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Na história dos povos e nas revoluções dos impérios poucos elementos há tão aptos a fornecer 

matéria suficiente para observações filosóficas e psicológicas como o método seguido pelo meu 

amigo Marinho para se tornar amante da mulher por quem se apaixonara. 

O meu amigo Marinho é um homem probo e amável, de hábitos simples, moderado em política, 

cheio de ideias novas e de respeito pelas conveniências. É um rapaz de porte tão irrepreensível que 

ninguém lhe pede o reembolso das dívidas; não é fanfarrão nem conflituoso, é incapaz de bater no 

criado (se o tivesse) e ostenta um orgulho justificável,  sobretudo nos dias em que escanhoa os 

queixos. O seu extremo apuro e a delicadeza dos seus modos têm sido suficientes para, no meio 

onde vive, lhe perdoarem uma certa tendência para a escola satânica. Não penso que ele se tenha 

jamais considerado em absoluto um Lorde Byron; e trata-se de algo tão mínimo que nem vale a 

pena falar nisso: a tendência para o satanismo é tão pouco significativa nele próprio, e tão comum 

hoje em dia, que não vejo por que razão ele deveria contrariá-la. 

Hoje é muito fácil ser Lorde Byron, mas é ainda mais difícil não o ser. Não falo dos literatos, 

para quem a abstenção é nesse capítulo muito difícil. A razão é simples de determinar, pois ninguém 

gostaria  de escrever  um livro que os jornais  ignorassem, e  os jornais  não falam de livros  sem 

mencionar o grande Lorde Byron. O nome de Byron figura em todos os artigos literários impressos 

desde 1826. E, para só falar da vida privada, esta espécie de personagem indispensável nas tertúlias 

propaga-se todos os dias e em todos os sectores da sociedade. O dandismo começou, é certo, em 

Inglaterra,  por exigir  que o papel de Byron fosse atribuído a alguém que coxeasse de maneira 

notória;  temos  hoje,  todavia,  ideias  mais  tolerantes  a  esse  respeito,  e  considera-se  suficiente  a 

vocação. Se a vocação é fraca, um criado de quarto competente deve, ao entregar as luvas ao patrão, 

observar respeitosamente: «E Vossa Excelência não se esqueça de ter presente que imita o grande 

Byron.» 

De acordo com as  características  pessoais,  o Marinho introduzira  pequenas  modificações no 

argumento.  A tranquilidade das suas ocupações  e a excentricidade do lugar  onde vivia  não lhe 

permitiam desprezar  a  Humanidade.  Eu já  disse mais  acima que  o nosso homem tinha  poucas 

dívidas;  não  escrevia  versos  e  detestava  brutamontes  e  pombinhas.  Por  outro  lado  (aspecto 

importante!), não tinha amante nem gastrite, e possuía um só fato. Numa palavra, em comum com o 

nobilíssimo lorde, só tinha braços e pernas - e não uma perna única, pois que o Marinho foi sempre 

de constituição robusta, assente em dois pés avantajados. 



Acontece  que  o  destino  reservou  um  golpe  terrível  a  esta  criatura  boa  e  calma.  Dois 

acontecimentos de pouca importância determinaram o episódio mais crítico da vida do pobre rapaz. 

Os leitores desta história verão que ele nasceu para justificar dois provérbios opostos entre si - e não 

se espantem, pois cada provérbio tem o seu contrário, e a sabedoria das nações faz os possíveis, 

quando consultada, por responder em simultâneo sim e não, como por exemplo: «Quem não arrisca 

não petisca» e «Devagar se vai ao longe». Bem melhor, é claro, que os oráculos antigos, que nunca 

respondiam nem sim nem não. 

Em  certo  dia  de  um  Inverno  rigoroso,  o  Marinho,  tristemente  apoiado  ao  fogão  de  sala 

tristemente apagado, reflectia nas coisas do mundo. Passava em revista a provisão de lenha, os 

livros, a mesa-de-cabeceira, o candeeiro e o fato verde, e dizia, abanando a cabeça, que não é nos 

bens materiais que reside a verdadeira felicidade. 

