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O autor de FABIOLA é o prelado Ni·
cholas-Patrick-Stephen Wiseman, que consa·
grou tôda a sua vida à difusão do catolicismo
na Inglaterra.
:Bste seu famoso romance, traduzido para
dezessete idiomas diferentes, visa mesmo divul
gar os princípios religiosos romanos. Trata-se,
pois, de um romance engagé1 isto é, de obje
tivos catequistas. Feito para disseminar a dou·
trina de Roma entre os inglêses, transcendeu,
no entanto, seu primitivo campo de ação,
vindo a valer, com o correr dos tempos. como
instrumento de propaganda religiosa em todo
o mundo.
FABIOLA é, assim, um romance interessa
do, escrito com escopo predeterminado. Mas,
nem por isso ou apesar disso, deixa de ser
interessante obra de ficção. Penence, como
romance, à estirpe de Quo VADis?, de Os
ÚLTIMOS DIAS DE PoMPÉIA, de BEN·HUR, todos
célebres como êle e como êle celebrizados pelo
teatro e pelo cinema.
Aliás foram inúmeras
as versões cinematográficas de FABIOLA. Os
principais studios dos países onde a indústria
fílmica melhor se desenvolveu transpuseram
para a tela a história que o padre inglês
imaginou.
Wiseman era filho de um comerciante
britânico estabelecido na Espanha. Foi em
Sevilha, no ano de 1802, que nasceu êsse sa
cerdote por vocação e grande estudioso de
línguas monas, notadamente o hebreu e o
siriaco. Aos vinte e cinco anos Wiseman en..
sinava literatura oriental na Universidade de la
Sapienza, confirmando ai a reputação que gran·
jeara de excepcional talento e erudição no
Colégio Inglês de Roma, do qual veio a ser
diretor e onde entrara, adolescente ainda, co�
mo estudante.
Foi Pio IX que o fêz cardeal.
Wiseman escreveu dramas religiosos, dis·
cursos, ensaios e sermões, além de FABIOLA,
sua obra·prima e que lhe deu projeção uni·
versa!. Foi êle o fundador da famosa publi·
cação católica ttDublin Rcview",
Até sua mor·
te, ocorrida em 1865, dedicou-se aos seus ideais
de sacerdote católico.
FABIOLA foi publicada em 1854. Já com·
pletou, pois, seu centenário uo livro mais
popular do seu século". Apesar de passado
tanto tempo de sua primeira edição, o livro
mantém, ainda hoje, o objetivo d o autor,
que era transmitir ao público a idéia, o espi
ríto e os sentimentos das primeiras eras do
cristianismo.
Se bem não se trate de romance histórico,
e o próprio Wiseman chamava atenção para
isso, o livro reproduz fielmente a época de
Diocleciano e, especialmente, o período em
que os cristãos padecem a violenta perseguição
do édito de 303.
A heroína do romance é FABIOLA, filha
de Fábio, dignitário todo-poderoso. Cercada de
riquezas, afeita ao luxo, voluntariosa e egoísta,
a bela jovem, no entanto, é tocada pelo exem..
pio dos humildes servos de Cristo e termina
por converter·se também à nova doutrina, dou
trina que igualava pobres e ricos, escravos e
senhores, reis e plebeus, sábios e ignorantes.
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Nota sôbre o cardeal Wiseman
Nicholas Patrik Stephen Wiseman nasceu em Sevilha, em
Tinha três anos quando a morte do pai,
comerciante estabelecido em Espanha, determinou o seu re
gresso à Inglate?Ta. Tão depressa começou os estudos a sua
vocação religiosa manifestou-se imperiosamente, e aos dezes
seis anos êle entrou para o colégio inglês de Roma.
Uma vez ali, deu asas ao seu gôsto pelas línguas mortas;
estudou profundamente o hebreu, o siríaco, e após a publicação,
em 1828, das suas Horae Syriacre, recebeu de Leão XII o
título e a função de professor de línguas orientais no colégio
da Sapien,za.
Enquanto isso ordenou-se, e aos vinte e seis anos tornoo-se
reitor do colégio inglês, permanecendo nesse cargo durante
doze anos.
Passou então à Inglaterra, precedido de uma reputação
de talento e de grande erudição, tendo publicado sucessiva
mente as seguintes obras:
Da relação entre a ciência e a
religião revelada, e Discursos sôbre as principais doutrinas e
práticas da Igreja católica, além de várias coleções de Dis

2 de agôsto de 1802.

cursos.

Imediatamente o público religioso do mundo inteiro, vi
brando, tornou partido pró ou contra as doutrinas tUrn tanto
ousadas e inovadoras do novel bispo criado por Gregório XVI.
Com apenas quarenta e oito anos, Wisernan recebeu das
mãos de Pio IX a púrpura cardinalícia que orna a cadeira
arquiepiscopal de Westminster.
Ainda
ssa vez o destino
do prelado foi o de atear a discórdia, póis a sua nomeação
excitou o mais vivo descontentamento entre os protestantes
inglêses, que obtiveram do Parlamento, em 1851, o bill que
proibia aos católicos inglêses tornarem o título de bispo. Essa
lei, de resto nunca aplicada, foi revogada em 1872.
No ano de 1854 apareceu Fabíola, um dos livros mais
populares do séoolo e que tem sido traduzido em tôdas as
línguas. Ainda hoje essa obra mestra do cardeal permanece
viva e conservando tôda a sua juventude irnperecí�Jel, porque
a sua inspiração foi bebida nas fontes puras das tradições da
igreja primitiva.

'f!
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No prefácio da edição original o autor refere como êsse
livro foi composto e que fortes raízes lançou no Breviário
dos Ofícios dos Santos� e sobretudo das Santas� e como êle
se dedicou a seguir essas páginas admiráveis cuja envolvente
simplicidqde é tão sugestiva.
Os derradeiros anos de vida passou-os o prelado no mesmo
incessante labor. Ao mesmo tempo escritor, autor, jornalista
(fundação cia Dublin-Review), conferencista, publicou em 1853,
Ensaios, em 1858, Lembranças dos Quatro últimos Papas,
e depois um drama, a Gema Oculta, que foi representado em
Liverpool. Fêz ainda conferênciqs nas quais logrou uma repu
tação considerável e que foram publicadas. Enfim, em 1864,
seu último esfôrço foi digno do nobre ideal de um cristão,
produzindo os Sermões sôbre Nosso Senhor Jesus Cristo. Mor
reu em 1865 universalmente admirado, lastimado e querido,
tanto pelas 8fU(lS altas qualidades de espírito e coração como
pelo seu mérito de escritor e erudito. Seus próprios adver
sários respeitavam nêle o homem sem mácula cujas idéias
não partilhavam.
A Inglaterra, que sempre soube honrar as suas glórias
nacionais, mandou-lhe fazer régias pompas fúnebres.
HAEC, SUB ALTARI SITA
SEMPITERNO, L AP S I B U S
NOSTRIS VENIAM PRECA
TUR, TURBA, QUAM SERVAT
PROCERUM CREATRIX PUR
PUREORUM.
PRUDENTIUS.

PRIMEIRA

pARTE

PAZ

CAPÍTULO

I

MORADA CRISTÃ
por uma tarde de setembro do ano de 302 que convi
damos o leitor a acompanhar-nos através das ruas
de Roma. O sol, em declínio, não tardará duas horas
a esconder-se.
Nenhuma nuvem no céu, de onde escorre
agora algum refrigério. Surge das casas a multidão dos habi
tantes que se dirige de um lado para os jardins de César, e
do outro para os de Salústio, a fim de dar o passeio vespertino
em que se trocam as novidades do dia.
A parte da cidade onde conduzimos o leitor é a que, desig
nada pelo nome de Campo de Marte, compreende a planície
de aluviões situada entre as sete colinas e o Tibre. Antes
do fim do período republicano, êsse terreno até então reservado
aos jogos atléticos e guerreiros do povo, fôra invadido pelos
monumentos públicos. Pompeu aí erigiu o seu teatro; pouco
depois Agripa escolheu-o para edificar o Panteon e os banhos
contíguos. Gradualmente foram-no envolvendo as moradias
particulares, enquanto as colinas ostentavam os edifícios mais
importantes, tais como a residência imperial que, após o
incêndio de Nero, se estendia pelo Palatino com o circo Má
ximo, pelo Esquilino com os banhos de Tito erguidos sôbre
as ruínas da Casa de Ouro, pelo Aventino com os de Caracala,
e enfim, no período que nos ocupa, pelo Quirinal que o impe
rador Diocleciano adornou com as suas termas.
Depois dos tempos republicanos, Augusto mandou trans
formar as edificações primitivas do Campo de Marte, desti
nadas a conter as assembléias, em um palácio magnífico, cha
mado a Septa Júlia, e cujas ruínas ainda hoje são fàcilmente
identificáveis. Êsse espaço é agora ocupado pelos palácios
Dória e Verospi (ao longo do atual Corso), o Colégio Romano,
a igreja de Santo Inácio e o Oratório de Caravita.
A casa onde vamos introduzir o leitor encontra-se preci
samente do lado fronteiro, e estende-se a leste daquele edifício
até à colina do Quirinal, cobrindo assim, como tôda a nobre
mansão romana, um espaço considerável.
Vista de fora a
sua aparência é triste e severa.
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As paredes são baixas, cortadas de raras aberturas e
desprovidas de ornamentos arquiteturais. Ao meio de uma
das faces dêsse quadrilátero abre-se uma porta in antis, isto
é, com um simples tympanon ou cornija sobreposta, pousando
em duas meias colunas.
Graças ao nosso dom de ubiqüidade atravessemos o ves
tíbulo decifrando o "salve" de mosaico incrustado no pavi
mento, e penetremos no átrio que uma coluna envolve.
Ao centro do lajedo de mármore um jôrro de água cris
talina, trazido das colinas tusculanas pelo aqueduto de Cláudio,
tomba num pequeno tanque feito de mármore vermelho, de
onde novamente ressalta para ir regar com leveza as plantas
raras dispostas em redor, em elegantes vasos, antes de se
perder noq.tro recipiente. No átrio estão espalhados alguns
móveis: leitos incrustados de marfim e prata, mesas de ma
deiras orientais suportando candelabros, lâmpadas e outros
utensílios de bronze ou prata, bustos delicadamente cinzelados,
vasos, trípodes e diferentes objetos de arte.
Nas paredes,
afrescos de um período sem dúvida anterior, mas em perfeito
estado de conservação, separados por estátuas em seus nichos,
pintura e escultura· representando motivos históricos ou mito
lógicos, onde nada pode ofender a alma mais suscetível. Um
nicho vazio ou um afrêsco velado, aqui e ali, provam que isso
não é inteiramente devido ao acaso.
Mantido pelas colunas, o teto abobadado deixa ao centro
um largo espaço aberto, o implúvio, sôbre o qual um tôldo
estendido protege o aposento contra o sol e a chuva. A luz
artificial permite-nos avistar, para além de um arco situado
em frente à entrada, um pátio interior, ainda mais rico, e
onde podemos enfim assegurar-nos de que estamos numa casa
habitada e não num palácio encantado.
Junto a uma mesa está sentada uma senhora que ainda
não ultrapassou a primeira metade da vida, mas cujas nobres
e meigas feições trazem os vestígios de antigos desgostos.
Uma poderosa influência parece contudo haver atenuado essas
tristes recordações, ou permitido o desabrochar de alguma
doce esperança. A simplicidade do seu aspecto contrasta sin
gularmente com o luxo que a cerca; seus cabelos semeados
de fios de prata estão descobertos e arranjados sem nenhum
artifício; suas roupas são do tecido e da côr mais simples,
isentos de adornos mas orlados do galão de púrpura, ou
segmentum, que indica o estado de viuvez; nenhuma jóia,
nenhum enfeite valioso, como aquêles de que tão pródigas
se mostram as damas romanas. A única coisa que disso se
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aproxima é um delgado cordão de ouro que traz ao pescoço,
e cuja parte inferior, aparentemente sustentando uma meda
lha, está cuidadosamente oculta em seu peito.
No instante da nossa intrusão ela está entretida num
trabalho que com certeza se não destina ao seu uso. Num
longo retalho de estôfo dourado ela borda, com fio de ouro,
recorrendo de vez em quando a várias caixinhas elegantes
pousadas na mesa, e de onde tira uma pérola ou outra pedra
preciosa montada, que introduz no seu desenho. Dir-se-ia
que essas jóias antigas vão ser consagradas a algum destino
mais nobre.
Mas, enquanto o tempo vai passando, uma certa inquie
tação parece insinuar-se em seus calmos pensamentos, até
então imersos no trabalho. De vez em quando ergue os olhos
para a porta de entrada, escuta e fica como desiludida, ou
então observa o sol ou a clepsidra que tem ao lado; por fim
uma ansiedade mais intensa se lhe desenha no rosto, uma
batida alegre se faz ouvir e a anciã inclina-se para a frente
com um sorriso a fim de receber o tão esperado visitante.

CAPÍTULO

Il

Fll..HO DE MÁRTIR
um gracioso adolescente, cheio de alegria e candura,
que atravessa o átrio em passos leves e elásticos.
Não tem talvez quatorze anos, mas a sua altura sugere
mais do que essa idade, com uma elegância de formas e uma
virilidade muito pronunciadas. Seus livres membros mostram
-se desenvolvidos pelo exercício; as feições denotam um tem
peramento franco e entusiástico, enquanto a bela fronte, emol
durada de cabelos castanhos, naturalmente anelados, irradia
inteligência. Usa as roupas comuns aos adolescentes, a curta
pretexta) que ultrapassa um pouco o joelho, e uma burla (1)
de ouro pendurada ao pescoço.
Um rôlo de papiro e de
velo, trazido por um servidor que o acompanha, prova-nos
que êle vem da escola.
Enquanto assim o examinamos êle recebe o beijo da
mãe e senta-se a seus pés. Esta observa-o em silêncio por
(1)

Esfera côncava.
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alguns instantes, como se tentasse descobrir-lhe nos gestos
a causa do seu atraso, pois êle deveria ter chegado uma
hora antes. Mas encontra em seu olhar um soniso tão cheio
de franqueza e de inocência que tôda a sombra de dúvida
se apaga e--ela termina por perguntar-lhe:
- Que foi que hoje te atrasou, meu filho muito amado?
Talvez algum acidente?
- Oh! não, asseguro-te, minha doce (2) mãe; pelo con
trário, tudo se passou tão agradàvelmente que quase não ouso
contá-lo.
Um olhar de carinhosa interrogação fêz desabrochar um
sorriso juvenil nos lábios do adolescente, que acrescentou:
- Enfim, não há outro remédio. Bem sabes que nunca
me sinto feliz, nem posso dormir, enquanto te não confio as
coisas boas e más do meu dia (a mãe sorriu perguntando-se
quais poderiam ser as coisas más). Li outro dia que os
Citas marcam os dias com uma pedra branca ou preta,
segundo êles foram propícios ou desfavoráveis. . . Ora, sucede
que tenho um escrúpulo de consciência em dizer-te tudo o
que me leva a marcar o dia de hoje com uma pedra branca.
Uma solicitude mais terna obscureceu os olhos da mãe,
para que o filho lhe tomasse a mão e a levasse amorosa
mente aos lábios, replicando:
- Nada receies, minha mãe muito amada, teu filho nada
fêz que te possa desgostar. Dize-me apenas se queres saber
tudo o que hoje me aconteceu, ou somente a causa do meu
tardio regresso.
'4il - Conta-me tudo, querido Pancrácio - respondeu ela,
- nada do que te concerne pode ser-me indiferente.
- Pois bem - começou êle então, - êste derradeiro
dia de escola parece ter sido singularmente abençoado, e
todavia repleto de estranhos episódios. Em primeiro lugar
fui coroado numa declamação que o nosso bom mestre Cassiano
nos prop ôs durante o período da manhã, o que levou, como
vais ver, a descobertas inesperadas. O assunto era "que o
verdadeiro filósofo deve estar sempre pronto a morrer pela
verdade". Jamais ouvi coisa tão fria e insípida, se assim
me posso exprimir, como as composições lidas pelos meus
condiscípulos.
A culpa não é dêles, pobres amigos!
Que
verdade poderão êles possuir, e que desejo alimentar, de
morrer pelas suas vãs . opiniões? Ao contrário, que grande
tema para um cristão! E que reflexões sugere! Foi o que
(2)

Expressão muito comum nos epitâfios das catacumbas.
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senti; meu coração e meus pensamentos ardiam enquanto
eu escrevia a minha prova, cheia dos teus ensinamentos e dos
exemplos domésticos que estão diante de mim. O filho de
um mártir não poderia sentir de outro modo. Porém, quando
chegou a minha vez de ler o que escrevera, percebi que os
meus sentimentos quase me haviam traído. No entusiasmo
da leitura a palavra cristão substitui-se à de filósofo, e a
palavra fé à de verdade. Ao primeiro êrro vi Cassiano estre
mecer, e ao segundo uma lágrima brilhar-lhe nos olhos, en
quanto êle se inclinava para mim, murmurando: "Cuidado,
meu filho, ávidos ouvidos nos escutam!"
- Como! - interrompeu a mãe. - Cassiano será cristão?
Eu escolhi a sua escola porque ela goza da melhor reputação
de ciência e moralidade, mas agora agradeço a Deus por o
ter feito. Em todo o caso, nestes dias de perigo e apreensão,
somos obrigados a viver como estrangeiros em nossa própria
terra, e impossibilitados de reconhecer os nossos próprios
irmãos. Certamente, se Cassiano proclamasse a sua fé, sua
escola ficaria deserta. Mas continua, meu querido filho. Seus
temores eram fundados?
- Assim o temo, porque enquanto a maioria dos meus
companheiros, desatentos a êsse lapso, aplaudia com veemência
a minha ardente declamação, pude ver os olhos sombrios de
Corvino fixos em mim com ar ameaçador, ao mesmo tempo
que mordia os lábios numa cólera evidente.
- Quem é êle, meu filho, e por que motivo se mostrava
tão contrariado?
- É o mais velho e o mais forte, mas infelizmente o
mais estúpido aluno da nossa classe, embora isto não seja
culpa sua. Todavia, não sei porque razão, parece animado
contra mim de uma perpétua antipatia.
- E disse-te ou fêz-te alguma coisa?
- Sim, e foi essa a causa do meu atraso. Quando saímos
da escola para o campo junto ao rio, êle disse-me num tom
insultante e em presença de todos os nossos camaradas: "Va
mos, Pancrácio, é esta a derradeira vez que nos encontramos
aqui (e sublinhou esta palavra); tenho umas contas a acertar
contigo. Quiseste mostrar a tua superioridade sôbre mim e
sôbre os outros mais velhos e que nada te ficam devendo;
vi os teus olhares arrogantes enquanto recitavas a tua decla
mação lírica, e notei mesmo certas expressões de que poderias
ser levado a arrepender-te, porque meu pai, como sabes, é
prefeito da cidade (a mãe experimentou um ligeiro tremor)
e alguma, coisa se está preparando que poderá interessar-te
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muito de perto.
Antes, pois, que nos deixes, quero tirar a
minha desforra. Se és digno do nome que tens (3) , podere
mos medir-nos numa luta mais viril que a das tabuinhas e
do estilo. Luta comigo ou experimenta o cêsto contra mim.
Anseio por· te humilhar como mereces perante as testemunhas
dos teus insolentes triunfos.
A mãe inclinou-se ansiosamente para a frente, mal po
dendo respirar.
- E que foi que lhe respondeste, meu querido filho?
- Disse-lhe com brandura que êle estava enganado, porque jamais causei conscientemente um desgôsto a um cama
rada, nem sonhara jamais atribuir-me qualquer superioridade
a êles.
"Quanto ao que me propões, Corvino - acrescentei,
- bem sabes que sempre recusei comprometer-me em lutas
individuais, que começam por uma exibição de destreza e
terminam em combate encarniçado, em ódio e no desejo de
vingança. Como poderei aceitar agora o teu desafio, quando des
de logo confessas os sentimentos que costumam ter êsse deplo
rável resultado?"
"Nossos camaradas formavam círculo em redor, e não
tardei a perceber que, decepcionados em sua esperança de assis
tir a uma dessas cruéis diversões, todos se voltavam contra
mim. Então acabei por dizer-lhes alegremente:
"- E agora, meus amigos, até à vista, e que os destinos
vos sejam propícios. Separo-me de vós como sempre vivi
convosco, em perfeita paz."
"- Não - volveu Corvino vermelho de cólera, - mas ...
A face do jovem mudou de côr, sua voz alterou-se, um
tremor convulsivo o percorreu e meio sufocado soluçou:
- Não posso continuar, não ouso dizer o que se seguiu!
- Peço-te pelo amor de Deus, e pelo que deves à memória
de teu pai de nada me ocultar - disse a mãe pousando a
mão na fronte do filho. - Que disse mais Corvino?
O jovem tendo recuperado a serenidade, após uma pausa
e uma oração mental, continuou dêste modo:
- Não - prosseguiu Corvino, - não te retirarás assim,
vil adorador de uma cabeça de burro ( 4) . Tens-nos escondido
o lugar onde moras, mas eu hei de descobri-lo! Até lá, guarda
êste penhor da minha bem firme determinação de vingança.
E dizendo isso vibrou-me no rosto um violento sôco que
(3) O pancratium era um exercício que reunia todos os outros
jogos de ataque e de defesa, boxe, luta, etc.
(4)

