronte ainda majestosa e bela — nem 
sempre pesaram aqui. Fui o que tu és hoje, rica de crenças e 
de ilusões formosas! O mundo é belo, mas os espinhos ras-
gam-nos a alma quando não lhe antepomos a circunspec-
ção e a prudência que só trazem os anos. O nosso espírito 
cega-se muitas vezes à primeira luz. Libamos o néctar sem 
reparar nas fezes negras e nauseabundas que se congelam no 
fundo do cálice. Acordas hoje na sociedade, e sabes tu que 
mistérios assombrosos vão aí? Que juízos se fazem, que re-
putações se criam? Deixa-me demonstrar-to num exemplo.
 Reparaste nesta vizinha que te olha com insolente 