Os bens em causa eram, convenhamos, de pouca monta: os livros estavam sujos de pó e fumo, o 

candeeiro em estado deplorável, o fato verde metia dó. Oh, se o leitor o visse, o fato dos dias de 

festa, emblema dos domingos, estendido na cadeira manca, enxovalhado e simplório! Os adereços e 

o colarinho fariam chegar as lágrimas aos olhos de quem os visse. Afinal de contas, o Marinho tinha 

uma alma como deve ser: não se deixava deslumbrar por dá cá aquela palha e não respeitava um 

alfaiate mais do que é devido. Mas se é verdade que qualquer homem passa por maus bocados, não 

é também certo que a pobreza não ajuda a minorá-los? 

A melancolia que escorre pelas goelas sob a forma de um melão mal digerido ou de um romance 

recém-publicado é, diz-se, tão real como a que habita o tecto de um pelintra sob a forma de uma 

vaga memória de lavandaria ou de um botão em falta no fato único. Nada disto é nem justo nem 

caritativo. Para os ricos, a tristeza é apenas a irmã do aborrecimento. Entra, às vezes, através das 

sacadas abertas e, como um fio do novelo da Santa Virgem, percorre os salões. Cola-se, então, por 

instantes, aos frisos esculpidos e aos ângulos dos enquadramentos góticos; depois, o ladrar de um 

cão e o perfume de uma chávena de chá afastam-na e dissolvem-na na atmosfera. Ora, nas trapeiras 

dos pobres, a melancolia estende, da porta até à janela, uma grande teia de aranha; poucos e fracos 

raios de Sol ousam infiltrar-se e anunciar o dia através dessas malhas espessas; um insecto dança 

aqui e acolá no meio de uma nuvem de pó, enquanto o monstro de patas aveludadas se agarra e 

suspende em todos os sentidos. 

O Marinho abriu a janela. Olá! Que frio magnífico! Como se houvesse frios magníficos quando 

se contam os madeiros para o fogão! Não havia nuvens, o mundo despertava seco e nítido como um 

prato de estanho. As carruagens iam e vinham. Também ele amava a vida! Tornara-se assinante de 

um gabinete de leitura e sentia-se repleto de desejos,  de seiva e de fermentação,  à maneira do 

protagonista de um drama moderno! 



Como qualquer outro cidadão, via em sonhos legiões de rapariguinhas frágeis, exércitos de seres 

angélicos e de andaluzas de cabeça fresca! Também ele compreendia profundamente a Idade Média 

e era um homem do seu tempo, a expressão do seu século, como um prefácio novo! E estivera na 

véspera no Passeio Público, onde dera de caras com um anjo de luz vestido de cor de laranja. 

Eis o que decepcionava o nosso Marinho. Sim, se nessa hora de angústia ele dispusesse de uma 

tipóia com cocheiro, teria ido até à Baixa, ao Terreiro do Paço, ao Aterro, procurar no meio da 

multidão colorida e brilhante, por entre mil cabeças, o vestido laranja da bela. Ah, se ele tivesse um 

puro-sangue espanhol, de crina fulva, grande e filiforme como a seda, de pé sonoro e olho vivo! Se 

fosse dono de um trenó russo com guizos de prata e mulas velozes ornadas de penas cor de púrpura. 

Ou de  uma gôndola  veneziana,  de  lanterna  na  cabeça  de  cisne  e  dois  remos  azuis  quais  asas 

palpitantes. Ou se fosse senhor de um dromedário egípcio, de uma rena da Lapónia, de um elefante 

siamês! Ah, se nesse momento tivesse no bolso cem patacos! 

Que diabo! Todos os dias o mesmo jantar e o mesmo fato verde. Pode chamar-se vida a isto!? 

Não será  o  suicídio  uma das  necessidades  do  século,  uma  das  consequências  da  literatura?  O 

Marinho olhava de soslaio para uma pistola que pendia da parede, uma pobre pistola sem detonador, 

incapaz de fazer mal a uma mosca. 