Um dos insultos mais populares entre

os

pagãos.
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me fêz cambalear, em meio aos brados de selvagem alegria
de todos os que nos cercavam.
Uma torrente de lágrimas, que foram como um alívio,
inundou-lhe a face. Por fim êle continuou:
- Oh! como senti o sangue ferver nesse instante, como
meu coração parecia estalar! Uma voz murmurava ao meu
ouvido: "Covarde! " Era decerto um espírito maligno. Senti
que a indignação me dava fôrça bastante para agarrar o meu
injusto adversário pela garganta e jogá-lo no chão.
Ouvia
já o rumor dos aplausos que saudariam a minha vitória e
essa mudança de situações. Foi o combate mais difícil que
ainda tive de sustentar; nunca o sangue e a carne se mos
traram tão poderosos. Permita Deus que isso não mais se
repita!
- E que fizeste então, meu filho muito amado? perguntou a matrona ansiosa.
- Meu anjo da guarda venceu o demônio que me excitava
- respondeu êle. - Recordei o Senhor na casa de Caifás,
cercado de inimigos escarnecedores, ignominiosamente batido
na face, doce contudo e cheio de mansidão. Iria eu compor
tar-me em desacôrdo com êle? Estendi a mão a Corvino e
disse-lhe: "Que Deus te perdoe como eu o faço livremente
e plenamente, e te abençoe e cumule de bens. " Cassiano, que
tudo vira de longe, chegou nesse instante e logo dispersou a
juvenil multidão. Pedi-lhe então, em nome da fé comum que
agora se tornava patente entre nós, que não castigasse Corvino
pelo que havia feito, e obtive a sua promessa.
"E agora, minha doce mãe - murmurou o rapaz num
tom carinhoso, encostando a cabeça ao peito materno, - não
tenho razões para considerar o dia de hoje como um dia

feliz?"
CAPfTuw m
A CONSAGRAÇÃO

C" NQUANTO assim conversavam, o dia fôra gradualmente
CtJ declinando. Entrou uma idosa serva e acendeu as
lâmpadas cuja claridade iluminou o grupo enlaçado
que compunham o filho e a mãe.
Não era apenas a emoção bem natural de mãe que
agitava aquela senhora, da mãe que vê o filho educado num
ideal tão alto mostrar-se fiel logo à primeira prova, da mãe
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que pode, com tôda a eqüidade, apresentar o filho à Igreja
como a mãe dos Gracos apresentava os seus às matronas ro
manas surpreendidas.
Para-ela essa hora era mais grave ainda, mais sublime.
l!:sse instante ela o aguardava havia anos; pusera todo o
seu fervor materno em reclamá-lo. Numerosos pais, desde
o berço, têm votado um filho ao estado mais santo e nobre
deste mundo, rezando, esperando que êle cresça para se tornar
Mas se
um puro levita, e depois um santo padre no altar.
êsse filho é único, como Samuel para Ana, então essa consa
gração pode ser considerada muito justamente como um ato
de heroísmo materno. E que dizer das matronas antigas de Felicidade, de Sinforosa, ou da mãe anônima dos Macabeus,
- que deram ou ofereceram seus filhos como vitimas sôbre
o altar do fogo, mais ainda que como sacerdotes de Deus?
Enquanto essas idéias de supremo sacrifício se apresen
tavam ao espírito de Lucina que, de olhos fechados, orava
ardentemente para conseguir a fôrça necessária ao cumpri
mento do seu dever, em que pensaria o moço, também absorto
e silencioso? Não com certeza no alto destino que o aguar
dava.
Com certeza que não na venerável basílica, piedosa
mente visitada mil e seiscentos anos depois pelo peregrino
e o amador de antiguidades sagradas, a que daria o seu nome,
que ela própria recebera, à porta que lhe ficava próxima.
Não na igreja que se ergueria nas idades fiéis às margens do
distante Tâmisa, e que seria reverenciada, mesmo após a
mudança do seu destino, permanecendo o lugar de repouso
buscado pelos corações fiéis a Roma.
Não no ciborium de
prata, pesando duzentas e oitenta e sete libras, que o papa
Honório I depositaria sôbre as suas cinzas.
Não pensava
decerto no fato de que o seu nome seria inscrito em todos os
martiriológios, e que a sua imagem, coroada de raios, seria
coloéada em muitos altares como a do adolescente mártir da
primitiva igreja. Nessa altura êle era apenas um menino de
coração simples, achando muito natural obedecer sempre a Deus
e à sua lei. Suas reflexões não envolviam nenhum orgulho,
nenhuma vaidade pessoal, sem o que o seu ato seria desprovido
do heroismo que supunha. Quando ergueu os olhos viu nos
de sua mãe uma expressão tão nova, uma tal majestade em
suas feições que lhe pareceu estar contemplando as de um
anjo, e perante aquela visão de inspirada ternura caiu insen
sivelmente de joelhos.
Não seria o seu anjo da guarda, a
santa viva cujas virtudes lhe tinham servido de modêlo desde
a infância?
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Lucina quebrou o silêncio num tom de grave emoção.
- Chegou enfim o tempo, meu querido filho - disse
ela, - o momento que foi objeto· das minhas mais ardentes
preces e que esperei com a exuberância do amor materno.
Tenho observado, com ciumento cuidado, a eclosão em
ti das virtudes cristãs, tenho notado com alegria a tua doci
lidade, a tua mansidão, a tua diligência e piedade, o teu
amor por Deus e pelos homens. Tenho visto a tua fé viva,
a tua indiferença pelas coisas terrenas e a caridade que mos
tras pelos pobres.
Mas esperava com ansiedàde a hora que
me indicasse de maneira decisiva que te contentarias com
o pobre legado das fracas virtudes de tua mãe, e serias o
autêntico herdeiro dos dons mais nobres de teu pai mártir.
Essa hora, louvado seja Deus, chegou hoje.
- Que fiz então eu hoje que pudesse levar-te a mudar
de opinião a meu respeito? - perguntou Pancrácio.
- Escuta, meu filho: êste dia, o último da tua educação
escolástica, provou-me que te fizeste um homem. O que me
contaste da tua declamação prova-me que teu espírito está
cheio de nobres e generosos pensamentos; és demasiado sincero
para escrever que seria um glorioso destino morrer pela própria
fé, se assim o não acreditasses e sentisses.
- Em verdade, assim o creio e sinto - volveu o moço.
- Que maior felicidade pode um cristão esperar?
- Sim, meu filho, dizes a verdade, mas eu não me daria
por satisfeita com simples palavras. O que se seguiu provou
-me que podes suportar intrepidamente não apenas o desgôsto,
mas o que é mais penoso para o teu jovem sangue patrício,
a atroz ignominia de uma brutal agressão, as palavras e olhares
desdenhosos de uma multidão hostil. Mais do que isso, fôste
capaz de perdoar ao teu inimigo e de interceder por êle.
Hoje alcançaste os cumes mais altos da montanha, levando a
cruz aos ombros; um passo mais e tê-la-ás plantado nas alturas.
Mostraste-te digno filho do mártir Quintino. Queres ser exata
mente como êle?
- Mãe, mãe adorada! - atalhou ·o moço arquejante,
'- poderia eu ser teu digno filho e não desejar imitá-lo?
Embora não tenha tido o privilégio de o conhecer, sua imagem
sempre estêve presente em meu coração. Não exultei sempre
de alegria a cada solene comemoração do seu martirio? Não
lhe tenho rezado a fim de que êle obtenha para mim não a glória,
nem as alegrias do mundo, mas a honra de votar a única coisa
que êle deixou neste mundo ao destino que êle próprio con
siderava o mais nobre?
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- E qual é essa coisa, meu filho?
- O seu sangue que corre nas minhas veias, e sàmente
nas minhas veias. Eu sei que êle deseja que êste sangue,
do mesmo modo que o seu, seja derramado em testemunho
do annor e da fé ao seu redentor.
- Basta, meu filho, basta! - exclamou a mãe trêmula
de santa emoção; - arranca do teu pescoço o símbolo da
infância, tenho um mais nobre penhor a oferecer-te.
:Jtle · obedeceu e retirou a burla de ouro.

- Tu herdaste de teu pai - disse a anciã num tom ainda
mais solene, - um nome patrício, uma alta posição, largas
riquezas, enfim tôda a sorte de vantagens mundanas.
Mas
há um tesouro que eu tinha reservado, a fim de saber se
eras digno dêle. Agora é tempo de to dar.
Com mão agitada retirou do pescoço a corrente que ali
trazia, e pela primeira vez o filho viu que ela suportava uma
bôlsa ricamente bordada e incrustada de gemas.
Abriu-a e
tirou-lhe de dentro uma esponja, ressequida e profundamente
manchada.
- Eis aqui também o sangue de teu pai, Pancrácio disse ela com a voz embargada e os olhos cheios de lágrimas.
- Eu própria o recolhi quando, disfarçada, me mantive junto
dêle para o ver morrer das feridas que recebeu por amor de
Cristo.
Olhou-a ardorosamente e beijou-a com fervor, molhando-a
outra vez com o regato das suas lágrimas. Assim umedecida
a côr revivesceu, rosada e fresca, como se acabasse de deixar
o coração do mártir.
A santa matrona levou-a aos lábios trêmulos do filho,
que enrubesceram ao seu piedoso contacto. :Jtle venerou a
sagrada relíquia com a profunda emoção de um cristão e de
um filho, sentindo como se o espírito do pai o penetrasse.
A família inteira parecia outra vez reunida. Lucina recolocou
o tesouro em seu escrínio, e pendurou-o ao pescoço do filho
dizendo:
- A próxima vez que ela umedecer, que seja por virtude
de unna fonte mais nobre do que a que escorre dos olhos de
uma fraca mulher.
Mas o céu não pensava dêsse modo, e o futuro comba
tente foi ungido, o futuro mártir foi consagrado pelo sangue
do pai misturado às lágrimas da nnãe.
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CAPÍTULO IV
MORADA PAGÃ

C" NQUANTO decorria esta cena, uma outra bem diferente
C,J se passava numa casa situada no vale que se estende

entre o Quirinal e a colina Esquilina, a de Fábio, um
homem cuja família, arrematante dos réditos das províncias
asiáticas, acumulara imensas riquezas.
Sua casa era maior
e mais bela do que a que já visitamos. Incluía um terceiro
pátio, cercado de vastos aposentos, e além de mil tesouros
europeus regurgitava dos mais raros produtos do Oriente.
Tapêtes da Pérsia recobriam os pavimentos, sêdas da China,
estofos coloridos da Babilônia, bordados de ouro das índias
e da Frígia revestiam os móveis, enquanto curiosos objetos
de marfim e de metal, de exóticas proveniências, estavam
espalhados por todos os cantos.
O próprio Fábio, possuidor de tôdas aquelas riquezas,
era um exemplar característico dos romanos gozadores. Não
acreditava em nada, limitando-se a render culto, quando se
lhe oferecia ocasião, à deidade cuja vez chegara.
Passava
por valer tanto quanto os seus vizinhos, e ninguém tinha o
direito de exigir mais. A maior parte do seu tempo passava-o
num ou noutro dos grandes banhos que, além do uso indicado
em seu nome, possuiam o equivalente aos nossos clubes, salas
·
de leitura, de jôgo, ringue para o jôgo de bola e ginásio.
Era ali que tomava o seu banho, conversava, lia e matava as
horas, ou passava ao Forum para ouvir algum orador, ou
ainda concorria a um dos numerosos jardins públicos, ele
gantes pontos de reunião da sociedade romana.
Regressava
à hora da ceia - mais ou menos a do nosso jantar, - na
qual tomavam parte muitas pessoas, convidadas previamente
ou escolhidas entre os parasitas que andam sempre em busca
de um bom passadio.
Em casa era um amo indulgente e bom.
Seu palácio,
servido por inúmeros escravos e dirigido pelos seus libertos,
não lhe dava motivos para se atormentar, coisa que êle temia
sôbre tôdas.
Mas não é pràpriamente êle que desejamos apresentar ao
leitor e sim uma outra habitante da casa, herdeira única das
suas riquezas, sua filha que segundo o costume romano usava
o nome do pai, suavizado pelo diminutivo de Fabíola. Como
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já tivemos oportunidade de fazer em outra circunstância, pe
netremos em seus aposentos. Uma escada de mármore situada
no segundo pátio dá acesso a quartos que por sua vez abrem
sôbre um terraço ornado das plantas mais raras e regadas por
águas correntes. Essas dependências, arranjadas com um gôsto
refinado, contêm tudo o que a arte realizou de mais por
tentoso.
No instante que precede a refeição da noite, encontramos
a dona de todos êsses lugares encantadores preparando-se para
se mostrar em todo o seu esplendor. Está estendida num leito
de manufatura ateniense, incrustado de prata.
O quarto,
disposto à cizicena, possui largas janelas de cristal permitindo
ver o terraço florido. Diante dela está suspenso um espelho
de prata polida, suficientemente grande para refletir uma
pessoa em pé; ao lado, uma mesa de pórfiro suporta uma
enorme coleção de cosméticos e perfumes, aos quais as damas
romanas consagram somas imensas (1). Uma outra, de sân
dalo indiano, oferece uma rica exposição de jóias em seus
preciosos escrínios, prontas para a escolha do dia.
Mais preocupado com as almas do que com o seu invólucro
perecível, vamos limitar-nos a dizer que Fabíola, aos vinte
anos, não era considerada inferior em aparência às outras
damas da sua categoria, da mesma idade e de igual fortuna,
contando numerosos aspirantes à sua mão. Orgulhosa, altiva,
imperiosa, reinava despàticamente sôbre os que a serviam,
dêles exigindo um constante tributo de homenagens. Diferia
nisso do pai que, tendo perdido a espôsa na ocasião do nas
cimento da filha, educara essa criança com a maior tolerância,
cercando-a dos melhores mestres mas nunca lhe recusando
a satisfação de um desejo.
Em sua solidão ela havia lido muito, e os livros mais
profundos, tornando-se uma adepta da filosofia epicuriana inte
lectual.. Do cristianismo nada sabia, salvo o que lhe suptmha
de vulgar e de baixo, desdenhando-o bastante para tentar
conhecê-lo. Quanto ao paganismo com os seus deuses, as
suas fábulas, os seus vícios e idolatria, desprezava-o secreta
mente embora seguindo-o. Mas, não obstante a sua crença,
única se reduzir aos gozos da vida, o orgulho constituíra-se
em um escudo que lhe preservava a virtude, e apesar de
exigir as homenagens da juventude frívola dessa sociedade
(1) O leite de 500 burras era necessano a Popéia, mulher de
Nero, para os banhos cotidianos e os cosméticos que mantinham a
brancura e a frescura da sua pele.

pagâ que desdenhava, fazia-o apenas por encontrar uma dis
tração no seu desvario. Proclamavam-na fria e egoísta, mas
era moralmente inatacável.
Se o leitor nos acusa de nos comprazermos em longas
descrições, precisa admitir que não exageramos no que res
peita à pintura de uma época certamente de decadência, mas
que não estava mais distante da de Antonino, por exemplo,
do que nós estamos da de Cellini ou de Rafael, e da qual
conservava ainda os vestígios magníficos.
Estamos pois em presença de Fabíola meio reclinada em
seu leito, tendo na mão esquerda um espelho de prata e na
outra um objeto singularmente destoante: o estilete com que
as damas romanas puniam os escravos ou descarregavam sôbre
êles a menor contrariedade.
Três escravas se movimentam
em redor de sua ama. Pertencem a três raças distintas e
foram compradas por alto preço. Uma é negra, não à maneira
dos negros degradados, mas como as númidas de traços regu
lares.
Consideravam-na hábil no emprêgo das plantas me
dicinais, na preparação dos cosméticos, dos filtros e talvez dos
venenos.
Conhecem-na apenas pelo seu nome nacional de
Afra.
Vem depois uma grega, escolhida pelo seu delicado
gôsto e pela pureza do seu falar; chama-se Graia. O nome
da terceira, Sira, indica-nos ser ela originária da Asia, e dis
tingue-se pelo seu talento em bordados, pela assiduidade e
pela diligência. Esta é quieta, silenciosa, vivendo inteiramente
absorta nas suas ocupações. As duas outras tagarelam sem
cessar, perdendo-se em comentários intermináveis sôbre a me
nor coisa que fazem. Dirigem a cada passo os louvores mais
extravagantes à sua jovem ama, ou tentam apoiar a candi
datura dos pretendentes mais dissolutos e que melhor as gra
tificaram.
- Como eu seria feliz, nobre ama - disse a escrava
negra, - se pudesse estar no triclínio à tua aparição, para
ver o efeito dêsse novo stibium (2) em teus convidados! Cus
tou-me muitas experiências e estou certa de que nunca se
viu coisa igual em Roma.
'
- Pois eu - interveio a astuciosa grega, - não me
atreveria a desejar semelhante honra, e dar-me-ia por satisfeita
observando da porta a impressão causada por essa maravilhosa
túnica de sêda vinda da Ásia com a última carga de ouro.
Nada pode igualar-lhe a beleza e a graça, que são o resultado
dos meus desvelos.