- Triste e fiel amiga - disse o jovem - que encerras tu nessas entranhas de ferro? Que segredo 

misterioso de dúvida e terror dirás ao ouvido do homem suficientemente ousado para te assestar 

contra uma das suas têmporas esquálidas? Que verdade terrível irá emergir do disparo da tua velha 

bateria enegrecida pelo fumo? 

- Que pena! - parecia responder modestamente a pobre pistola sem fel. - Eu já não disparo e tu 

não tens pólvora. Uma detonação funesta, se me virasses contra ti, anunciaria a minha própria morte 

e não a tua; os fragmentos que receberias no nariz e nos olhos seriam as únicas marcas que eu 

poderia deixar-te dos meus longos e cruéis serviços. 

Não é horrível cair assim sob o império de outrem? 

Quando penso que há menos de um mês o Marinho errava ainda pelos prados floridos, leve como 

uma  alvéola  campestre!  Tinha  os  laços  dos  sapatos  húmidos  de  orvalho,  lágrimas  de  candura 

flutuavam-lhe nos olhos. 

- E então, quem lhe dava o braço? 

- Que importa? Pois bem, era uma lavadeira de Caneças! 

Oh solidão saloia! Oh gozo do pobre! Quem não te conhece, nunca riu nem chorou. 

O Marinho puxou da viola e esfregou as mãos. Ensaiou Di tanti palpite. Um realejo que passava 

na  rua  tocou  imediatamente  o  coro  dos  montanheses  de  A Dama  Branca.  Uma  costureirinha 

apareceu à janela. O som de uma trompa de caça subiu da cave de um comerciante de vinhos, um 

cãozinho lançou um uivo medonho, o Marinho sentiu-se inundado por um sentimento de harmonia. 



Um dilúvio de lágrimas ia aliviá-lo quando alguém tocou à campainha. 

Um criado de libré apareceu à porta. O Marinho reconheceu-o, era o do jovem Três-Estrelas, um 

amigo de infância e camarada de colégio. Várias vezes a equipagem ruidosa desse homem dado aos 

prazeres parara à porta do estudante modesto. Várias vezes acontecera que o Marinho, caminhando 

nos bicos dos pés como uma andorinha em tempo de chuva, entrara na residência esplêndida do pai 

do  Três-Estrelas,  depois  de,  com  a  ponta  das  luvas  cor  de  manteiga  fresca,  ter  levantado 

ligeiramente o martelo recém-envernizado da porta principal; e as suas meias de seda manchadas de 

sujidade  enterravam-se  então  com respeitinho  na  lã  fofa  dos  tapetes.  Bem bebido,  o  Marinho 

passara horas agradáveis, embalado pelo tilintar de vidros e pratos; por vezes, ao café, de cotovelos 

na mesa, ousava a anedota concisa cujo teor, um tanto ou quanto satânico, fazia sorrir o nobre lar. 

Mas nunca a figura ossuda e espantada do lacaio que acabara de tocar à porta lhe aparecera em 

momento mais oportuno. 

Abriu uma carta. Eis o que a carta dizia: «Meu caro amigo, prestes a partir para, etc., onde ficarei 

três semanas, venho dizer-te que, etc. Assinado: Três-Estrelas. Post-scriptum: Dá-me o gosto de me 

enviar duas dezenas de lápis e de montar os meus cavalos o mais frequentemente que possas. Sabes 

que são teus e que te devo essa atenção. Adeus, até breve, meu querido Marinho.» 

Que pensa o leitor que fez o dito Marinho? Que ficou contente, que correu a buscar o fato verde? 

Não ficou nada contente. Correu, é verdade, a buscar o fato verde - admito -, embora tenha franzido 

o sobrolho.  Meteu  decididamente  as  mãos nas  algibeiras  como se quisesse desafiar  os  fundos. 

Enfiou o queixo na gravata e a chave na bolsa. No momento em que batia com a porta de casa, 

dizendo ao Chico que o seguisse, assobiou a mais insensata das árias. 