{2)

Antimônio com que pintavam as pálpebras.
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- E tu, Sira - interveio a ama com u m sorriso desde
nhoso, - qual seria o teu desejo e que obra tens a louvar?
- Nada desejo senão ver-te sempre feliz, e nada tenho
a louvar porque nada fiz além do meu dever - foi a sua
resposta -modesta e sincera.
Mas não teve o dom de agradar à altiva patrícia, que
replicou:
- Parece-me, escrava, que gostas pouco de fazer elogios;
raramente se ouve da tua bôca uma palavra gentil!
- E que valor teria ela - respondeu Sira, - a palavra
de uma pobre serva dirigida a uma nobre dama acostumada
a ouvir, o dia inteiro, lábios eloqüentes que lhas prodigalizam?
Acreditas nessas palavras quando vindas dêsses lábios? Não
as desprezas quando partem dos nossos?
As duas companheiras fulminaram-na com um olhar de
ódio. Fabíola pareceu contrariada com o que julgava uma
censura. Uma escrava mostrando um sentimento elevado!
- Precisas de compreender que me pertences - volveu
ela com altivez, - que te comprei bem caro para me servires
conforme o meu desejo. Tenho direito a todos os teus serviços,
e se me agradar ser lisonjeada, ou ouvir-te cantar, terás de
fazê-lo quer isso te agrade ou não. Bonita idéia, a tua!
Urna escrava ter outra vontade que não a da senhora; quando
até a sua própria vida lhe pertence!
- É verdade que a minha vida te pertence - tornou
a serva com dignidade, - minha vida e tudo o que com ela
acaba: o tempo, a saúde, o vigor, o corpo e o alento. Tudo
isso que compraste é propriedade tua, mas resta-me o que
nem tôdas as riquezas de um imperador podem comprar, o
que nem tôdas as correntes do mundo poderiam reter.
- E que coisa é essa, explica-te!
- Uma alma.
- Uma alma! - repetiu Fabíola com espanto, pois era
a primeira vez que ouvia uma escrava manifestar semelhante
pretensão. - E que entendes tu por essa palavra?
- Ignoro a linguagem filosófica - respondeu a escrava,
- mas entendo pela palavra alma esta consciência que vive
dentro de mim, que me faz pressentir outra existência mais
nobre e repele instintivamente a idéia de destruição. E como
ela aborrece a lisonja e detesta a mentira, não me será
possível, enquanto eu possuir êste dom invisível que não pode
morrer, praticar uma ou outra.
As duas escravas ficaram perplexas diante da audácia da
companheira, sem contudo perceber grande coisa das suas
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palavras. Fabíola também se perturbou, mas o orgulho arre
batou-a levando-a a dizer com visível impaciência:
- Onde aprendestes tôdas essas loucuras? Fica sabendo
que eu, após anos de estudos, cheguei à conclusão de que a
idéia de uma existência espiritual não passa de um sonho de
Como pretendes
poeta ou de sofista, e como tal a desprezo.
tu, escrava ignorante, saber mais do que tua ama? Ou acre
ditas que, quando após o falecimento o teu corpo fôr deposto
em cima da pilha de escravos mortos pela vergasta ou pela
bebida, a fim de ser ignominiosamente queimado, e quando
as cinzas reunidas forem enterradas numa vala comum, res
suscitarás para uma nova vida de alegria e liberdade?
- Non omnis moriar, (3) como diz um dos vossos poetas
- redarguiu modestamente, mas com um olhar em que ardia
a fé, a estranha escrava. - Sim, eu espero e tenho mesmo
a certe;!a de sobreviver. Mais do que isso, acredito que dessa
carniça que tão exatamente descreves certa mão retirará meus
ossos calcinados, e reclamando aos quatro ventos cada parcela
das minhas cinzas, reconstruirá meu corpo, livre então e
glorioso, amante e amado.
Essa esperança vive em mim.
- Isso são estranhas visões de uma imaginação oriental.
Precisas curar-te delas.
Em que escola aprendestes êsses
absurdos?
Jamais li coisa semelhante em qualquer autor
grego ou latino.
- Numa escola do meu país que não admite nenhuma
diferença entre gregos e bárbaros, entre escravos e homens
livres.
- Como! - exclamou vivamente a altiva patricia, pois sem mesmo aguardar essa existência ideal após a morte,
pretendes desde já reclamar a igualdade comigo?
Por que
não dizes logo a própria superioridade? Vamos, dize imediata
mente, sem rodeios, se é êsse o teu pensamento.
E passou a ouvir com uma atenção concentrada, que se
foi mudando em cólera, a tranqüila resposta de Sira.
- Nobre ama, não és tu superior por todos os dons do
corpo e do espírito a um ser tão insignificante como eU?
Mas visto ser forçoso responder a verdade simples à tua im
perativa pergunta, recorro ao teu próprio julgamento para
decidires se uma pobre escrava que sente dentro de si a
existência de uma alma imortal, que sabe estar nos céus a
sua verdadeira morada, cujo protótipo é a divindade única,
se essa pobre escrava pode considerar-se inferior em dignidade
moral a uma pessoa que, embora altamente dotada, confessa
(3)

Nem tudo morrerá em mim.
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não esperar outro destino melhor que o do lindo cantor in
consciente que agita as asas, sem esperança de liberdade, por
trás das barras douradas da sua gaiola.
Os olhos de Fabíola relampejaram de fúria. Pela primeira
vez em sua·Vida sentia-se humilhada por uma escrava. Aper
tou o estilete e vibrou-o cegamente contra a serva.
Sira ergueu instintivamente o braço para se proteger e
recebeu o pontaço que, vindo de cima para baixo, lhe abriu
uma ferida tão porfunda como jamais recebera. Vieram-lhe
as lágrimas aos olhos, tão aguda foi a dor que sentiu.
A
chaga sangrou com abundância.
Fabíola, envergonhada da
sua atitude cruel, embora involuntária, sentiu-se ainda mais
humilhada perante as outras escravas.
- Retira-te - disse ela a Sira que tentava estancar o
sangue com o lenço, - vai procurar Eufrosina, ela cuidará
de ti. Não era minha intenção ferir-te tão gravemente. Mas
espera um pouco, preciso reparar o mal que te fiz.
E revolvendo as jóias sôbre a mesa, acrescentou:
- Toma êste anel, e não precisas voltar aqUi esta noite.
A consciência de Fabíola estava satisfeita; fizera o que
considerava uma ampla reparação do mal causado.
E no
domingo seguinte encontrou-se, na Igreja do Bom Pastor, não
longe da sua morada, entre as esmolas destinadas aos pobres,
um rico anel de esmeralda que o bom sacerdote Policarpo
imaginou dever à generosidade de alguma influente dama ro
mana. Apenas aquêle que distingue, com olhar enternecido,
a dádiva da viúva à caixa de esmolas do templo de Jerusalém,
viu o braço enfaixado de uma escrava estrangeira deixando cair
a jóia na bôlsa.

CAPÍTULO v
A

VISITA

� URANTE a última parte dêste diálogo e a cena que o
-v terminou, verificou-se, no quarto de Fabíola, uma aparição que, se tivesse surgido antes, impediria talvez
o lamentável desenlace. Freqüentemente os aposentos roma
nos eram fechados não por uma porta mas por um reposteiro,
facilitando a entrada incógnita de alguém. Foi o que sucedeu,
e Sira estremeceu ao perceber em relêvo, contra o reposteiro
carmesim, um perfil bem conhecido seu mas que necessitamos
descrever sucintamente.
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Era o de uma criança de doze para treze anos, vestida
de estofos de um branco imaculado mas sem uma jóia. Sua
expressão reunia a simplicidade da infância à inteligência da
Seus olhos, cheios dessa inocência da pomba
idade madura.
a que se refere o poeta, pareciam repousar por vêzes em algum
objeto invisível para os outros, mas bem claro ao seu coração.
Sua fronte era a própria morada da candura e nos lábios
brincava-lhe sempre um meigo sorriso: todos os conhecidos
diziam que ela não pensava nunca em si mesma.
Quando Sira teve essa visão diante dos olhos, encan
tadora como a de um anjo, deteve-se. Mas a criança tomou
-lR.e a mão e beijou-a com respeito, dizendo:
- Eu vi tudo.
Vem ter comigo ao pequeno quarto da
entrada, quando eu sair.
E entrou em seguida. Quando Fabíola a avistou suas
faces cobriram-se de rubor, pois temia que a criança tivesse
sido testemunha do seu impulso de cólera.
Com um aceno
de mão despediu as escravas e acolheu a sua parenta com
afeição cordial.
O temperamento altivo de Fabíola apenas
se atenuava em pr�ença de algumas pessoas, no número das
quais se achava Eufrosina, sua ama liberta, que a adorava
irrestritamente, e Inês, sua visitante, cuja companhia sempre
buscava e a quem tratava com o maior carinho.

- É muito amável da tua parte, querida Inês, atender
com tanta solicitude ao meu chamado - disse Fabíola subita
mente calma, - mas o caso é que meu pai convidou um ou
dois homens importantes para jantar e eu desejava vivamente
ter alguém com quem pudesse ter a desculpa de conversar.
Em todo o caso não deixo de estar um tanto curiosa a res
peito dos nossos convidados. Um dêles é Fúlvio, cuja graça,
nobreza e maneiras tanto dão que falar, embora ninguém
saiba quem êle é, nem de onde veio.
- Querida Fabíola - respondeu Inês, - bem sabes que
sempre me considero feliz em ver-te e que meus bons pais
a isso me autorizam de boa vontade; de modo que não há
necessidade de desculpas.
- E vieste como de costume - tornou Fabíola com
jovialidade, - com o teu vestido branco como a neve, sem
um enfeite, sem uma jóia, como se estivesses sempre noiva.
Mas, pelo céu, que é isso?
Estás ferida?
Não sabes que
ten-s no peito da túnica uma nódoa vermelha que parece
sangue? Precisas trocar imediatamente de roupa.
- Por nada dêste mundo o faria, Fabíola; esta é a jóia,
o único enfeite que desejo usar esta noite.
É realmente
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sangue, o sangue de uma escrava, porém mais nobre e mais
generoso a meus olhos que o que corre em nossas veias.
Fabíola compreendeu : Inês vira tudo.
milhada, . replicou com certo mau humor :

Grandemente hu

- Queres então mostrar a todos a prova da minha im
pulsividade?
- Não, querida prima, longe disso. Desejo apenas con
servar a lembrança de uma lição de paciência e elevação de
espírito, tal como poucos filósofos a podem dar.
- Singular idéia! Sempre achei que dás uma importância
excessiva a essa espécie de gente. Quem são êles, por fim?
- Sêres humanos como nós, filhos de Deus como nós,
e portanto nossos irmãos.
- Um escravo meu irmão, Inês !
Que os deuses nos
livrem de tal! Êles são propriedade nossa e não têm direito
de agir senão em nosso interêsse.
- Vamos, vamos - tornou Inês no tom de voz mais
brando, - nada de discussões.
Tu és demasiado leal para
não reconhecer que uma escrava te ultrapassou no que mais
admiras : a razão, a sinceridade, e em ·resignação heróica.
Não digas nada, vejo uma lágrima em teus olhos. Mas como
quero poupar-te a repetição dêsse desgôsto, peço-te que me
dês Sira; creio poder torná-la mais feliz do que ela é aqui.
- Sem dúvida, querida Inês, pois tens o poder de tornar
felizes todos os que de ti se aproximam. Em tua casa todos
obedecem sorrindo, e parece que ninguém pensa em mandar.
Conta-me o teu segrêdo. - Inês sorri. - Desconfio, pequena
feiticeira, que escondes nesse quarto misterioso que nunca
me mostras, os filtros que te tornam amada. Se fôsses uma
cristã, exposta no anfiteatro, tenho a certeza de que os leopar
dos se deitariam a teus pés.
Inês pareceu extraviar-se num dêsses sonhos em que
parecia estar ouvindo urna voz cheia de doçura.
Mas logo
se refez e disse alegremente :
- Olha, Fabíola, têm-se visto coisas bem estranhas, e
se se produzisse um acontecimento tão terrível, Sira seria
justamente a pessoa que eu mais gostaria de ver ao pé de mim.
- Em nome do céu, Inês, não leves as minhas palavras
a sério. Tenho em muito alta conta o teu bom senso para
admitir a possibilidade de uma coisa semelhante. Mas, quanto
ao devotamento de Sira, tens razão.
Quando estive doente
da febre contagiosa, no verão passado, durante a tua ausência,
e que era preciso usar o chicote para fazer vir as outras,

·
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ela '!'aramente me abandonava, cuidando de mim dia e noite,
e não há dúvida. de que auxiliou o meu restabelecimento.
- Querida Fabíola - exclamou Inês, - preciso dela!
Dize-me o teu preço e deixa-me levá-Ia embora esta noite.
- Bem, seja como queres, ninguém te pode resistir. Mas
não discutamos o preço.
Manda amanhã alguém procurar
o intendente de meu pai. E agora que terminamos êsse im
portante negócio, desçamos ao encontro dos nossos convidados.
- Creio que esqueceste as tuas jóias!
- Não importa ; por uma vez passarei sem elas.
.sinto hoje nenhuma vontade de as pôr.

Não

CAPÍTULO VI
O

J/
�

o

descerem

BANQUETE

encontraram

os convidados reunidos na
Depois de ter saudado

exedra ou sala de entrada.
a filha, Fábio exclamou :

- Como, minha filha! apesar de sêres a última a chegar,
nem por isso te mostras convenientemente vestida. Esque
ceste as jóias habituais?
Fabíola, embaraçada, não soube o que responder.
Inês veio em seu auxílio e disse corando :

- A culpa foi minha, primo Fábio, se ela está atrasada

e sem os seus adornos.
Demorei_-a com a minha tagarelice
e ela quis adaptar-se à simplicidade de meu traje.
- Podes agir como entenderes, querida Inês - volveu
Fábio, - mas, falando seriamente, se isso estava bem quando
eras uma criança, necessitas, agora que estás em idade de
casar, fazer um pouco mais de esfôrço e ganhar a afeição de
algum jovem aceitável como espôso.
Um belo colar, por
exemplo, dêsses que abundam em tua casa, não te faria menos
sedutora. Mas tu não me escutas e creio que já tens algum
em vista.
Durante essa ligeira admoestação feita com bom humor,
Inês pareceu recair num êxtase sorridente, sem contudo perder
uma palavra de Fábio ao qual respondeu :
- Oh ! sem dúvida, um que já me deu o anel de noivado
e jóias maravilhosas !
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- Deveras, Inês ! Precisas contar-me êsse segrêdo. Será
o teu primeiro amor?
Faço votos para que dure muito
tempo e te faça feliz!
- É - .para sempre! - foi a resposta que ela deu indo
reunir-se a Fabíola para entrar na sala do banquete.
Felizmente esta não ouvira êsse diálogo cujo imprevisto
poderia feri-la em sua amizade, pois estava ocupada com os
seus convidados.
Um dêles era homem baixo e gordo, um
sofista ou sábio universal chamado Calpúrnio. O outro, Pró
colo, era um parasita familiar. Dois outros merecem maior
atenção. O primeiro, evidentemente favorecido com as boas
graças das duas jovens, era um tribuno, oficial superior da
guarda pretoriana. Embora apenas com trinta anos de idade,
distinguira-se já pelo seu valor e gozava da maior benevolência
junto aos imperadores Diocleciano no leste, e Maximiano
Hércules em Roma.
Formoso e bem proporcionado, desde
nhando qualquer afetação, conversador agradável, desprezava
abertamente os assuntos frívolos tratados em sociedade. Nu
ma palavra, era um perfeito exemplar de humanidade viril,
honrado e generoso, unindo a valentia e a fôrça à total
ausência de vaidade.
O derradeiro conviva, já mencionado por Fabíola, oferecia
com êle o maior contraste. Era Fúlvio, o novo astro da socie
dade romana. Moço, quase efeminado, da mais refinada ele
gância, com anéis em todos os dedos e jóias em profusão;
de urna cortesia exagerada, mas aparentemente fácil de tratar
e obsequiador, abrira ràpidamente caminho nos mais altos
círculos de Roma. Ao chegar à cidade imperial vinha acom
panhado de uma única pessoa, um homem já idoso, de feições
severas e cujas maneiras rudes inspiravam temor. Amigo,
liberto ou escravo ? Ninguém o sabia. Falavam ambos urna
língua estranha em que Fúlvio conservava um certo acento
latincr.
Um vasto apartamento luxuosamente mobiliado em
urna insula (1) e escravos em número suficiente, compunham
o seu interior em que a profusão se fazia sentir mais do que
a abundância. Isso bastava para o tornar admitido, �ai
grado as suas obscuras origens, entre a envilecida sociedade
de Roma pagã.

Um observador atento poderia contudo notar nêle urna
extrema mobilidade do olhar, com todos os indícios exteriores
de insaciável curiosidade, e nos instantes de abandono um
modo de franzir as sobrancelhas e erguer o lábio superior
(1)

Prédio de apartamentos.
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que deixava adivinhar a garra do felino sob o veludo da
pata.
Os convidados instalaram-se, as damas sentadas e os
homens estendidos no divã semicircular ou sigma. Observe
mos de passagem que a toalha, luxo desconhecido nos tempos
de Horácio, estava agora em uso corrente.
Acahnado o primeiro apetite, a conversação tornou-se
geral.
- Que notícias há hoje nos banhos ? - perguntou Calpúr
nio. - Não tive tempo de me ocupar com essas ninharias.
- Notícias muito interessantes, por acaso - respondeu
Prócolo. - Parece certo que o divino Diocleciano enviou
ordens para que se terminem as Termas em três anos.
- Impossível! - bradou Fábio. - Dei uma vista de olhos
às obras, quando ia 'para os jardins de Salústio, e encontrei-as
pouco adiantadas neste último ano. Há ainda grandes traba
lhos, tais como as colunas a talhar e o mármore a esculpir.
- Realmente - concordou Fúlvio, - mas eu sei que
foram dadas ordens para que sejam remetidos todos os prisio
neiros disponíveis das minas de Espanha, da Sardenha e até
de Quersoneso, a fim de trabalhar nas Termas. Alguns mi
lhares de cristãos metidos à obra, acabarão com ela ràpi
damente.
- E por que motivo cristãos de preferência a todos os
outros criminosos? - perguntou Fabíola com certa curiosidade.
- Os forçados comuns - respondeu Fúlvio, - não gos
tam do trabalho. É necessário usar constantemente o chicote,
e quando os vigilantes os perdem de vista, não fazem nada.
Além disso são estúpidos, briguentos, irritáveis. Ao contrário,
os cristãos condenados aos trabalhos públicos parecem consi
derar-se felicíssimos e estão sempre alegres e obedientes. Vi
na Asia jovens patrícios assim ocupados, cuja mão nunca
empunhara uma picareta e cujos fracos ombros jamais tinham
carregado um fardo, e que no entanto trabalhavam corajosa
mente, dando a impressão de ser felizes como se estivessem
em suas casas.
"Decerto, isso não impedia que os vigilantes lhes apli
cassem liberalmente o chicote e o bastão, pois é desejo dos
divinos imperadores que a vida dêles seja tão dura quanto
possível; apesar disso nunca se queixam.
- Não posso dizer que admiro essa espécie de justiça
- tornou Fabíola, - mas não há dúvida que é uma gente
extraordinária!
Gostaria de conhecer o motivo dessa obsti
nação ou insensibilidade natural entre os cristãos.
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Prócolo observou com um olhar irônico :
- Calpúrnio, aqui presente, poderá talvez instruir-nos a
respeito, pois é um filósofo com a reputação de poder falar
uma horà sôbre não importa que assunto, desde os Alpes até
um formigueiro.
·

Calpúrnio assim chamado à liça, e considerando-se muito
justamente elogiado, assim falou :

- Os cristãos formam uma seita estrangeira cujo fun
dador existiu, há muitos anos, na Caldéia.
Suas doutrinas
foram trazidas para Roma no tempo de Vespasiano por dois
irmãos chamados Pedro e Paulo. Pretendem alguns tratar-se
dos mesmos irmãos gêmeos a que os judeus chamavam Moisés
e Aarão, e contam que êste último vendeu o seu direito de
progenitura ao irmão em troca de um cabrito, de cuja pele
queria fazer chirothecoe (2) . Mas eu não aceito essa identi
ficação, pois consta do livro místico dos judeus que o segundo
dêsses gêmeos, vendo as vítimas do irmão darem melhores
augúrios que as suas, o matou, como o nosso Rômulo matou
Remo, porém com uma queixada de burro, crime que o levou
à fôrça por ordem do rei Mardochreus da Macedônia, num
patíbulo de cinqüenta côvados de altura, em seguida a sua
irmã Judite.
"Todavia, quando Pedro e Paulo chegaram a Roma, des
cobriram-se que o primeiro era um escravo fugido de Pôncio
Pilatos, e crucificaram-no por ordem de seu senhor, no Janí
colo.
Seus numerosos discípulos fizeram da cruz o símbolo
que adoram.
Consideram uma grande honra suportar os
maus tratos e até mesmo uma ignominiosa morte que os
aproxime de seus mestres, acreditando ganhar assim uma
eterna morada para além das nuvens".
Essa lúcida explicação das origens do cristianismo, foi
ouvida com admiração por todos os presentes, salvo dois. O
jovem oficial enviou a Inês um olhar de comiseração que pa
recia dizer : "Devo responder a êsse idiota ou tomar o partido
de rir?" Mas ela colocou o dedo sôbre os lábios, num sorriso
que implorava silêncio.
- Nesse caso conclui-se que as Termas em breve estarão
acabadas, e que teremos belas diversões - interveio Prócolo.
- Não se diz por aí, Fúlvio, que o divino Diocleciano assistirá
pessoalmente à consagração ?

(2)

Luvas.
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- É coisa positiva, e não teremos muito que esperar,
pois já com outro intuito foram enviadas ordens à Numídia
a fim de que de lá seja remetida grande quantidade de leões
e leopardos. ·
Em seguida, voltando-se vivamente para o vizinho, disse
-lhe fitando-o com ôlho ávido :
- Um valente soldado como tu, Sebastião, deve regozijar-se com os nobres espetáculos do anfiteatro, sobretudo
quando se destinam a castigar os inimigos dos Augustos e da
República !

O oficial soergueu-se no divã, encarou tranqüilamente o
interlocutor e respondeu com majestosa calma :
- Fúlvio, eu não mereceria o título que me dás, se pu
desse contemplar com prazer e sangue frio a luta, se assim
se pode chamar, entre um bruto irracional e uma criança ou
uma mulher indefesa, pois tais são os espetáculos que quali
ficas de nobres. Não ! Desembainharei a minha espada contra
qualquer inimigo dos príncipes ou do Estado, mas também de
bom grado a desembainharei contra o leão ou o leopardo que
se lançar, mesmo por ordem imperial, contra a inocência
desarmada.
Fúlvio erguia-se já, mas Sebastião pousou-lhe no ombro
a poderosa mão e prosseguiu :
- Escuta-me até ao fim. Eu não sou o primeiro romano,
nem o mais nobre, que pensa dêste modo. Lembra-te das pa
lavras de Cícero : "Magníficos são os jogos, sem dúvida, mas
que delícias pode um espírito fino encontrar em ver um
homem enfraquecido estraçalhado por um possante bruto, ou
um nobre animal varado por um dardo ?"
Não me enver
gonho de pensar como o maior dos oradores romanos.
- Então não te veremos nunca no anfiteatro, Sebastião ?
- perguntou Fúlvio em tom irônico, embora melífluo.
- Se lá me encontrares - volveu o soldado, - podes
estar certo de que será ao lado das vítimas, e não dos brutos
que procuram destruí-las!
- Sebastião tem razão ! - exclamou Fabíola batendo pal
mas ; - e eu termino a discussão com os meus aplausos.
Nunca ouvi Sebastião exprimir senão sentimentos generosos
e elevados.
Fúlvio mordeu os lábios em silêncio e todos se ergueram
para deixar a sala.
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CAPÍTULO VII
RICO

E

POBRE

� URANTE a última parte dessa conversação, Fábio ficou
-v pensando na sua palestra com Inês. Como ela guar-

dara bem o segrêdo! Mas quem seria a pessoa favo
recida?
O dom das ricas jóias intrigava-o particularmente.
Não conhecia nenhum jovem romano suscetível de as possuir,
e estava muito ao corrente das compras importantes nos joa
lheiros para lhe passar despercebida uma tal encomenda.
Bruscamente uma idéia empolgou-o.
Fúlvio, que todos os
dias exibia novas gemas trazidas do estrangeiro, era o único
capaz de lhe ter feito semelhante presente. Os olhares infla
mados que o belo estrangeiro lançava à prima, terminaram
por confirmar-lhe que êle estava apaixonado, e quanto à indi
ferença de Inês, fazia decerto parte do seu plano.
Resolveu
portanto favorecer os intuitos de ambos, e quando chegasse
o momento surpreender a filha com a sua sagacidade.
Mas precisamos trocar a companhia dêsses nobres convivas
por cenas mais humildes e acompanhar Sira à presença de
Eufrosina. A boa ama ficou espantada com o cruel ferimento,
porém, reconhecendo logo a mão de Fabíola ficou indecisa
entre dois sentimentos contrários.
- Pobre criança - disse ela enquanto lavava e pensava
a chaga, - é uma ferida terrível!
Que fizeste para a me
recer? Como deves ter sofrido! Por outro lado fôste decerto
muito má para receber êste castigo.
É uma ferida muito
séria, feita no entanto pela mais doce das criaturas; deves
ter perdido muito sangue, toma êste cordial para te forta
leceres. Sem dúvida ela viu-se na obrigação de te castigar.
-_ É claro que a culpa foi minha - respondeu Sira diver
tida; - eu não tinha nada que discutir com minha senhora.
- Discutir com ela! discutir!
ó deuses, quem jamais
ouviu falar de uma escrava discutindo com sua nobre ama,
tão instruída que o próprio Calpúrnio recusaria contradizê-la!
Por isso ficou perturbada a ponto de não saber mais o que
fazia ! Precisamos esconder isto. Não tens alguma coisa para
disfarçar o ferimento ? Vamos ver.
Entrou no dormitório das escravas, e depois de haver
remexido o magro conteúdo da capsa de Sira, trouxe uma
faixa do mais rico estôfo, maravilhosamente bordada e até
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enriquecida de pérolas. Sira corou profundamente e suplicou
a Eufrosina que a não obrigasse a usar aquêle enfeite, lem
brança de melhores dias e em completa desproporção com
a sua presente categoria. Porém a ama, desejosa de esconder
a maldade da senhora, mostrou-se inexorável e a preciosa
faixa foi graciosamente enrolada em tôrno do braço ferido.
Terminada essa operação, Sira dirigiu-se ao pequeno
locutório onde as escravas escolhidas podiam ver os seus
amigos. Levava um cêsto coberto com um guardanapo. À
sua entrada ouviu-se um passo leve e uma jovem correu ao
seu encontro. Tinha dezesseis ou dezessete anos e vestia-se po
bre mas limpamente. A moça atirou os braços ao pescoço de
Sira éom tal jovialidade e uma expressão tão feliz, que nenhum
assistente acreditaria que aquêles olhos sem vida jamais se ti
vessem comunicado com o mundo exterior.
- Senta-te, querida Cecília - disse Sira num tom afe
tuoso, levando-a para uma cadeira ; - trago-te hoje um ver
dadeiro banquete.
- Como assim?

Não é isso o que recebo todos os dias ?

- Sim, mas hoje minha ama teve a bondade de me
enviar um delicado prato da sua mesa e eu trouxe-o para ti.
- Não, querida Sira, isso não está bem. Deus destinou-me a ser pobre, devo conformar-me com a sua vontade.
Gosto de partilhar contigo o teu pulmentum (1) ; dou-te assim
a oportunidade de fazeres a esmola, e tu dás-me a consolação
de sentir que sou, diante de Deus, uma pobre moça cega.
Creio que êle me preferirá assim.
- És bem melhor do que eu, querida criança! Faça-se
como desejas. Darei o prato às minhas companheiras e tu
terás a refeição comum.
- Obrigada, obrigada, irmãzinha; esperarei o teu regresso.
Sira dirigiu-se ao aposento das escravas e colocou, diante
das suas ciumentas mas gulosas companheiras, a salva de
prata. Como a ama lhes dispensava de vez em quando aquela
atenção, elas não se mostraram surpreendidas. Mas a pobre
serva teve vergonha de se mostrar com a rica faixa enrolada
no braço. Retirou-a portanto antes de entrar, mas não que
rendo contrariar Eufrosina, tornou a colocá-la o melhor qúe
pôde, com uma só mão, à saída. Encontrava- se no pátio in
ferior quando avistou um dos nobres convivas de sua ama,
encaminhando-se, sozinho e com um ar mortificado, para a
(1)

Cozido de aveia.
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porta. Escondeu-se atrás de uma coluna para evitar alguma
grosseria sempre possível. Era Fúlvio, e apenas o reconheceu
ficou como pregada ao chão. O coração palpitante parecia
querer re�11tar-lhe o peito, um tremor sacudiu-a inteira, os
joelhos entrechocavam-se recusando sustê-la, ao mesmo tempo
que um suor frio lhe cobria a fronte. Seus grandes olhos
muito abertos pareciam os de um pássaro fascinado por uma
serpente. Levou a mão ao peito, fêz o sinal da cruz e o
encanto quebrou-se. Empreendeu silenciosamente a fuga, e
mal conseguira esconder-se atrás do reposteiro que tapava a
escada quando Fúlvio, de cabeça baixa, atingiu o ponto que
ela acabava de deixar. Recuou um passo, como espantado do
que via. Tremendo violentamente conseguiu no entanto refa
zer-se e lançar um olhar furtivo em redor. Estava sozinho.
Ninguém o via - salvo Aquêle a que não temia e que nessa
hora estava lendo em seu tenebroso coração.
Contemplou
mais uma vez o objeto, em seguida baixou-se para o apanhar,
retirando contudo várias vêzes a mão. Por fim, ouvindo . o
passo marcial de Sebastião ferindo as lajes, apoderou-se viva
mente da faixa esquecida por Sira. Tremia ao dobrá-la, e
quando para seu indizível horror descobriu as manchas de
sangue recente que tinham impregnado o tecido, vacilou como
um homem embriagado e precipitou-se para a saída, correndo
sem parar até casa.
Pálido e trêmulo enveredou para o seu quarto, repelindo
brutalmente as costumeiras solicitudes dos escravos; acenou
ao criado fiel que o seguisse, depois de fechar cuidadosamente
a porta. Uma lâmpada ardia na mesa, sôbre a qual Fúlvio
jogou a charpa bordada, apontando em silêncio as nódoas de
sangue.
O sombrio indivíduo nada disse, mas empalideceu visi
velmente enquanto o amo se tornava côr de cinza.
- É a mesma, não há dúvida - disse por fim o compa
nheiro de Fúlvio na sua estranha linguagem; - mas também
não há dúvida de que ela morreu.
- Estás bem certo disso, Eurotas ? - perguntou o amo
com o mais agudo dos seus olhares de ave de rapina.
- Tão certo quanto o pode estar um homem daquilo
que propriamente não viu. Onde encontrastes isso ? de onde
vem êsse sangue?
- Ama.."lhã te contarei ; hoje estou muito abalado. As
nódoas, que ainda estavam frescas quando a encontrei, não
sei de onde provêm, a não ser que se trate de ameaças de
vingança - ou da própria vingança tão negra quanto as
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Fúrias a podem preparar. Êsse sangue não acaba de ser
derramado.
- Vamos, vamos ! o momento não é propício para sonhos
e imaginações. Alguém viu-te apanhar a . . . essa coisa ?
- Ninguém, tenho a certeza.
- Nesse caso estamos salvos, e é preferível ela estar
em nossas mãos do que em quaisquer outras. A noite é boa
conselheira.
- Tens razão, Eurotas; mas dorme esta noite em meu
quarto.
Ambos se jogaram em seus leitos, Fúlvio num móvel
suntupso e Eurotas numa enxêrga de onde, apoiado ao cotovêlo,
vigiava à luz da lâmpada o sono agitado do homem de quem
era a um tempo guardião incansável e gênio mau. Fúlvio
parecia assaltado de pesadelos. Via em sonhos uma bela
cidade em terra estrangeira. Sôbre o rio de cristalina trans
parência que a atravessa, está uma galera ancorada, e na
ponte um vulto agita a faixa em sinal de despedida. Depois
a cena varia. O barco está no meio do mar, batido por uma
terrível . tempestade, enquanto na ponta do mastro a mesma
faixa se desdobra como um pendão, sem que o vento a faça
mover-se. Em seguida o barco é lançado contra os rochedos,
e entre gritos medonhos tudo submerge no abismo. Sôbre
as vagas, porém, o grande mastro ergue-se ainda ostentando
o seu colorido e quieto estandarte, até que entre as aves mari
nhas que esvoaçam em redor surge uma forma de asas negras,
empunhando uma tocha, que o arranca do mastro e o desdobra
à sua frente, e o contempla de olhos enfurecidos. Na faixa
está escrito em letras de fogo êste nome:
NEMESIS
Mas é tempo de voltarmos aos nossos conhecidos da
casa de Fábio.
Depois que Sira ouviu a porta fechar-se sôbre Fúlvio,
parou a fim de se refazer, disse mentalmente uma oração e
correu ao encontro da amiga cega.
Esta, havendo terminado a sua frugal refeição, esperava
pacientemente o regresso da escrava. Sira começou então a
cumprir os deveres da hospitalidade; foi buscar água, lavou-lhe
as mãos e os pés em obediência aos preceitos cristãos, penteou
-lhe e arrumou-lhe os cabelos como se a pobre criatura fôsse
sua filha. Em verdade, apesar de não ser mt.Jito mais velha,
suas maneiras eram tão maternais que ninguém diria tratar-se
de uma escrava cuidando de uma pobre mendiga. E essa men-
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diga tinha o ar feliz, e dizia tão belas coisas com tanta alegria
que Sira se demorava a ouvi-la.
Foi nesse instante que Inês chegou ao encontro que tinha
marcado, e Fabíola insistiu em acompanhá-la até à porta;
mas quanâo Inês, erguendo brandamente o reposteiro, viu a
cena, chamou Fabíola pedindo-lhe silêncio com um gesto.
O coração de Fabíola enterneceu-se àquela visão ; ela não
imaginava que um amor desinteressado pudesse existir entre
estranhos, e quanto à caridade, seu nome nem sequer era
suspeitado na Grécia e em Roma. Afastou-se vivamente, com
os olhos cheios de lágrimas, e disse a Inês que lhe acenava
um adeus :
- Preciso retirar-me. Essa jovem que me provou esta
tarde que uma escrava também pode ter cabeça, mostra-me
agora que pode além disso possuir um coração. Fiquei admi
rada, há algumas horas, quando me perguntaste se eu não
estimava uma escrava. Creio que agora poderei amar Sira,
e quase lamento haver prometido separar-me dela.
Enquanto Fabíola regressava aos seus aposentos, Inês
entrou no quarto e disse rindo :
- Ah, Cecília, até que enfim descobri o teu segrêdo !
Eis aí a amiga cuja comida dizias ser muito superior àquela
que não querias aceitar em minha casa ! Realmente, se a
refeição não é melhor, tenho de admitir que a companhia o é.
- Oh ! não digas isso, minha boa Inês - respondeu a
cega, - o jantar na verdade é melhor. A ti não faltam oca
siões de exercer a caridade, mas uma pobre escrava não pode
ter êsse gôsto senão encontrando alguém mais pobre e mise
rável ainda, como eu. J!:ste pensamento torna a comida mais
delicada.
- Tens razão - volveu Inês, - e ainda bem que estás
presente para ouvir as boas notícias que trago a Sira. Fa
bíola permitiu que eu me tornasse tua dona, Sira, e que te
leve éomigo. Amanhã serás livre e minha irmã muito querida.
Cecília bateu palmas, e atirando os braços em tôrno do
pescoço de Sira, exclamou :
- Oh ! quão feliz vais ser agora, querida Sira !
Mas esta pareceu muito perturbada e replicou numa voz
desfalecida :
- Minha boa Inês, fôste realmente excelente pensando nu
ma pobre criatura como eu. Mas perdoa-me se te peço que
me deixes onde e como estou; garanto-te, querida Cecília, que
me sinto muito feliz aqui.
:--- E por que desejas ficar? - perguntou Inês.
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- Por ser melhor "que cada qual fique diante de Deus
na condição em que foi colocado" (2) , embora concorde não
ser êste o estado em que nasci, e ao qual fui levada por outros.
Uma crise de lágrimas interrompeu-a um momento, e
em seguida ela prosseguiu :
- Mas é perfeitamente claro que Deus me destinou a
servi-lo nesta condição. Como posso querer abandoná-la ?
- Nesse caso - tornou Inês ainda mais vivamente, podemos arranjar muito bem as coisas. Eu não te libertarei
e tu serás minha escrava. Chegaremos ao mesmo resultado.
- Não, não - volveu Sira sorrindo, - não é possível.
As instrqções do nosso grande apóstolo dizem : "Servidores,
sêde submissos a vossos amos com tôda a sorte de temor,
não somente aos bons e justiceiros, mas também aos que
são intratáveis (3) ". Longe de mim comparar minha ama
a qualquer dêsses, mas tu, nobre Inês, és demasiado boa e
meiga para mim. Onde estaria a minha cruz se eu vivesse
contigo ? Não sabes quanto sou orgulhosa e indócil de natureza.
Inês quase se deu por vencida ; mas como estava mais
do que nunca ansiosa de se assegurar um tal tesouro de
virtudes, acrescentou :
- Vejo, Sira, que nenhum interêsse próprio te pode
influenciar. Preciso então apelar para um motivo mais egoís
ta : desejo ter-te junto de mim para beneficiar do teu exemplo
e dos teus conselhos. Não creio que possas recusar-me êsse
pedido.
- Egoísta ? - volveu a escrava, - eis aí uma coisa que
nunca serás, de modo que apelo para ti mesma do teu pedido.
Conheces bem Fabíola e também a estimas. Que alma nobre
e que admirável inteligência ela possui ! Quantas qualidades
e que grandes realizações, se elas refletissem apenas a ver
dadeira luz, e com que ciúme ela guarda dentro de si essa
pérola das virtudes que só nós apreciamos. Já pensaste que
verdadeiramente grande cristã ela seria?
- Continua, em nome do céu, querida Sira - interveio
Inês com vivacidade. - E como esperas convertê-la?
- Essa é a minha prece cotidiana, a minha constante
preocupação, a finalidade da minha vida. Tentarei ganhá-la
pela paciência, pela perseverança e até mesmo pelas discussões
eventuais como essa que hoje tivemos. E quando tudo estiver
esgotado, disponho ainda de um recurso.
- Qual ? - perguntaram as outras ao mesmo tempo.
(2)
(3)