Peço ao leitor que acredite que não estou a brincar. Que tenha em conta que esta história não é 

uma fábula. O Marinho vive no Beco das Almas Penadas. E é de uma família da Porcalhota. 

Mal chegou a casa do Três-Estrelas, montou a cavalo. Mal montou a cavalo já estava a caminho 

da Baixa. Mal chegado à Baixa, galopou até ao Aterro. Chegado ao Aterro, procurou à esquerda e à 

direita a bela que encontrara no Passeio Público. A dama passou perto dele, lentamente e numa 

caleche descoberta. Olhou para ela várias vezes mas não a reconheceu, dado que ela se esquecera de 

pôr o vestido laranja e envergava uma capa azul. Quanto à bela, também não o reconheceu, apesar 

de ele usar o mesmo fato verde, dado que na véspera não reparara nele. 

O Marinho, das três às cinco, deu voltas ao miolo para descobrir um vestido laranja. Uma chuva 

miúda começou a cair, as equipagens apressavam-se, uma após outras, na direcção do Terreiro do 

Paço. Baixavam-se as cortinas, levantavam-se as capotas, os cavaleiros ingleses abriam os guarda-

chuvas, os lusitanos estalavam os chicotes contra o vento pesado e húmido que lhes debotava os 

bigodes retorcidos. No momento em que o Marinho, seguindo a manada, corria para o Beco das 

Almas Penadas, um vestido da mais aprazível cor de laranja passou-lhe em frente do nariz com a 



rapidez de um raio. O Marinho estacou de imediato. Isto é, quis estacar de imediato, mas o cavalo 

foi de outro parecer e estabeleceu-se entre eles um diferendo. O cavalo, habituado a uma mão firme, 

avançou tão boas razões para seguir caminho que o Marinho esteve a ponto de as conhecer, caindo 

de costas. Não insistiu e, dando rédea solta, partiu a galope atrás do vestido laranja. Em breve se viu 

ao lado da caleche da bela, e do Cais do Sodré até ao Rossio houve olhares fatais e suspiros a 

granel. 

O Marinho era bem apessoado, pequeno e bochechudo. Uma floresta de cabelos negros, cuja 

desordem anunciava um homem superior, valera-lhe, apesar das pretensões byronianas, a alcunha 

de  Werther  das  Guedelhas.  O  cavalo  do  Três-Estrelas  ia  meditando  na  morte  da  bezerra,  e  o 

Marinho  deixava-se  levar  com perfeito  à-vontade.  O  seu  fato  único,  pelo  hábito  reiterado  do 

convívio, acabara por se acomodar às medidas do proprietário. Aliás, a chuva aumentava o mérito 

dos propósitos do nosso herói. 

A dama laranja, essa, era seca e determinada. Tinha boca de orelha a orelha e testa até ao alto do 

crânio. Bem feita, de bom tamanho. Uma dessas belezas lisboetas que brilham nos salões de baile e 

de  quem o  Tolentino  disse  que  metem o colchão dentro  do  toucado.  Recordou-se do Marinho 

quando, ao chegar a casa, a criada de quarto lhe trouxe as pantufas. Pensou nele até às seis e um 

quarto, hora a que saiu para jantar. 

De modo que os oito dias seguintes se passaram assim: às quatro da tarde, o Marinho montava a 

cavalo, ia até ao Aterro, encontrava a dama laranja e, a trote, escoltava a caleche. A dama olhava 

para o Marinho desde o Cais do Sodré até ao Rossio e pensava nele enquanto calçava as pantufas, 

até às seis e um quarto, hora a que jantava, fora ou em casa. 

Ao nono dia choveu a potes. E eis de novo o Marinho que eu conheço: nem cavalo nem dama 

laranja; percorre-o um arrepio mortal - a Lua cheia, feiticeira e sinistra, sobe no firmamento. O 

fogão de sala,  meio apagado,  suportou de novo a  cabeça sonhadora do Marinho.  O fato verde 

regressou à pose lastimável em cima da cadeira quebrada, e a pistola inofensiva foi, uma 

vez mais,  observada de soslaio de manhã e à noite.  Era urgente tomar medidas. O Marinho 

agarrou numa pena e escreveu: «Senhora, sigo-a desde há muito, talvez ainda não me tenha dado a 

honra, etc., etc.» 