I Cor., VII, 24.
I Pedro, II, 18.
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- Dar a minha vida pela sua conversão. Eu sei que
uma pobre escrava como eu tem poucas oportunidades de mar
tírio. Dizem contudo que uma perseguição mais feroz que
as outras se prepara, e talvez ela não desdenhe tão humildes
vítimas. ·Seja feita a vontade de Deus !
Ofereço a minha vida
em resgate da sua alma. Oh, querida e excelente Inês acrescentou ela caindo de joelhos diante da amiga e regando
-lhe as mãos de lágrimas, - não te ponhas entre mim e a
minha coroa de martírio !
- Venceste, irmã Sira - respondeu Inês. - Fica no
teu pôsto; uma virtude assim generosa e desinteressada deve
triunfar. É demasiado sublime para um campo tão banal
como a minha morada.
- Pois eu digo - acrescentou Cecília em tom malicioso,
- que ela nos pregou hoje uma grande mentira.
- Que mentira, minha filha? - perguntou Sira rindo.
- Disseste que eu era mais ajuizada e melhor do que
tu, porque recusava comer algumas gulodices que teriam lison
jeado o meu paladar e a minha gula, ao passo que tu recusas
a liberdade, a felicidade e o livre exercício da tua religião,
chegando a oferecer a vida para resgate daquela que é o teu
tirano. Como pudeste dizer semelhante coisa?
Um servidor veio nesse momento anunciar que a liteira
de Inês esperava à porta, e quem assistisse às carinhosas des
pedidas daquelas três pessoas, a patrícia, a escrava e a men
diga, diria como tantos outros antes : "Vêde como êsses cris
tãos se amam" !

CAPÍTULO VIII
FIM DO PRIMEIRO DIA

I') E nos demorarmos algum tempo à porta a fim de assistir
� à partida de Inês, tendo ouvido a conversa entre ela

e Cecília, em que a primeira lhe pedia que se deixasse
acompanhar por um dos seus criados por causa da noite, e
isso com grande regozijo da jovem, que não distinguia entre
a luz e a escuridão ; se por fim entrarmos na casa depois de
nos informarmos da sua dona, encontraremos essa mansão
em completa desordem. Escravos de tocha na mão correm
em tôdas as direções, buscando pelos recantos mais inveros
símeis um objeto perdido.
Eufrosina insiste que êle seja
encontrado, até que por fim, em desespêro de causa, se

Retomou o livro abandonado e que muito a tinha divertido,
mas achou-o frio e insípido, pousando-o para dar livre curso
às idéias q.ue a preocupavam . . .
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resolve a abandonar a procura. O leitor adivinha a explicação
do mistério. Quando Si:ra se apresentou de acôrdo com as
ordens recebidas, para fazer o curativo da ferida, não trazia
mais a faixa nem podia dar dêsse fato outra explicação além
da verdadeira, a saber que a havia tirado e tornado a pôr
- confessando o motivo que a isso a levara, pois detestava
a mentira, - e não dera pela sua falta senão no último ins
tante.
A boa ama ficou muito contrariada com essa desa
parição, considerada muito importante para uma pobre es
crava que decerto guardava aquêle objeto precioso para a
compra da liberdade.
Sira lamentava igualmente a perda,
mas por motivos que não podia dar a conhecer à excelente
despenseira.
Todos os servidores foram interrogados, alguns até revis
tados com grande enleio de Sira. Mas quem iria suspeitar
de um dos nobres convivas da mesa do senhor ter roubado
um objeto com ou sem valor? A velha ama chegou à con
clusão de que a charpa havia desaparecido por algum processo
mágico, e dirigiu as suas desconfianças para a escrava negra
Afra, que sabia não suportar Sira, acusando-a de usar algum
feitiço para atormentar a pobre moça. Considerava a mourisca
uma verdadeira Canídia (1) , obrigada que era a deixá-la sair
muitas vêzes de noite, a pretexto de recolher ervas medicinais
sob indispensável claridade da lua cheia, mas, segundo des
confiava, a fim de preparar mortíferos venenos. Na verdade
Afra participava das horrendas orgias do feiticismo com os
da sua raça, ou antes dava consultas aos que buscavam a sua
arte imaginária.
E foi só quando, abandonadas tôdas as diligências, Sira
ficou sozinha a rememorar os incidentes do dia, que se recordou
da brusca parada de Fúlvio no pátio, justamente no lugar
onde ela havia estado, e da precipitada fuga que empreendera.
Imediatamente se tomou da convicção de que a faixa caíra
nesse ponto, e que êle a devia ter apanhado. Sentia bem que
o moço não poderia ter passado indiferente por ela. A charpa
estava pois em seu poder.
E tendo refletido bastante nas
possíveis conseqüências dessa aventura, resolveu entregar tudo
aos cuidados divinos e foi em busca do repouso merecido por
uma consciência tranqüila.
Fabíola tendo deixado Inês recolheu-se aos seus apo
Rentos, dispensando Eufrosina e as duas escravas, depois de
terminados os trabalhos, com uma bondade que jamais em
pregara.
Feito isso reclinou-se no leito, onde encontrou o
(1)

Famosa feiticeira do tempo de Augusto.
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estilete com que ferira Sira. Abrindo uma gaveta fechou-o
lá dentro com horror: nunca mais tornaria a servir-se de
tal arma.
Retomou o livro abandonado e que muito a tinha divertido,
mas achoii�o frio e insípido, pousando-o para dar livre curso
ás idéias que a preocupavam, relativas aos sucessos recentes.
Em primeiro lugar, que extraordinária criança era sua prima
Inês! Como era pura, simples, desinteressada e sensata! Re
solveu tornar-se sua irmã mais velha, passando a protegê-la
em tudo. Do mesmo modo que o pai, notara os freqüentes
olhares de Fúlvio, não decerto as olhadelas libertinas que ela
própria tantas vêzes recebera com desprêzo; pareciam-lhe antes
inspiradas por algum plano secreto e tortuoso.
Chegando
assim a uma conclusão exatamente oposta à do pai, resolveu
fazer tudo para contrariar êsse plano, qualquer que êle fôsse,
e impedir Fúlvio de entrar em casa de Inês, censurando-se
desde logo por haver contribuído para os reunir, e isso por
um motivo tão fútil. Justamente nesse instante, Fúlvio revol
vendo-se no leito, tomava a determinação de recusar qualquer
novo convite de Fábio, evitando assim voltar a transpor a
sua porta.
Fabíola, com os seus penetrantes olhos, logo o identificara.
A afetação das suas maneiras, o seu olhar astucioso, mal su
portavam em seu espírito um paralelo com o franco e generoso
Sebastião. Como êste era nobre e bom! - pensava ela. Como
era diferente dos outros jovens que freqüentavam a sua casa!
Nunca os seus lábios diziam uma palavra leviana, jamais se
via um olhar malévolo em seus olhos alegres e brilhantes.
Era comedido à mesa como deve sê-lo um soldado; modesto,
como compete a um herói, constantemente silenciava sôbre os
seus valorosos feitos na guerra, de que os outros tanto falavam.
- Oh! - exclamou para si, - se ao menos êle sentisse
por mim o que outros pretendem sentir . . .
Não acabou a frase, mas uma profunda melancolia se
desenhou em seu rosto.
Depois ocupou-lhe o espírito a conversa que tivera com
Sira, e tudo o que dela resultara. Percebia que se dera uma
crise em sua vida. Seu orgulho fôra dobrado por uma escrava,
e sua alma suavizada sem que ela soubesse como. Se nesse
instante os seus olhos pudessem abrir-se para as coisas do
exterior, teria visto uma nuvem perfumada como o incenso,
e colorida de uma rica tonalidade de púrpura, erguer-se do
catre de uma escrava em oração (oração e oferenda de uma
vida, juntamente evoladas), e que, havendo tocado a base de
cristal de um trono de graça, no céu, recaía sôbre a aridez
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do seu próprio coração como um orvalho benéfico. Mas, ai !
ela não podia ter essa visão! Por fim, cansada, tentou o re
pouso, e veio-lhe então um sonho angustiado. Era num jardim
maravilhoso, vivamente iluminado por uma luz semelhante
à do meio-dia, enquanto tudo o que o cercava permanecia em
trevas; flores magníficas juncavam o chão, plantas trepadeiras
engrinaldavam árvores em que resplandeciam frutos de ouro.
No meio dêsse recinto avistou uma pobre cega sentada, de sem
blante alegre como de costume, enquanto Inês com o seu olhar
de simplicidade e Sira com o seu sorriso paciente e resignado
a cercavam enternecidas.
Fabíola experimentou um desejo
irresistível de estar com elas ; ambas pareciam gozar uma
felicidade de que ela não tinha a menor idéia.
E como lhe
acenassem para se aproximar, largou a correr, mas para seu
desespêro encontrou diante de si uma larga e profunda ravina
em cujo fundo bramia uma torrente. Pouco a pouco as águas
subiram até alcançar as bordas, rolando, luzentes e puras mal
grado a sua profundeza.
Oh ! quem lhe daria a coragem de
mergulhar na torrente e alcançar o outro lado?
As outras
continuavam chamando-a, animando-a a tentar. Mas enquanto
ela se detinha à beira do abismo, torcendo as mãos em deses
pêro, Calpúrnio surgiu das trevas tendo na mão uma grossa
faixa onde estavam figuradas tôda a espécie de quimeras
monstruosas, curiosamente entrelaçadas; e a faixa desdobra
va-se até esconder completamente a seus olhos a radiosa visão.
Fabíola estava inconsolável quando um luminoso gênio, assim
o julgava, oferecendo alguma semelhança com Sebastião se
aproximou, e sorrindo lhe refrescou a face ardente com as suas
asas de púrpura e ouro. Então adormeceu de um sono calmo
e reparador, ao mesmo tempo que a visão se desvanecia.
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REUNiõES

nA Palatino, escolhido por vários imperadores para nêle
•,(, edificarem tantos palácios sucessivos, Sebastião ocupava

o

um apartamento situado em frente ao monte Célio,
justamente na esquina que dava para o Arco de Constantino
e a fonte chamada Meta Sudans. Essa residência fôra cons
truída por Alexandre Severo em honra de sua mãe Mammrea,
cujo nome tinha.
Era uma seqüência de aposentos modesta-
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mente mobiliados, como convinha a um soldado e a um cristão.
Sua criadagem reduzia-se a um casal de libertos e a unia
venerável matrona que o criara e estimava como um filho.
Eram todos cristãos, como de resto todos os homens da sua
coorte, alguns convertidos, a maioria recrutas escolhidos com
cautela.
Alguns dias após as cenas antes descritas, Sebastião, às
primeiras horas da noite subia os degraus do vestíbulo em
companhia de outro moço a que já aludimos. Pancrácio dedi
cava a Sebastião a amizade e a admiração que um jovem
oficial pode sentir por um irmão de armas, mais velho e que
o honra com a sua amizade. Mas não era tanto o soldado
de César como o campeão de Cristo que o moço patrício
admirava no moço tribuno. Sebastião não estimava menos
Pancrácio, com tôda a sua inocência e candura de alma, mas
via os perigos a que o seu ardor juvenil o podia arrastar. Por
isso o animava a ficar junto de si, a fim de o guiar e possi
velmente retê-lo com prudentes conselhos.
Quando iam entrando na parte do edifício onde era con
servada a coorte de Sebastião, êste disse ao companheiro :
- Cada vez que passo por aqui, penso no desígnio ado
rável da Providência que plantou, bem às portas do palácio
de César, o monumento (1) que celebra ao mesmo tempo a
queda do primeiro grande sistema antagônico do cristianismo
e a realização da maior profecia do Evangelho - a destruição
de Jerusalém pelo poder romano. Não posso deixar de crer
que um outro arco de triunfo se erguerá um dia, comemorando
uma vitória sôbre o segundo inimigo da nossa religião, o
império pagão de Roma.
- Como! Consideras a derrocada dêste vasto império
um meio de estabelecer o reinado do cristianismo ?
- Deus queira que não! Derramarei por êle a minha
última gôta de sangue, como já derramei a primeira para man
ter. Mas creio bem que quando o império se converter não será
de um modo gradual como aquêle a que estamos assistindo,
mas por qualquer meio sôbre-humano, tão divino que nos é
impossível imaginá-lo mesmo em nossos anseios mais otimis
tas. Então todos dirão : "Esta é a mudança operada pelo
direito do Mais-Alto".
- Talvez. Mas a tua esperança de ver um arco triunfal
cristão, supõe o emprêgo de um instrumento terrestre. Onde
o vês tu, afinal ?
(1)

O arco

de Tito.

FABÍOLA

45

- Confesso, Pancrácio, meus pensamentos visam um dos
membros da família imperial que mostra certas disposições
favoráveis : refiro-me a Constância Cloro.
- Contudo, Sebastião, os melhores e os mais instruídos
dentre os nossos veneráveis companheiros, dizem que iguais
esperanças foram malogradas nos reinados de Alexandre, Gor
diano e Aureliano. Por que hão de estas realizar-se?
- Estou convencido disso, caro Pancrácio, e deploro amar
gamente essas sombrias idéias que paralisam as nossas ener
gias, êsse preconceito de que a vingança é eterna e a miseri
córdia temporâria, que o sangue dos mârtires e as preces das
virgens não têm o poder de apressar as horas da visitação
e dilatar as da graça. ,
Enquanto assim falavam alcançaram a sala principal da
residência de Sebastião, iluminada e visivelmente preparada
para receber alguma assembléia.
Em frente à porta havia uma janela dando para o terraço
que cercava o edifício. A noite estava tão clara que insensi
velmente atravessaram a peça e foram sair d o outro lado.
Uma vista esplêndida se estendia aos olhos de ambos. A lua
nadava no céu alto, como os astros de Itâlia, mostrando um
globo redondo e não uma superfície chata e sem relêvo. Ao
pé dela as estrêlas empalideciam e só recuperavam algum
brilho nas partes do céu mais distantes e de veludo escuro.
Foi numa noite semelhante que alguns anos depois, Mônica
e Agostinho conversaram, em óstia, das coisas celestes.
Em redor dos dois moços, com efeito, o espetáculo era
admirável. De um lado o Coliseu erguia a sua massa impo
nente, diante da qual a prateada coluna da fonte deixava fugir
uma água limpida e murmurante ; do outro, a vasta cons
trução chamada Septizonium de Severo coroava o monte Célio
e os banhos suntuosos de Caracala, cujas paredes de mármore
e colunas majestosas luziam sob a claridade lunar. Mas êsses
monumentos da glória terrestre não retinham a atenção dos
dois espectadores imóveis, o mais velho envolvendo com o
braço o ombro do mais novo. Após uma longa pausa, o pri
meiro recomeçou num tom mais brando :
- Ia mostrar-te, quando saímos, o lugar onde imagino
o arco de triunfo de que te falei; é justamente ali a nossos
pés.
Mas quem pode pensar em coisas tão mesquinhas sob
esta abóbada luminosa que atrai os nossos olhares para o alto ?
- É verdade, Sebastião, e às vêzes penso que se êste
lado do firmamento - que ao homem pecador é permitido
contemplar, - se mostra tão maravilhoso, o que não será o
outro, aquêle que os olhos da Glória Ilimitada se dignam
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olhar !
Imagino-o como um véu ricamente bordado, através
do qual apenas alguns pontos de ouro se deixam perceber e
nos alcançam. Que tapête real há de ser essa superfície sôbre
a qual pousam os pés leves -dos anjos e os do justo tornado
perfeito!
- Belo pensamento, Pancrácio, e nem por isso menos
verdadeiro!
Porque o véu que nos separa da Igreja triun
fante é fino e fácil de atravessar.
- Perdoa-me, Sebastião - volveu o adolescente com a
mesma expressão que dias antes encontrara o olhar inspirado
de sua mãe, - perdoa-me, mas enquanto especulavas com
sabedoria sôbre o monumento futuro que perpetuará a vitória
do cristianismo, eu via já construído e aberto o arco através
do qual, apesar da nossa fraqueza, conduziremos a Igreja à
conquista de glória, e nós próprios à da felicidade.
- Onde, meu filho? Que queres dizer?
Pancrácio estendeu a mão para a esquerda e disse :
- Ali, nobre Sebastião; e qualquer dêsses arcos do anfi
teatro de Flaviano que leva às arenas, e sôbre o qual, menos
denso que o que abriga os espectadores, se desenrola o véu
de que falavas ainda há pouco. Mas escuta!
- É um rugido de leão que vem do monte Célio ! exclamou Sebastião surpreendido. - Há então feras no vivarium
desde ontem?
- Sim, escuta - tornou Pancrácio sem notar a inter
rupção. - Eis aí a trombeta que nos chama, eis a música
que acompanhará o nosso triunfo.
Calaram-se um momento, em seguida Pancrácio continuou :
- Isto me recorda um assunto a cujo respeito necessito
da tua opinião, meu fiel conselheiro : os amigos demorarão
a chegar?
- Um pouco ainda, e virão um a um ; vamos até ao meu
quarto onde ninguém nos incomodará.
S�iram pelo terraço e entraram na última dependência,
situada a cavaleiro da colina, exatamente em frente à fonte
e que apenas os raios da lua iluminavam. Sebastião ficou de
pé junto à janela aberta, enquanto Pancrácio se sentava no
catre militar.
- Qual é êsse grande assunto, Pancrácio, - começou
o oficial sorrindo - a cujo respeito desejas a minha sábia
opinião?
- Pois bem, Sebastião, é o seguinte - disse o jovem
hesitante e corando a cada palavra : - tu não ignoras que
possuo uma grande baixela de prata, absolutamente inútil
considerada a nossa simples maneira de viver. Por outro lado,
·-
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minha mãe não quer usar as numerosas jóias à moda antiga
que se conservam fechadas sem servir para ninguém.
Ora,
a quem deixarei tudo isso? Sou e serei o último da minha
raça. Tu 1nuitas vêzes me tens dito que em semelhantes casos
os herdeiros naturais do cristão são a viúva e o órfão, o indi
gente e o enfêrmo. Por que hão de êstes aguardar a minha
morte a fim de receber o que lhes pertence ? E se a perse
guição se avizinha, por que correr o risco da confiscação e
do roubo que certamente hão de vir, em grande detrimento
dos nossos naturais herdeiros ?
nerosa
mérito
hesitas

Pancrácio - interveio Sebastião, - escuto a tua ge
oferta sem lhe fazer objeções, querendo deixar-te o
de a enunciar inteira. Mas, dize-me, por que- motivo
em tomar uma resolução que, segundo vejo, te sorri ?

- Para dizer a verdade, amigo, temia que parecesse pre
sunçoso e impertinente da parte de uma pessoa da minha
idade realizar uma ação que todos considerariam grande e
generosa, quando afinal nada é. Essas coisas não me farão
falta alguma, nenhum valor têm para mim. Pelo contrário,
de muito poderão servir aos pobres, especialmente se tempos
difíceis se avizinham.
- Naturalmente Lucina está de acôrdo ?
- Nada receio dêsse lado.
Não tocaria num grão de
ouro em pó sem o seu consentimento. Mas aqui está sobretudo
onde necessito da tua ajuda : não desejando, como te disse,
fazer um ato de presunção, queria que fizesses essa distribui
ção em outra casa qualquer, e da parte de alguém que implora
as orações dos fiéis desejando permanecer incógnito.
- Eu te servirei com infinito prazer, valente e nobre
moço. Mas silêncio ! não ouviste pronunciar o nome da nobre
Fabíola, seguido de uma alcunha pouco generosa ?
Pancrácio aproximou-se da janela. Havia duas pessoas
conversando tão perto, que a cornija impedia de ver os inter
locutores, sem dúvida um homem e uma mulher.
Ao cabo
de alguns minutos êles saíram para o espaço iluminado pelo
luar, quase tão intenso quanto a claridade do dia.
- Conheço essa mulher moura - disse Sebastião; é Afra, a escrava negra de Fabíola.
- E o homem - acrescentou Pancrácio,
é o meu
antigo condiscípulo Corvirto.
Consideraram-se no dever de tentar ouvir qualquer coisa
do que lhes parecia uma conspiração, mas como o par andava
de um lado para outro não conseguiram apanhar senão uma
ou outra frase. Nós não nos contentaremos com isso e repro-
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duziremos o diálogo completo.
Antes, porém, diremos uma
palavra sôbre os interlocutores.
Da escrava já sabemos bastante por agora. Corvino era,
como dissemos, filho de Tértulo, originàriamente prefeito do
pretório. ".t:sse ofício, criação imperial e totalmente desco
nhecido no tempo da República, tinha, desde o reinado de
Tibério, assumido aos poucos autoridade civil e militar, e
quem o detinha desempenhava com freqüência as funções de
juiz criminal supremo em Roma. Tal pôsto eJdgia do seu
titular um domínio próprio bastante raro para contentar des
póticos senhores : sentar-se todos os dias no tribunal, cercado
da abominável aparelhagem da tortura; ficar ínsensível aos
queixumes e aos gritos dos velhos, dos adolescentes e das
mulheres submetidas a tratos; dirigir um frio interrogatório
ao paciente estendido no potro e revolvendo-se de dores ; fazer
executar em outro a sentença que o condenava a morrer sob
o chicote com pontas de chumbo; dormir calmamente após
essas cenas e erguer-se com disposição para as recomeçar.
Eis a ocupação a que podia aspirar um membro do tribunal.
Tértulo viera da Sicília para desempenhar essas funções, não
porque fôsse cruel mas por ser homem de coração frio, ina
cessível à piedade ou à parcialidade. Seu tribunal constituíra
a primeira escola de Corvino. Durante a sua infância ficara
horas sentado aos pés do pai, gozando profundamente o cruel
espetáculo e indignando-se sempre que alguém lograva escapar.
A medida que crescia foi-se tornando estúpido, grosseiro e
brutal; antes de atingir a idade viril, a pele baça e os olhos
injetados - um dos quais meio fechado, - proclamavam a
sua vida dissoluta. Sem o menor gôsto pelas coisas delicadas,
sem disposições para se instruir, unia a certa coragem irra
cional uma grande fôrça física e infinita astúcia.
Jamais
conhecera um sentimento generoso e nunca refreara qualquer
das suas más paixões. Ninguém o melindrava sem atrair o
seu ódio. Além de tudo isso jurara vingar-se do seu mestre
-escola que por vêzes lhe castigara a preguiça mal-humorada,
e do condiscípulo que o havia lastimado pela sua brutalidade.
Justiça ou piedade, o bem ou o mal eram-lhe igualmente
odiosos.
Tértulo não dispunha de fortuna para lhe deixar, e êle
próprio não parecia ter habilidade para a construir. A riqueza
era no entanto o seu alvo, sinônimo dos prazeres que consti
tuíam para êle a felicidade suprema. Uma rica herdeira, ou
antes o seu dote, síntetizavam êsse alvo. Muito timido, muito
estúpido, muito desajeitado para abrir-se um caminho na socie
dade, buscava outros meios mais de acôrdo com o seu tempe-

FA B Í O LA

49

ramento para lograr a realização de seus sonhos de donúnio
e avareza.
Quais eram êsses meios, a sua conversa com a
escrava nos elucidará suficientemente.
- Estou vindo pela quarta vez ao teu encontro na Meta
·Sudans, a esta hora imprópria. Que novidades me trazes ?
- Nenhuma, a não ser que depois de amanhã núnha ama
parte para a sua vila de Gaeta, e que eu naturalmente a acom
panho.
Necessito de mais dinheiro para levar a bom fim
o trabalho em teu favor.
- Outra vez? Já te dei tudo o que recebi de meu pai
por vários meses.
- Sabes bem quem é Fabíola.
- Sim, decerto, o mais rico partido de Roma.
- A orgulhosa e fria Fabíola não se renderá tão fàcilmente.
- Contudo, prometestes que os teus feitiços e filtros me
garantiriam o seu consentimento, ou pelo menos a sua fortuna.
Que despesas te pode isso acarretar ?
- Gastos enormes. São necessários os ingredientes mais
preciosos, e é preciso pagá-los. Imaginas que eu sairia a uma
hora destas para colhêr as minhas ervas entre os sepulcros
da via Apia, sem a esperança de urna boa recompensa? E
como pretendes, enfim, secundar os meus esforços ?
Já te
disse que êles apressariam o êxito.
- Que hei de fazer? Bem sabes que não fui talhado pela
natureza para causar uma impressão favorável a alguém. De
bom grado confio tudo ao poder da tua magia negra.
- Nesse caso deixa-me dar-te um conselho. Se não pos
suis dons nem atributos que possam seduzir o coração de
Fabíola . . .
- Queres dizer a sua fortuna!
- Ambas as coisas são inseparáveis, podes ficar certo ;
hâ um meio que precisas empregar, mas um meio irresistível.
- Qual?
- O ouro.
- Onde poderei encontrá-lo é justamente o que procuro.
A escrava negra sorriu com malícia e acrescentou :
- Por que não tentas obtê-lo à maneira de Fúlvio ?
- E como é que êle o obtém?
- Com sangue.
- Que sabes a respeito ?
- Travei conhecimento com um velho servidor dêle, o
qual, se tem o rosto menos negro que o meu, tem no entanto
o coração mais sombrio. Sua linguagem e a minha parecem-se
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bastante para nos permitir conversar. Fêz-me numerosas per
guntas a respeito de venenos, propondo comprar a minha
liberdade e levar-me consigo na qualidade de sua espôsa, mas
eu creio que tenho em vista alguma coisa melhor. De qual
quer modo, soube por êle tudo o que queria.
- E que foi ?
- Que Fúlvio descobriu uma grande conspiração contra
Diocleciano, e por uma horrível careta do velho compreendi
que êle havia começado por encorajá-la, e fôra enviado a
Roma com poderosas recomendações a fim de ser empregado
no mesmo mister.
- Mas eu não tenho inclinação para fomentar ou descobrir conspirações, embora a tenha para as castigar.
- Todavia há um meio bem simples.
- Qual?
- No meu país há enormes pássaros que os cavalos
mais rápidos não conseguem alcançar, mas que, se os procuras
com paciência são os primeiros a trair-se, porque não escondem
senão a cabeça.
- Que pretendes insinuar?
- Os cristãos.
contra êles ?

Não vai haver em breve uma perseguição

- Vai, e terrível!

Como nunca houve outra igual!

- Então, segue o meu conselho; não te canses a perseguir e agarrar magras prêsas. Abre os olhos e escolhe entre
elas uma ou duas bem gordas, que só pela metade se escon
dem ; cai sôbre elas, empolga uma boa parte do confisco e
volta com uma das mãos cheia a fim de que te encham
as duas.
- Obrigado. Agora te compreendo. Não gostas então
dos cristãos ?
--:- Gostar?
Odeio essa raça inteira !
Os espíritos que
adoro são inimigos mortais dêsse simples nome. - Desenhou
-se em suas feições um sorriso perverso e ela acrescentou :
- Desconfio que uma das minhas companheiras pertence
à seita. Oh, como eu a detesto !
- Que é que te faz pensar assim?
- Em primeiro lugar porque ela não diria uma mentira
por nada dêste mundo, e nos coloca em tôda a sorte de em
baraços com a sua absurda sinceridade.
- Sim; e depois?
- Depois porque não liga a menor importância a dinheiro
nem a presentes, impedindo assim que no-los ofereçam.
- Melhor ainda !
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- Além disso, é . . . - esta última palavra foi segredada
ao ouvido de Corvino, que respondeu :
- Olha, estive hoje nas barreiras diante de uma caravana
de compatriotas teus que vinha chegando, mas tu ultrapassa
-os a todos.
- Verdade? - exclamou Afra alegremente. - O que
eram?
- Simplesmente africanos - volveu Corvino rindo;
leões, panteras e leopardos.
- Malvado! É assim que me insultas ?
- Vamos, vamos, não te irrites. :eles foram expressamente adquiridos para te livrar dos teus odiados cristãos.
Separemo-nos como amigos. Aqui está o teu dinheiro, mas
que seja o último, e não te esqueças de me avisar quando os
filtros começarem a agir. Não esquecerei o que disseste do
dinheiro cristão.
Vem exatamente de encontro aos meus
desejos.
Enquanto o homem se afastava pela Via Sagrada, ela fin
giu descer a via Carinre, entre o Palatino e o monte Célio ;
mas logo voltou atrás dizendo a meia voz :
- Insensato !
Pensas então que eu vou tentar alguma
coisa em teu favor junto a uma criatura do temperamento de
Fabíola?
Pôs-se depois a segui-lo a distância, mas para grande
surprêsa de Sebastião entrou no vestíbulo do palácio.
l!:ste
resolveu alertar Fabíola contra essa nova intriga, embora ela
não pudesse ter lugar antes do seu regresso do campo.
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os dois jovens regressaram ao aposento pelo
qual haviam entrado na casa, acharam a assembléia
reunida.
Uma refeição frugal estava disposta sôbre
a mesa, especialmente destinada: a servir de cenário aos indis
cretos que porventura entrassem de improviso. Os assisten
tes eram numerosos e variados, contando-se gente leiga e do
clero, homens e mulheres. A reunião tinha por fim impedir
certas medidas a propósito de um fato recente que se pro
duzira no palácio, e que reclama algumas palavras de expli
cação.
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Sebastião, que gozava da confiança ilimitada do imperador,
empregava tôda a sua influência em propagar a fé cristã no
palácio. Numerosas conversões se tinham sucedido, mas pouco
antes do período de que falamos operara-se urna conversão
em rnassa·,- corno ficou relatado nos Atos do glorioso soldado.
Em virtude de antigas leis, muitos cristãos estavam pre
sos e submetidos à tortura que não raro terminava pela morte.
Dois irmãos, Marcos e Marceliano, que haviam sido acusados
aguardavam a execução, e seus parentes, admitidos a vê-los,
tinham-lhes implorado com lágrimas que salvassem as suas
vidas por urna apostasia. :Êles pareceram ceder e promete
ram deliberar.
Sebastião ouvindo falar disso correu em so
corro de ambos. Muito conhecido para que lhe interditassem
o acesso à prisão, ali surgiu como um anjo de luz. Era um
baluarte no próprio reduto do juiz encarregado de instruir
o processo. Tranquilino, o pai dos dois jovens, conseguira um
prazo de trinta dias para tentar abalar-lhes a constância, e
foi com o fim de secundar os seus esforços que Nicostrato, o
magistrado, os conservara em sua própria casa.
A missão
de Sebastião era temerária e perigosa. Além dos dois cativos
cristãos a cadeia guardava dezesseis prisioneiros pagãos. Com
os pais dos infortunados moços chorando e empregando tôda
a sorte de seduções para os enternecer, e o carcereiro Cláudio
e o magistrado Nicostrato com sua mulher Zoé, todos atraídos
pelo caridoso propósito de arrancar os adolescentes à sua triste
sorte, poderia Sebastião estar seguro de que entre tôda essa
gente não haveria alguém que o denunciasse por dever oficial,
com esperança no perdão ou por ódio ao cristianismo ?
E
não sabia êle que urna denúncia o levaria à morte ?
Sabia de tudo isso, mas que lhe importava?
Se dêsse
modo fôssem oferecidas a Deus três vítimas em vez de duas,
tanto melhor! O que êle temia era que não houvesse nenhuma.
A prisão era urna sala de banquetes raramente aberta durante
o dia:, e que por isso necessitava pouca luz. Como no Panteão,
era do teto que recebia essa luz, e Sebastião desejoso de ser
visto por todos, colocou-se no ponto mais fortemente ilumi
nado nesse instante, enquanto o resto permanecia em relativa
obscuridade.
As pedrarias e o ouro da sua rica armadura
de tribuno brilhavam a cada movimento seu, despedindo refle
xos de tôdas as côres do prisma até aos recantos mais escuros;
a luz envolvia-lhe a cabeça descoberta e as suas nobres feições
mostravam urna inquieta preocupação ao fitar os dois hesitan
tes partidários. Decorreram alguns momentos antes que êle
pudesse formular a violência da sua dor, mas por fim assim
se manifestou num tom apaixonado :
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- Santos e veneráveis irmãos : vós que servistes de tes
temunhas de Cristo, que fôsteis presos por êle e cujos mem
bros por seu amor trazem os vestígios das correntes; vós que
haveis padecido tormentos em seu nome - bem desejaria
cair a vossos pés para vos render homenagem, em vez de vir
à vossa presença para vos exortar, e muito menos para vos
censurar!
Mas, que ouço dizer? Será possível que, justa
mente quando os anjos dispunham a derradeira flor em vossa
coroa vós os tenhais detido, pensando mesmo em pedir-lhes
que a desfaçam e desfolhem ao vento ? É possível que tendo
já o pé no limiar do Paraiso, penseis em recuar e em prosse
guir patinhando neste vale de lágrimas e de exílio?
Os dois jovens baixaram a cabeça e choraram contrita
mente a sua fraqueza.
Sebastião continuou :
- Se não podeis sustentar o olhar de um pobre soldado
como eu, o último dos servidores de Cristo, como vos será
possível sustentar os olhos irritados do Senhor que ides renegar
diante dos homens - embora os vossos corações o não pos
sam renegar, - nesse dia terrível em que êle, por sua vez,
vos renegue diante dos seus anjos? Quando, em vez de vos
apresentardes orgulhosamente diante dêle, como bons e fiéis
servidores, assim como o poderíeis fazer amanhã, tiverdes
de ir à sua presença após mais alguns anos de infâmias, con
denados pelo Igreja, desprezados pelos seus inimigos, e, o que
é pior, roídos por êsse verme horrível do remorso ?
- Oh ! cala-te, cala-te, quem quer que sejas! - exclamou
Tranquilino, o pai dos dois prisioneiros. - Não fales tão seve
ramente aos meus filhos; asseguro-te que foi diante das lágri
mas de sua mãe e aos meus rogos que êles se dispunham a
ceder, e não à tortura que ambos suportaram como estoicismo.
Por que motivo hão de êles abandonar os seus desditosos pais
na miséria e na tristeza? É isso o que a tua religião exige ?
É a isso que chamas urna santa religião?
- Espera, bom velho - tornou Sebastião com bondade,
- deixa-me falar primeiro aos teus filhos. Éles sabem o que
eu quero dizer, ao passo que tu não o compreenderias (embora,
com a graça de Deus, espere que não tardes a entendê-lo) .
Em verdade vosso pai tem razão de dizer que as suas instân
cias e as de vossa mãe vos fizeram vacilar, se porventura
os preferis ao que disse: "Aquêle que ama seu pai e sua mãe
mais do que a mim, não é digno de mim".
"Esperais conseguir para vossos pais a vida eterna, re
nunciando vós próprios a ela? Imaginais fazer cristãos aban
donando vós mesmos o cristianismo ?
Podereis ensinar-lhes
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que as doutrinas do cristianismo são mais preciosas que a
existência, preferindo-lhes essa existência?
Quereis alcançar
para êles, não a vida dêste corpo perecível, mas a vida eterna
do espírito ? Apressai-vos então a consegui-la ; lançai aos pés
do Salvador as coroas que receberdes e intercedei para que
os vossos pais sejam salvos !
.
- Basta! basta, Sebastião, estamos resolvidos! - clama
ram juntos os dois irmãos.
- Cláudio - disse um dêles, - entrega-me as correntes
que me tiraste.
- Nicostrato - acrescentou o outro, - manda executar
a sentença.
Mas nem Cláudio nem Nicostrato deram mostras de os
ouvir.
- Adeus, querido pai ! adeus, querida mãe! - disseram
êles abraçando os pais.
- Não - volveu o pai, - não tornaremos a separar-nos.
Nicostrato, vai dizer a Cromácio que a partir dêste momento
sou cristão como meus filhos. Morrerei com êles por uma
religião que pode transformar em heróis duas crianças.
- E eu - acrescentou a mãe, - não quero ser separada
de meu marido e de meus filhos.
A cena que se seguiu não comporta descrição.
Todos
estavam comovidos, todos choravam. Os prisioneiros junta
ram-se ao tumulto dêsses novos sentimentos, e Sebastião achou
-se cercado de um grupo de homens e mulheres atingidos pela
graça, vencidos pela sua influência e submetidos aos seu
poder; no entanto tudo estaria perdido se um só dentre êles
ficasse para trás. Sebastião via o perigo, não o seu próprio,
mas o da Igreja, se uma súbita descoberta revelasse o estado
das coisas. Uns agarravam-se aos seus braços, outros envol
viam-lhe os joelhos, outros ainda beijavam-lhe os pés como
se êle fôsse um espírito de paz como o que visitou Pedro
na tôrre de Jerusalém.
Apenas dois não haviam manifestado opinião. Nicostrato
parecia abalado, mas não convencido. Seus sentimentos, em
bora agitados, deixavam-lhe intactas as convicções. Sua mu
lher Zoé estava ajoelhada diante do jovem tribuno numa atitude
de prece e de mãos postas, mas sem falar.
- Vamos, Sebastião, - disse por fim o guarda dos ar
quivos, pois era essa a função de Nicostrato, - é tempo de
te retirares. Não posso deixar de admirar a sinceridade da
fé e a generosidade de coração que te levou a agir dêsse
modo, e convenceu êstes dois . jovens a oferecerem as suas
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vidas em sacrifício, mas o meu dever é imperioso e devo colo
cá-lo antes dos meus sentimentos pessoais.
- E não acreditas nêles ?
- Não, Sebastião, não me rendo fàcilmente. Necessito
outras evidências além da tua própria virtude.
- Oh ! fala-lhe tu então - disse Sebastião a Zoé; fala, espôsa fiel, fala ao coração de teu marido, porque, ou
muito me engano ou êsses olhares me dizem que tu, pelo
menos, acreditas.
Zoé escondeu o rosto nas mãos e rompeu a soluçar.
- Lograste impressioná-la, Sebastião - observou o ma
rido. - Ignoras que ela é muda ?
- Não o sabia, nobre Nicostrato, porque quando pela
última vez a vi na Asia, ela falava.
- Há seis anos - volveu o outro num tom desanimado,
- que a sua língua outrora eloqüente se paralisou, e ela nunca
mais pronunciou uma palavra.
Sebastião ficou um momento em silêncio ; depois, subita
mente, estendeu os braços à maneira dos cristãos em prece,
e erguendo os olhos para o céu bradou com veemência:
- ó Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo! o comêço
desta obra é teu, que a sua coroação seja igualmente tua!
Confia-me o teu poder, porque êle é necessário. Confia-o por
uma vez ao mais fraco, ao mais ínfimo dos instrumentos.
Deixa-me, embora indigno, carregar como uma arma a cruz
vitoriosa, a fim de que o espírito das trevas fuja diante dela
e a tua graça nos envolva a todos. Zoé, olha para mim!
Todos guardaram o mais profundo silêncio, e Sebastião
após um instante de íntima prece, exclamou :
- Zoé, fala ! Acreditas ?
- Acredito no Senhor Jesus Cristo ! - respondeu ela
em voz nítida, caindo aos pés de Sebastião.
Nicostrato soltou um grito penetrante, e lançando-se de
joelhos banhou com as suas lágrimas as mãos de Sebastião.
Era uma vitória completa. Todos se declararam conven
cidos e medidas imediatas foram tomadas para impedir a
descoberta. A pessoa responsável pelos presos podia colocá
-los onde quisesse; de modo que Nicostrato os transferiu a
todos para sua casa, compreendidos Tranquilino e sua mulher.
Sebastião não perdeu tempo em se colocar sob a proteção
do santo padre Policarpo, com o título de santo Pastor. �sse
caso especial reclamava tais precauções secretas, e os tempos
corriam tão ameaçadores, que a instrução dos neófitos foi apres
sada, continuada noite e dia, e o batismo prontamente admi
nistrado.
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Um novo milagre veio encorajar e confortar o novel gru
po. Tranquilino, que sofria violentamente da gôta, sarou com
o batismo. Ora Cromácio, prefeito da cidade, homem justo e
pouco inclinado a perseguições, ouviu o relato dos aconteci
mentos da bôca do próprio Nicostrato, que o seu dever obri
gava a tudo revelar fôsse qual fôsse o resultado que daí advies
se. Ao ter conhecimento da cura de Tranquilino mostrou-se
vivamente impressionado, pois estava atingido do mesmo mal
e sofria dores atrozes.
- Se o que me contas é exato - disse êle, - e se eu
puder obter um testemunho pessoal dêsse poder, certamente
não resistirei à evidência.
Mandaram buscar Sebastião. Como poderia parecer um
ato supersticioso administrar o batismo com o intuito de
experimentar a sua virtude curativa, Sebastião utilizou outro
meio que descreveremos mais adiante e Cromácio ficou intei
ramente são. Pouco tempo depois recebeu o batismo com seu
filho Tibércio.
Como se lhe tornasse impossível continuar nas suas fun
ções, enviou a demissão ao imperador. Tértulo, pai do inte
ressante Corvino e prefeito do Pretória, foi então designado
como seu sucessor. O leitor compreenderá que os aconteci
mentos aqui relatados, conforme os Atos de São Sebastião,
tiveram lugar pouco antes do comêço da nossa história, visto
como num capítulo precedente já falamos do pai de Corvino
como prefeito da cidade.
Voltemos agora àquela noite em que Sebastião e Pan
crácio encontraram na residência do oficial a maioria das
pessoas nomeadas. Muitas delas residiam no palácio ou nas
suas dependências ; além disso aí estava Castulo, que desfrutava
de uma alta situação na côrte, bem como sua mulher !rene.
Já se· tinham verificado várias reuniões com o intuito de en
contrar algum plano capaz de completar a instrução dos novos
convertidos, e de subtrair à curiosidade geral tantas pessoas
cuja mudança de vida e de hábitos não deixaria de causar
espanto. Sebastião conseguira do imperador licença para que
Cromácio recolhesse a uma casa de Campânia, onde estava
combinado que um número considerável de neófitos iria ter
com êle. Como fôsse a época das vilegiaturas e o próprio
imperador se retirasse para a costa de Nápoles, de onde par
tiria para uma viagem à Itália meridional, era o momento
favorável para pôr em execução o plano combinado. Aliás,
no domingo seguinte à conversão o Papa celebrara os divinos
mistérios na casa de Nicostrato e propusera o abandono da
cidade.
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Todos os detalhes do projeto foram assentados nessa reu
nião. Os assistentes divididos em grupos deviam alcançar a
vila, situada não longe de Cápua, por diferentes caminhos :
uns pela via Apia, outros pela via Latina, outros ainda contor
nando Tibura pela estrada da montanha que atravessa Arpino.
Enquanto duraram êsses preparativos um tanto laborio
sos, Torquato, um dos prisioneiros convertidos pela visita de
Sebastião, mostrou-se impetuoso, ousado e impaciente. Tinha
sempre alguma coisa a opor a cada projeto, parecia descon
tente com os conselhos que lhe davam, falava com desdém
naquilo a que chamava a fuga diante do perigo, e gabava-se
de estar pronto a ir no dia seguinte ao Forum para derrubar
o altar que lá estivesse ou afrontar os juízes na qualidade de
cristão. Tudo fizeram para o acalmar, sentindo quanto lhe
era necessário, mais do que a qualquer outro, ir ao retiro;
mas êle insistiu em agir de acôrdo com a sua vontade.
Restava apenas decidir um ponto. Quem ficaria à testa
da pequena colônia para lhe dirigir as operações ? Travou-se
então uma luta de generosidade entre o santo padre Policarpo
e Sebastião, cada qual desejando ficar em Roma para lograr
as primeiras oportunidades de martírio. A contenda aliás
logo cessou por uma carta do Papa, dirigida ao seu "muito
amado filho Policarpo, sacerdote do tífJulo (1) de santo Pas
tor", e na qual lhe determinava acompanhar os convertidos e
deixar a Sebastião a árdua tarefa de encorajar os confesssos
e proteger os cristãos em Roma. Ouvir era obedecer, e a
reunião terminou por uma prece de ação de graças.
Sebastião, tendo-se despedido afetuosamente dos amigos
insistiu em acompanhar Pancrácio, e quando iam deixando a
sala êste notou :
- Sebastião, eu não gosto dêsse Torquato e receio que
êle nos venha a prejudicar.
- Para dizer a verdade - respondeu o soldado, - eu
lhe preferiria um outro, mas precisamos lembrar-nos de que
é ainda um neófito e há de mudar com o tempo e a graça
de Deus.
Quando iam passando o pátio de entrada do palácio, ouvi
ram um barulho de verdadeira Babel, acompanhado de risos
grosseiros e entrecortado de gritos, provindo tudo do pátio
adjacente, .onde ficavam os quartéis dos archeiros da Mauri
tânia. Devia haver uma fogueira acesa, porque a fumaça e as
fagulhas surgiam por cima dos pórticos circundantes.
(1)