É sabido o que ele escreveu: escreveu o que toda a gente escreve, o que Adão escreveu a Eva, o 

que o leitor escreveu ontem e escreverá amanhã. A dama laranja comoveu-se. Pediu a direcção de 

Marinho e, na resposta, proibiu-o de continuar a sonhar com ela. Ele, presa do mais penoso dos 

desesperos, passou o resto do dia debaixo das janelas da bem amada. À noitinha, sem um vintém no 

bolso, derreteu-se em amabilidades com o porteiro durante meia hora. A criada de quarto entreabriu-

lhe a porta e, caminhando em bicos dos pés, o desgraçado correu a ajoelhar-se aos pés da bela 

Amélia. 



Como já ficou dito, o Marinho entendia a paixão descabelada, o amor dramático e muitas outras 

belíssimas coisas que fazem parte dos nossos costumes. A dama mandou conduzi-lo à porta da rua 

depois de lhe ter dado a mão a beijar. No dia seguinte, contra todas as expectativas, o Sol brilhou. O 

Marinho,  enlanguescido,  enviou  um recado  à  dama  laranja.  Pedia-lhe  uma  entrevista,  que  foi 

concedida.  Às duas  montou a  cavalo.  O encontro seria  às  quatro.  A dama laranja  apareceu no 

Aterro. Os olhos semicerrados revelavam a fadiga de uma noite de remorsos. Abaixara-se mais do 

que era hábito dentro da caleche, e o  rouge que pusera no rosto denunciava medo e esperança. 

Juntou-se um grupo de jovens que, na noite anterior, com a dama laranja à frente, tinha dançado a 

polca janota durante duas horas e meia. A bela dançara como um anjo. Enfeitara-se com os atavios 

mais deliciosos do mundo. O Marinho, soprando nos dedos, compreendeu que lhe competia pagar a 

factura. 

Já  adiantei  acima  que  dois  acontecimentos,  aparentemente  frívolos  e  totalmente  devidos  ao 

acaso, decidiram do destino do Marinho. Nesse momento preciso, ele atingira o mais alto grau de 

felicidade, a sua boa estrela encontrava-se no zénite. A da dama laranja aproximava-se, cintilando 

como um planeta trémulo. O ideal do nosso Marinho descia à terra. E, como o Teodoro de Lope de 

Vega, ele sentia-se prestes a estender os braços aos céus, gritando: «Fortuna, crava um prego de 

ouro no eixo da tua roda! Pois deves deter-te aqui.» Correu para a dama laranja, querendo integrar-

se no grupo que a saudava. Infelizmente, ao avançar, cravou sim, imprudentemente, as esporas na 

barriga do cavalo do Três-Estrelas, que continuava a meditar na morre da bezerra. Houve de novo 

um desaguisado entre ambos. Desta vez as razões do cavalo foram tão boas e tão convincentes que 

o Marinho, rendido, caiu de cabeça no chão sem sofrer uma beliscadura. 

Já jurei que esta história é verdadeira. Já declarei onde mora o Marinho. A verdade obriga-me a 

acrescentar que a caleche seguiu caminho e que à noite, quando ele, num último assomo de alegria, 

se apresentou na residência da dama laranja bateu com o nariz na porta. 