Igreja.
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Sebastião aproximou-se da sentinela do pátio onde se
encontravam e perguntou-lhe :
- Amigo, que está acontecendo entre os nossos vizinhos ?
- A escrava negra, que é sacerdotisa dêles - respondeu
o soldado,- - e - está noiva do capitão caso possa comprar a
sua liberdade, veio para um rito noturno e é sempre êste
horrível tumulto cada vez que ela aparece.
- Realmente ! - exclamou Pancrácio. - E podes dizer-me que religião pratica essa gente?
- Não sei - volveu o legionário, - mas talvez seja
aquela que se chama dos cristãos.
- E que te faz pensar assim?
- Ouvi dizer que os cristãos se reúnem de noite para
cometer tôda a sorte de crimes, ao som de cânticos imundos,
e que cozinham e comem a carne de uma criança morta expres
samente para êsse fim; parece-me ser o que se está pas
sando ali.
- Boa-noite, camarada - atalhou Sebastião ; e quando
iam saindo do corredor observou : - Não é estranho, Pan
crácio, que a despeito de todos os nossos esforços, nós que so
mos conscientes de adorar o Deus único vivo em espírito e
em verdade, que fazemos o possível para não cair em pecado
e preferiríamos morrer a pronunciar uma palavra impura ; não
é estranho que depois de trezentos anos o povo ainda nos
confunda com os adeptos das superstições mais degradantes, e
coloque a nossa adoração ao mesmo nível dessa idolatria que
detestamos acima de tôdas as coisas ? ó Senhor, por quanto
tempo ainda será assim?
- Enquanto caminharmos nessa pálida luz - respondeu
Pancrácio detendo-se nos degraus exteriores do vestíbulo a
contemplar a lua que declinava, - e até ao momento em que
o Sol da Justiça se erguer em tôda a sua beleza sôbre êste
país. Como será belo, então, ver as sombras retirarem-se
pouco a pouco, enquanto de instante a instante os encantos
na nossa fé ainda ocultos se revelarão, até que por fim a
cidade imperial brilhe como a cidade modêlo do céu! Os que
viverem nesse tempo darão o verdadeiro valor a tais belezas?
ou olharão o estreito espaço em redor dêles, estendendo as
mãos sôbre os olhos para se protegerem contra a súbita cla
ridade? Não sei, caro Sebastião, mas espero que possamos
contemplar êsse espetáculo grandioso do único lugar de onde
êle pode ser apreciado, uma montanha mais alta que a de
Júpiter - seja o Albano ou o Olimpiano, - o monte enfim
que habitaremos com o Cordeiro e a cujos pés fui a fonte
da vida.
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Continuaram a andar em silêncio através das ruas bri
lhantemente iluminadas, e quando chegaram à casa de Lucina
e se desejaram afetuosamente uma boa noite, Pancráeio pare
ceu hesitar um momento e em seguida disse :
- Sebastião, disseste esta noite alguma coisa de que eu
gostaria de ter a explicação.
- Que foi?
- Quando disputavas com Policarpo a honra de permanecer em Roma, prometeste que se a alcançasses andarias com
prudência e não te arriscarias a perigos inúteis; acrescentaste
ter na idéia um projeto que te ajudaria a conter, mas que urna
vez realizado êste acharias difícil reprimir o ardor de dar a
tua vida por Cristo.
- E por que, Pancrácio, tanto desejas conhecer essa
louca idéia minha ?
- Porque estou, confesso-o, muito curioso de saber qual
a razão bastante forte para contrabalançar a aspiração que
consideras como a mais elevada num cristão.
- Sinto, meu querido filho, não me ser possível dizer-t'a
agora. Mas algum dia a saberás.
- Prometes ?
- Prometo, solenemente. Que Deus te abençoe!
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PROVEITANDO-NOS

das férias que Roma se concede,
enviando os seus cidadãos para as colinas próximas
ou para as praias que se estendem desde Gênova até
Pesto, tentaremos dar aos nossos leitores certos esclarecimen
tos destinados a lançar alguma luz sôbre o que já escrevemos
e prepará-los para o que se vai seguir.
Em conseqüência da forma sucinta em que geralmente
se estuda a história da Igreja e de acôrdo com o método não
cronológico em que ordinàriamente lemos a vida dos santos,
torna-se fácil cair numa idéia errônea acêrca do estado dos
nossos primeiros ancestrais cristãos. Isto pode levar a falsas
interpretações, das quais citaremos as duas principais :
Em primeiro lugar pode-se supor que durante os três
primeiros séculos a Igreja sofreu urna perseguição constante;
que os seus fiéis adoravam em pleno terror e desassossêgo,
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vivendo quase nas catacumbas ; que a religião, impedida de
organizar-se ou propagar-se tinha de contentar-se em existir,
que foi enfim uma época de atribulações contínuas, sem um
instante de paz ou de consolação.
Por outro lado pode crer-se que êsses três séculos estão
divididos em épocas por dez perseguições diferentes, de duração
mais ou menos longa, mas separadas umas das outras por
períodos de inteira calma.

·

Qualquer destas opiniões seria errada e o nosso intuito
é expor mais claramente as reais condições da Igreja cristã
em meio às circunstâncias diversas desta parte tão interessante
da sua história.
Desde que se iniciou a perseguição à Igreja pode-se dizer
que ela nunca mais desfaleceu completamente até à final paci
ficação no tempo de Constantino. O édito de perseguição
publicado por um imperador raramente era revogado, e em
bora o rigor da sua aplicação pudesse atenuar-se, ou mesmo
cessar gradualmente sob o domínio de um potentado mais
humano, nunca em todo o caso se tornava letra morta, per
manecendo uma arma terrível nas mãos de qualquer gover
nador de província hipócrita ou cruel. Dêsse modo, nos inter
valos das perseguições gerais ordenadas por um novo decreto,
não raro encontramos um mártir devendo a sua coroa tanto
à fúria popular como ao ódio do cristianismo por parte de
governantes locais. Assim igualmente podemos ler terríveis
perseguições numa parte do império, enquanto nas outras
reina a mais perfeita paz.
Citemos um exemplo : Trajano não merece, evidentemente,
ser incluído entre os imperadores sanguinários. Todavia, em
bora não tendo publicado novos éditos contra os cristãos, mui
tos grandes mártires - entre os quais santo Inácio, bispo da
Antióquia, em Roma, e São Simeão, em Jerusalém, - glorifi
caram o Senhor em seu reinado. Até mesmo, quando Plínio
o Jovem o consultou sôbre a maneira de se conduzir relativa
mente aos cristãos que porventura comparecessem diante de
si, na sua qualidade de governador da Bitínia, o imperador
lhe prescreveu regras que podem considerar-se modelos de
justiça equívoca, aconselhando-o a que os não procurasse, mas
uma vez acusados os punisse. Adriano - que não publicou
decretos a êsse respeito, - também deu resposta semelhante
a uma semelhante pergunta feita por Serenio Graniano, pro
cônsul da Asia. Contudo no seu reinado, e até por sua ordem,
a intrépida Sinforosa e seus sete filhos padeceram um cruel
martírio em Tibur ou Tivoli. Uma bela inscrição encontrada
nas catacumbas menciona Mário, jovem oficial, que derramou
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o seu sangue por Cristo no tempo dêsse imperador. São
Justino, mártir, o grande apologista do cristianismo, infor
ma-nos dever a sua conversão à constância dos militantes dessa
época.
De modo que, antes da publicação dos éditos de perse
guição de Septimo Severo, muitos cristãos já haviam padecido
tormentos e morte, culminando com os célebres martírios de
Scilita em Africa, e os das santas Perpétua e Felicidade e
seus companheiros. Os Atos de seu martírio contêm o diário
da primeira, nobre dama que o escreveu até à véspera da
morte. É um dos mais belos e emocionantes documentos que
nos restam da Igreja antiga.
Dêsses fatos históricos ressalta que, enquanto novas e
mais ativas perseguições tinham lugar através do império,
se produziam também calmas locais e parciais, e mesmo por
vêzes uma suspensão geral. Um episódio especial nos instrui
curiosamente a êsse respeito. Quando a perseguição de Severo
foi abrandando nas outras províncias, sucedeu que Scapula,
procônsul de Africa, a prolongou na sua insaciável cruel
dade. �le acabava de condenar Mavilo de Adrumeto ao su
plício das feras, quando foi acometido por uma grave doença.
Tertuliano, o mais antigo dos escritores latinos, dirigiu-lhe
uma epístola na qual o conjurava a não desdenhar êsse aviso
para se arrepender dos seus crimes, recordando-lhe os castigos
infligidos aos cruéis juízes dos cristãos em várias partes do
mundo. E, tão grande era a caridade dêsses santos homens,
informava-o das ardentes preces que estavam sendo oferecidas
pelo restabelecimento dêsse impiedoso inimigo. Prosseguia su
gerindo que êle podia muito bem cumprir o seu dever sem
praticar crueldades, imitando nisso outros provectos juízes, Cin
cínio Severo ensinando aos acusados as respostas que deviam
dar para serem soltos ; Vesprônio Cândido libertando um cris
tão a pretexto de que a sua condenação encorajava os tumul
tos; Asper que, vendo um acusado pronto a submeter-se à
aplicação dos tormentos leves, nada mais exigiu duvidoso de
que em caso semelhante êle próprio tivesse resistido; Pudens,
que ao ler um libelo de acusação declarou o processo vicioso
po:J;' conter calúnias, e rasgou-o.
Isso nos explica a frase chegada até nós de Santo Am
brósio, dizendo que alguns governadores se gabavam de ter
trazido das suas províncias a espada limpa de sangue ( incru
entos enses) . Mas, embora as perseguições pudessem ainda
rebentar num ponto ou noutro, Roma estava incomparàvel
mente mais sujeita a essas manifestações do espírito do mal,
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de modo que se pode considerar como um privilégio dos seus
pontífices, durante os três primeiros séculos, o dar o teste
munho do seu sangue à fé que professavam. Ser eleito papa
equivalia a ser promovido a mártir.
Na época da nossa narrativa, a Igreja desfrutava um
dêsses intervalos de relativa paz que lhe permitiam desenvol
ver-se. Desde a morte de Valeriano, em 268, nenhuma perse
guição formal tivera lugar, apesar dos gloriosos martírios iso
lados que marcaram êsse periodo, o qual foi aproveitado
pelos cristãos para realizar o seu sistema religioso com pleni
tude, e mesmo com esplendor.
A cidade estava dividida em distritos ou paróquias, cada
qual tendo o seu "título", ou igreja, servida pelos seus padres,
diáconos e clérigos inferiores.
Dêsse modo os pobres eram
socorridos, os doentes visitados, os catecúmenos instruídos, os
sacramentos administrados, as regras de penitência postas em
vigor pelo clero de cada igreja, enquanto as coletas manti
nham as obras, tanto as de caridades religiosa como as de
hospitalidade.
Está provado que em 250, sob o pontificado
de Cordélio, Roma contava quarenta e seis sacerdotes e cento
e cinqüenta e quatro ministros de ordens menores, sustentados
pelas dádivas dos fiéis juntamente com mil e quinhentos po
bres.
O número de sacerdotes correspondia pouco mais ou
menos ao de igrejas.
Embora os túmulos dos mártires constituíssem motivos de
peregrinação durante essa espécie de trégua, e os asilos dos
perseguidos fôssem reparados e mantidos em ordem, nem por
isso substituiam os lugares de culto então em uso. As igrejas
às quais já fizemos alusão eram geralmente públicas, espa
çosas e até magníficas. Não era raro assistirem pagãos aos
sermões e partes da liturgia destinados aos catecúmenos. Con
tudo, na maioria dos casos as igrejas estavam instaladas em
casas particulares, para o que naturalmente se utilizava a
grande sala ou "triclínia" comum às resistências patrícias. Sa
bemos, com efeito, que vários dos "títulos" de Roma tiveram
essa origem. Tertuliano menciona certos cemitérios cristãos,
por wn nome e com designações que demonstram acharem-se
à superfície da terra, pois os compara a "eiras".
Quanto à objeção que poderia apresentar-se a respeito da
dificuldade de reunir muita gente no mesmo lugar sem atrair
a atenção, e, por conseqüência, a perseguição, ela desaparece
se admitirmos o antigo costume romano que consistia numa
espécie de audiência dada tôdas as manhãs pelos ricos, e du
rante a qual numerosos amigos, mensageiros, clientes, escravos
e libertos se apresentavam para, ou serem introduzidos no
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pátio interior, ou despedidos.
Centenas de pessoas podiam
dêsse modo entrar e sair de uma casa importante, em meio
ao vaivém produzido pela multidão de criados e fornecedores,
sem se fazerem notar.
Há um outro fenômeno importante da vida social dos
cristãos que mal se poderia acreditar, se até à evidência o
não demonstrassem os Atos mais autênticos dos mártires e
a história eclesiástica.
Era o incógnito que êles conseguiam manter. Não pode
mos duvidar de que os cristãos participavam da mais alta
socieàade, ou ocuparam mesmo cargos junto à pessoa do im
perador, sem que os seus mais intimos amigos pagãos des
confiassem das suas atividades religiosas.
Mais do que isso,
houve muitos casos em que os parentes mais próximos ignora
vam a verdade a êsse respeito.
Mentira alguma, sobretudo
nenhum ato hipócrita, especialmente quando contrários à mo
ralidade ou à sinceridade cristã eram autorizados para garantir
o segrêdo, mas tôdas as precauções compatíveis com a estrita
retidão eram tomadas para ocultar o cristianismo aos olhos
do público.
Como resultado dessas prudentes medidas, o mundo pagão
- o mundo do poder, da influência e do Estado, que fazia
as leis ao seu arbítrio, - o mundo que admirava o sucesso
e odiava a fé, sentia-se envolvido e penetrado por um mis
terioso sistema que se ampliava sem que se soubesse como,
exercendo uma influência vinda não se sabia de onde. Famílias
surpreendiam-se ao descobrir que um filho ou uma filha tinham
abraçado a nova lei com a qual se não recordavam de haver
estado em contacto, e que, nas suas imaginações exaltadas
e de acôrdo com a maneira popular de ver, consideravam estú
pida, degradante e anti-social. Daí resultou que o ódio ao
cristianismo tivesse uma origem tanto política quanto reli
giosa, que o sistema fôsse encarado como não romano, preju
dicial à prosperidade e à extensão do império, e como obe
decendo a um poder invisível e espiritual. Aliás, os cristãos
eram considerados "irreligiosi in Ceasares", desleais aos im
peradores� e isso era o bastante. Deduz-se portanto que a
sua tranqüilidade dependia muito do estado de espírito popular,
que qualquer demagogo ou fanático podia sublevar sem que
nenhuma defesa da parte dêles, conduta pacífica, aspiração à
vida civilizada, pudesse subtraí-los a tôda a medida legal de
perseguição.
Após êste rodeio, voltemos ao fio interrompido da nossa
narrativa.
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CAPÍTULO XII