A dama troçava do pobre rapaz ou aborrecera-se dele por causa da queda desastrada? Nada, na 

verdade, motivara o acidente. Porém, se ela conhecesse o Marinho, saberia que raramente havia 

motivo para os acidentes de que era vítima. O acaso, deus dos audaciosos, parecia querer reservar-

lhe  os  mais  irónicos  contratempos,  como  se  lhe  destinasse  o  convívio  com simpáticos  anões 

maliciosos.  Que me seja  permitido  citar  um exemplo.  Um dia,  o  Marinho,  preparando-se  para 

escrever uma carta, deixou cair a pena e pisou-a. Foi buscar uma nova, mas cortou o dedo ao talhá-

la.  Abriu  um armário,  à  procura  de  um penso.  A gaveta  resistiu;  forçou-a  e  entornou  a  tinta 

vermelha em cima do papel branco. A tinta corria, dividia-se em mil canais, desenhava arabescos 

que ameaçavam atingir as calças novas. O nosso herói, de dedos ensanguentados, não ousava tocar 

em nada. Deu uma cotovelada no armário e a dor causada pela chave em que embateu fê-lo pular. A 

cadeira oscilou; o biombo, especado detrás da cadeira, perdeu o equilíbrio e, inclinando-se com 



majestosa lentidão, cobriu, de batentes abertos, a mesa, o candeeiro e o próprio Marinho. 

Tudo isto parecerá pueril ao leitor. Trata-se, no entanto, das infelicidades do Marinho; mas como 

a  vida  dele  estava  repleta  dessas  infelicidades,  os  seus  dissabores  mais  ligeiros  sucediam-se 

ininterruptamente, acabando, como gotas de água, por compor uma torrente implacável sob a qual 

se debatia em vão, no mais patético desespero. 

Definhando de vergonha e raiva, não podia conceber que uma queda de cavalo numa calçada 

pudesse bastar para lhe fazer perder um coração de mulher. Jurou nunca mais voltar ao Aterro, não 

tornar a ver a Amélia, e a bola de sabão em que vivia, furada por um alfinete, evaporou-se nos ares 

e encheu-lhe a cabeça de gás sulfúrico. «Mas eu nem sequer me feri!», dizia uma manhã, vendo ao 

espelho a cara rubicunda coberta de lanhos da navalha da barba. O pobre diabo não era capaz de 

perceber que o mal residia precisamente no facto de se não ter  ferido.  Se,  pelo menos, tivesse 

partido uma costela, tudo estaria salvo, e as mais ternas lágrimas e os bálsamos mais finos ter-lhe-

iam aliviado as feridas nessa mesma noite. Teria então podido, qual Catão, o Antigo, rasgar o órgão 

que  sangrava  e  morrer  pela  mulher  amada.  Erguera-se,  porém,  no  instante  da  queda,  e  julgou 

comportar-se convenientemente recebendo com um sorriso o cruel insulto do destino. 

Apossou-se dele a mais negra acédia: nunca fora tão inteiramente Byron. Pela primeira vez na 

vida  tinha  o  pleno  direito  de  odiar  o  género  humano.  Renunciou  ao  mundo  e,  de  mão  firme, 

escreveu na primeira página de uma bela resma de papel o título de um romance epistolar com a 

seguinte epígrafe. 

«Frailty thy name is woman»

Acontece que a dama laranja tinha por marido o mais singular dos homens. Tratava-se de um 

rotundo barril de cerveja com espuma. O nariz parecia a trombeta do Juízo Final. Tudo o que fazia e 

dizia  assemelhava-se  ao  estardalhaço  de  uma carroça.  Se  alguma vez  lhe  tivesse  passado pela 

cabeça esconder-se nos aposentos da mulher para surpreender uma intriga, teria sido vítima, como 

numa canção italiana, de um espirro intempestivo. Mas jamais lhe passou pela cabeça semelhante 

ideia.  A sua vida decorria  calmamente,  entre  dois trilhos  profundos,  agitada aqui  e  acolá pelos 

solavancos  das  suas  próprias  gargalhadas  fenomenais.  Depois  de  quinze  anos  de  casamento, 

apaixonava-se regularmente pelos adoradores da mulher. Só vira o nosso Marinho uma ou duas 

vezes;  no entanto,  essa irresistível  simpatia  fizera  efeito  e,  na Primavera,  quando organizou os 

jantares periódicos na quinta, foi necessário que, com vontade ou sem ela, o seu novo conhecimento 

aceitasse o convite. Passeando um dia, por essa época, no jardim do bom do homem com o meu 

amigo Marinho, observei-lhe como, cá na Terra, a felicidade depende de bem pouca coisa. Que teria 

acontecido, em 27 de Julho, se tivesse chovido a cântaros? Que seria do Universo se Brutus, nos 



idos de Março, se tivesse engasgado, como Anacreonte, com uma uva inteira? Qual o destino do 

meu leitor se ganhasse a lotaria? 

O Marinho,  que não jogava na lotaria,  negava positivamente essa possibilidade.  Detestava a 

literatura filosófica e fizera sempre questão de se abandonar com confiança ao mesmo acaso que tão 

assiduamente o mistificava. Ergueu os olhos ao céu. Que pena, a sua estrela feliz desaparecera! O 

planeta da dama laranja brilhava, solitário e orgulhoso, num éter sem nuvens. Um vento ligeiro fez 

tremer as folhas, e um vapor diáfano, deslizando sobre as colinas longínquas, subiu repentinamente 

no horizonte. Elevou-se em silêncio na direcção da Via Láctea; depois, tornando-se mais e mais 

espesso, deteve-se, como que inseguro do caminho a seguir. Os rouxinóis cantavam à beira do lago; 

as  flores  abriam-se  ao  orvalho.  Um ruído  surdo e  distante  anunciou  que  o  ar  se  carregara  de 

electricidade. Então, a nuvem desceu à terra e, por magia, estendeu dois tentáculos sombrios de 

Oriente  a  Ocidente.  Uma falha  ínfima,  semelhante  a  uma ferida profunda,  deixava adivinhar  a 

imensidão celestial. O planeta da dama laranja cintilava audacioso. Como flechas lançadas por um 

arco mongol, os seus raios acerados traçavam do céu à terra uma hipérbole de fogo. Contudo, foi 

em vão que o planeta lutou contra a tempestade: a nuvem, furando-o de repente, com um estampido 

terrível, devorou-o e aniquilou-o. 

A chuva forçara-nos a entrar no salão, e em breve nos sentámos à mesa. O Marinho, que não 

podia curar-se do amor fatal, não deixava de fazer a mais estúpida das figuras em todo o lado onde 

aparecia.  A dama  laranja,  convenhamos,  desdenhava-o  completamente.  Jamais  estivera  tanto  à 

moda. 

Nunca, como nesse dia, ele fora objecto de zombarias mais mordazes e de provocações mais 

cruéis. A ironia é uma figura de retórica que, quando não usada com prodigalidade, produz grande 

efeito. O que levava a bela Amélia a rir a bandeiras despregadas é que possuía belos dentes. A cada 

dichote picante que lhe saía dos lábios, sobrepondo-se à música da baixela e ao bater dos pés dos 

lacaios,  grasnava  a  alegria  ruidosa  do  anfitrião.  O Marinho  mostrou-se  de  início  muito  pouco 

sensível a tudo o que acontecia à sua volta. Bamboleando-se a dois passos da mesa e pisando o 

guardanapo,  conformava-se  escrupulosamente  aos  seus  hábitos  devoradores:  de  cabeça  curvada 

sobre o prato, não deixava o criado, na volta à mesa, aflorar-lhe em vão a cabeleira revolta; e se, por 

acaso, ouvia uma palavra da conversa, limitava-se a um trejeito, à direita e à esquerda, fixando os 

vizinhos com um olhar inquieto. 

À sobremesa, quando dois autores românticos e um tenente dos dragões começaram a proferir 

despautérios, o pároco da aldeia baixou os olhos e viu à sua frente uma taça de água quente cuja 

utilidade ignorava de todo. Era a primeira vez que saía do presbitério para jantar na quinta. Depois 

de hesitar uns momentos, tomou a opção corajosa de engolir, por delicadeza, a poção desagradável. 

A dama laranja, vendo o que sucedera, encantada com a aventura, fixou os olhos no Marinho, à 



espera de que ele fizesse outro tanto. Mas ele era, por natureza, o ser mais distraído do mundo. 

Encontravam-no às vezes sem chapéu, e sempre que descia à rua, carregado com um embrulho 

suficientemente pesado para ter de chamar um fiacre, esquecia infalivelmente na viatura o objecto 

que o forçara a tomá-la. Não engoliu a poção da taça mas quase. E deteve-se a tempo de entornar 

suavemente o líquido em cima dos joelhos da vizinha. 

A  dama  laranja  não  pôde  conter-se  e,  para  evitar  uma  gargalhada  estrondosa,  mordeu 

precipitadamente uma amêndoa com casca, que tomou por uma amêndoa coberta de açúcar. Não sei 

bem como tudo se passou, nem se a amêndoa era uma noz, mas o facto é que a dama, pura e 

simplesmente, partiu um dos dentes ao meio.  O dente caiu no prato,  e o criado,  empertigado e 

atento na retaguarda, retirou num ápice o corpo do delito. A Amélia não soltara um único gemido. 

Assentou  um cotovelo  na  mesa  e  olhou  em volta  para  saber  se  os  outros  tinham visto  o  que 

acontecera. Todos se tinham apercebido, todos os olhares se concentravam nela, e nem os mais 

caritativos dos convivas se impediram de comentar, berrando, o sucedido. 

Impossível recolocar o dente funesto. Já a dama ouvia murmurar: «A senhora dona fulana de tal 

tem um dente postiço.» Perdera a beleza, o seu reinado findara. 

O Marinho devorava-a com os olhos. Como a lamentava sinceramente, ele, que essa beleza fatal 

reduzira ao desespero! Como estaria disposto a estatelar-se do cavalo, durante oito dias seguidos, de 

manhã e à noite, na cidade e no campo, para recolocar nessa boca adorada a pérola que daí caíra! 

Como sofria  por  ela!  Oh,  as  lágrimas  grossas  que lhe  rolavam dos  olhos!  Como ele  a  seguiu 

tristemente quando, agarrando no xaile e no chapéu, ela fugiu para o jardim para aí chorar lágrimas 

de fel! 

A Amélia  sentia-se  desesperada:  a  sua  estrela  perdera-se  na  imensidão  cósmica.  De  tantos 

prazeres e de tanto orgulho só lhe restavam agora a piedade do mundo e viver quarenta anos com 

um dente a menos. 

A bela Amélia tomou o Marinho como amante. Partiu com ele para Itália. As últimas cartas de 

Milão anunciam que o dente foi substituído com esmero e perfeição e que ela, a diva, tem horror às 

nozes. 

Nota sobre a tradução: 

Gamier, de George Sand, é um texto hiper ou super-romântico (depende do leitor e, sobretudo, da leitora). Trata-se 

de  um «conte»,  na  classificação  francesa  de  géneros  literários,  o  que em português  se diria  uma fábula,  ou  uma 

historieta, ou uma história da Carochinha. Através da duplicidade de referentes, da ironia e do contra-senso, a escrita 

convida o leitor à crítica sarcástica dos lugares-comuns do Romantismo e de quem nele crê. As peripécias descritas 

revelam-se desconcertantes,  abrindo no real  visível  fendas  através  das quais os protagonistas  se perdem e,  final  e 

inesperadamente, se encontram: e foram muito felizes, ou, y colrin colorado, que él cuento se ha terminado. Para que o 

leitor lusíada possa fruir da polissemia do texto, transpu-lo não apenas para português mas também para Portugal, numa 



confluência de reenvios  a  Eça,  a  Camilo,  a  Garrett  e  à  Lisboa novecentista.  Traduzi  sem trair,  isto  é,  respeitando 

correspondentes vocabulares e sintáticos do original - mas procurei fazer um pouco mais do que traduzir: propus-me 

verter o texto como se Mme Sand tivesse vivido em Portugal e em português do século XIX. Como se fosse familiar da 

Baixa, dos extintos Arerro e Passeio Público e de quem por lá publicamente se passeava. 
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