O LOBO E A RAPOSA
sugestão da escrava africana não se perdera na alma
sórdida de Corvino.
Ela odiava o cristianismo pelo fato de sua ama
anterior, que se fizera cristã, haver libertado tôdas as outras
escravas, mas não ousando deixar à sôlta no mundo um ser
tão perigoso quanto Afra (ou antes Jubala, seu verdadeifo
nome) , a transferira a outra proprietária.
Corvino muitas vêzes vira Fúlvio nos banhos e em outros
lugares públicos, admirando-o e invejando-o pela sua elegância
e facilidade de palavra. Nunca, .entretanto, se teria atrevido
a abordá-lo, tímido e fiesajeitado como era, se não desco
brisse que o outro era um patife ainda mais acabado, embora
mais sutil que êle. Sentia, de resto, que a inteligência e o
espírito de Fúlvio substituiriam as qualidades que êle não
possuía, ao passo que a sua fôrça bruta e a sua feroz insensi
bilidade se tornariam preciosos auxiliares dêsses dons mais
altos. O jovem estrangeiro estava em seu poder pela desco
berta que fizera da sua verdadeira identidade, de modo que
resolveu tentar uma aliança com aquêle rival que podia tornar
-se perigoso.
Passados mais ou menos dez dias após a reunião de que
falamos, Corvino foi dar um passeio nos jardins de Pompeu.
Um renque de plátanos oferecia ali uma sombra deliciosa, e
estátuas de animais selvagens, fontes e regatos artificiais lar
gamente o decoravam.
Caminhando com indolência, Corvino
avistou Fúlvio e dirigiu-se ao encontro dêle.
- Que me queres ? - perguntou o estrangeiro com um
olhar de surprêsa e desconfiança ao desalinho de Corvino.
- Ter uma conversa contigo que talvez possa redundar
em benefício teu e ·meu.
- Que podes tu propor-me sob o primeiro dêsses pre
textos, por que do segundo eu não duvido ?
- Fúlvio, eu sou um homem de linguagem simples, sem
pretensões à tua inteligência e à tua elegância, mas cuidamos
dos mesmos assuntos e portanto devemos ter as mesmas
opiniões.
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Fúlvio estremeceu e corou violentamente, mas replicou
com ar desdenhoso :
- Que pretendes insinuar, maroto?
- Se fechas os punhos para me fazer admirar os teus
anéis, está muito bem - volveu Corvino ; - mas se com isso
pretendes ameaçar-me, farias melhor escondendo-os nas pre
gas da tua toga; seria mais gracioso.
- Acabemos com isto; de novo te pergunto : que pre
tendes insinuar? .
- Isto, Fúlvio - e murmurou-lhe ao ouvido : - que
6s um espião.
Fúlvio vacilou mas logo se refez, acrescentando :
- Que motivos tens tu para levantar essa odiosa acusação
contra mim?
- Descobriste uma conspiração no Leste - tornou o
outro com ênfase, - e Diocleciano . . .
Fúlvio interrompeu-o para lhe perguntar:
- Quem és tu e qual é o teu nome?
- Sou Corvino, filho de Tértulo, prefeito da cidade.
Como aquilo parecia explicar tudo, Fúlvio disse-lhe em
voz baixa :
- Não precisas dizer mais, estou vendo alguns amigos
que se aproximam. Espera-me ·disfarçado, amanhã ao rom
per do dia, na via Patricia, sob o pórtico dos banhos de
Novato. Falaremos mais à vontade.
Corvino voltou para casa, satisfeito daquele primeiro ensaio
diplomático. Tomou de empréstimo a um escravo do pai um
traje mais miserável ainda que o seu, e aos primeiros alvôres
do dia estava no lugar indicado. Esperou muito tempo e
la já perder a paciência quando viu aproximar-se o seu novo
amigo.
Fúlvio vinha embuçado numa grande capa, cujo capuz
lhe escondia o rosto.
- Bom-dia, camarada - começou êle à maneira de
saudação. - Receio haver-te feito esperar ao frio da manhã,
ligeiramente vestido como estás.
- Confesso - respondeu Corvino, - que me aborreceria
se não me tivesse divertido e intrigado muito com o que pude
observar.
- E que foi ?
- Que desde o alvorecer, e creio mesmo que muito antes
da minha chegada, a mais extraordinária coleção de miseráveis
que se pede imaginar se está reunindo nesta casa : cegos,
enfermos, decrépitos, mutilados. �stes entram pela porta que
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dá para a viela, enquanto que pela porta principal entram
pessoas de condição evidentemente diferente.
- Sabes a quem pertence esta casa? É antiga e espa
çosa, mas . não parece bem conservada.
- Dizem que pertence a um velho patrício muito rico
mas também muito avarento. Olha! continua chegando gente.
Nesse momento aproximava-se um ancião curvado pelos
anos, amparado por uma jovem conversando animadamente
com êle.
- Estamos chegando - disse a moça; - mais alguns
passos e poderás sentar-te e descansar.
- Obrigado, minha filha - respondeu o pobre velho; fôste muito caridosa indo buscar-me tão cedo !
- Eu estava certa de que precisarias de auxilio, e como
sou a pessoa mais inútil que existe pensei ir em tua ajuda.
:__ Sempre imaginei que os cegos fôssem egoístas, o que
de resto é bem natural; mas tu, Cecília, não há dúvida que
és uma exceção.
- Nada disso : esta é a minha maneira de ser egoísta.
- Como assim ?
- Bem, em primeiro lugar gozo a vantagem dos teus
olhos, depoís tenho a satisfação de te ajudar. "Eu sirvo de
olhos ao cego", és tu, "e de pés ao coxo" (1) , sou eu.
Assim falando alcançaram a porta.
- Esta moça é cega - disse Fúlvio a Corvino. - Não
vês como caminha em frente, sem olhar a direita ou para
a esquerda ?
- É verdade - respondeu o outro. - Provàvelmente
é aqui o lugar de que tanto se fala, onde os pobres se encon
tram, os cegos vêem, os doentes se levantam e todos se rega
lam num festim. Mas noto que é gente bem diferente dos
mendigos da Ponte Arícia. Parecem pessoas respeitáveis e
até , alegres, e ninguém me pediu esmola ao passar.
- Curioso; gostaria de descobrir êsse mistério. Talvez
haja bom proveito a tirar. Dizias que o velho patrício é muito
rico ?
- Imensamente!
- Hum! Será que não conseguiríamos entrar ?
- Experimentarei. Vou tirar os sapatos, encolher uma
das pernas como um coxo e juntar-me ao próximo grupo que
entrar, imitando o que êles fizerem.
- Não dará resultado ; tenho a certeza de que todos os
que entram nessa casa já são conhecidos.
(1)

Jó, XXIX, 15.
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- Pois eu não sou dessa opinião, visto que muitos dêles
me perguntaram se é aqui a morada da nobre Inês.
- De quem? - perguntou Fúlvio num sobressalto.
- Que tens ? - tornou Corvino. - É a residência de
seus pais, mas Inês é mais conhecida do que êles, tratando-se
de uma jovem herdeira quase tão rica quanto sua prima
Fabíola.
Fúlvio calou-se um momento ; uma suspeita· demasiado
importante para ser comunicada ao seu rude companheiro
lhe nasceu no espírito. Por fim disse a Corvino :
- Se estás certo de que essas pessoas não são conhecidas
na casa, experimenta o teu plano.
Eu já tive oportunidade
de conhecer essa jovem, de modo que tentarei a sorte pela
porta da frente. Será uma dupla vantagem.
- Sabes o que estou pensando, Fúlvio ? É que quando
nos aliarmos para algum empreendimento, teremos sempre
duas vantagens.
- Quais ?
- As do lôbo e da rapôsa, quando conspiram para atacar
um aprisco.
Fúlvio lançou-lhe um olhar desdenhoso, que Corvino re
tribuiu com uma horrenda careta, e ambos se separaram
para tomar os respectivos postos.

CAPÍTULO
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não desejamos entrar em casa de Inês com o lôbo
nem com a rapôsa, escolheremos um meio mais sutil
para nos introduzir-mos ali.
Os pais de Inês representavam uma nobre linhagem de
ancestrais, e a conversão da família não era recente, pois
vârias gerações haviam já professado a fé cristã. E, do mesmo
modo que nas famílias pagãs se cultuava a memória dos
antepassados ilustres, vencedores de alguma batalha ou altos
funcionários do Estado, êsse lar cristão conservava com pie
doso respeito e carinhoso orgulho a lembrança dos parentes
que, nos cento e cinqüenta últimos anos, ou mais, tinham
colhido a palma do martírio ou ocupado as mais sublimes
dignidades da Igreja.
E a árvore familiar, apesar do feri
mento de onde jorrava uma contínua torrente de sangue

68

CARDEAL WISE:\IAN

oferecido a Cristo, nunca fôra decapitada, resistindo sempre
à fúria das tempestades. Isto pode talvez surpreender, con
tudo muitos soldados regressam de uma campanha devas
tadora sem um único ferimento, e há sempre muitas famílias
que escapam a uma epidemia. Por que então a Providência,
zelando pelo futuro da Igreja, não havia de preservar, através
dos descendentes, ininterruptas cadeias de tradição ?
Tôda a esperança dessa casa se concentrava agora sôbre
a cabeça de Inês, último rebento de uma antiga linhagem, e
que fôra concedida aos pais quando êles já desesperavam de
a ver continuada. Logo na infância os seus bons propósitos
e uma infinita bondade a tinham feito amar e mesmo reve
renciar por todo�.
Partilhava as virtuosas preocupações dos
pais, vivendo com êles numa casa convenientemente mobiliada,
mas sem luxo. Era aí que, entre o pequeno número de rela
ções que haviam conservado, recebiam de vez em quando
Fabíola.
Em geral, o mundo pagão calculava a imensa pilha de
riquezas que a avareza dos pais devia ter acumulado sôbre
a cabeça da jovem, a qual, além disso e pesar da lei vocônica
a respeito da "herança das mulheres", aliás caída em desuso,
recebera legados provenientes de ramos colaterais. Também
se supunha que a sólida parede separando as partes interior
e exterior da casa, não tinha outro efeito que o de esconder
-lhe a ruína e a vetustez.
Mas não era assim. Essa parte, consistindo num grande
pátio com jardim, um triclínio separado e transformado em
igreja, e pavimentos superiores acessíveis dêsse lado, destinava
-se ao exercício da larga caridade que a Igreja considerava
um dos pontos mais necessários à sua vida. Dirigia-a o diácono
Reparato, ajudado pelo exorcista Secundo, ambos nomeados
oficialmente pelo soberano pontífice para cuidarem dos en
fermos, dos pobres e dos estrangeiros, numa das sete regiões
em qu�e o papa Caio, cinco anos antes, dividira a cidade, con
fiando cada região a um dos sete diáconos da Igreja romana.
Havia quartos separados destinados a receber os estran
geiros que vinham de longe com recomendação de outras
igrejas, reservando-se-lhes uma mesa frugal. Em cima, outros
aposentos constituíam um hospital para os enfermos, os ve
lhos e os aleijados, sob a direção de diaconizas, ajudadas dos
que ainda podiam auxiliá-las nessa obra de caridade. Era aí
que a jovem cega ocupava uma cela, recusando todavia o ali
mento.
O tablinum, ou sala do arquivo, servia ao mesmo
tempo de escritório onde se resolviam os numerosos assuntos
reclamados por um estabelecimento de caridade daquela im-

Um grupo de pobres chegando à porta, facilitou a Corvino
·uma oportunidade para entrar.
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portância, bem como para conservar os Atos dos mártires
recolhidos por um dos sete notários instituídos por Clemente I.
Uma porta de comunicação permitia aos moradores da
casa auxiliar nesses serviços de caridade, e desde a infância
Inês acostumara-se a entrar e sair dali muitas vêzes por dia,
passando lá horas inteiras, irradiando, como · um anjo da paz,
a alegria e o confôrto entre os doloridos e os aflitos.
Compreende-se que com uma tal organização, uma for
tuna, mesmo considerável, achava emprêgo fácil.
Ouvimos Pancrácio pedir a Sebastião que se encarregasse
de distribuir a sua baixela e as suas jóias aos pobres, sem
nomear o doador. Êste, zeloso da missão, escolhera a casa
de Inês como a mais indicada para êsse fim, e era na manhã
em que nos encontramos que essa doação devia ter lugar.
Por indicação de seus diáconos haviam sido enviados pobres
de outras seções, enquanto Sebastião e Pancrácio, na qualidade
de pessoas de alta categoria, entravam pela porta de honra
a fim de assistir à distribuição. Corvino vira entrar outros
visitantes conhecidos.

CAPÍTULO XN
OS EXTREMOS TOCAM-SE

I M grupo de pobres chegando à porta, facilitou a Corvino
n
� uma oportunidade para entrar. Êle imitava admirày

velmente os necessitados, salvo na modéstia das suas
atitudes. Como se chegasse muito a êles, ouviu-os murmurar
quando entravam as palavras : Deo gratias. Não se tratava
apenas de uma senha cristã, mas também de uma expressão
católica, pois santo Agostinho nos diz que os heréticos ridicula
rizavam os católicos por causa do seu emprêgo, dizendo ser
antes uma resposta que uma saudação, e que êstes a empre
gavam depois de consagrada por um piedoso uso.
Corvino pronunciou também essas palavras místicas e
passou. Acompanhando sempre os outros cujos modos imi
tava, não tardou a encontrar-se num pátio interior já repleto
de pobres e doentes. De um lado os homens e do outro as
mulheres. Sob o pórtico várias mesas vergavam ao pêso de
preciosa prataria e jóias rebrilhantes. Dois ourives pesavam
e avaliavam conscienciosamente aquela fortuna, e junto dêles
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pilhas de dinheiro aguardavam a distribuição equitativa entre
a multidão de necessitados.
Corvino contemplava a cena com ôlho ávido. Daria tudo
no mundo para possuir aquelas riquezas, e pensou um instante
em roubar alguns objetos e fugir. Mas compreendeu imediata
mente a loucura de semelhante tentativa e resolveu esperar
a sua parte, não esquecendo de observar o que via para o
relatar a Fúlvio.
Depressa se convenceu da dificuldade da sua posição. En
quanto os pobres se movimentavam de um ponto para outro
êle ficava de lado, sem que ninguém lhe desse atenção. Jo
vens revestidos da dalmática, espécie de túnica bem curta e
de largas mangas usada em vez da toga, comportavam-se
como pessoas representando a autoridade, o que de resto em
nada prejudicava a brandura das sUas maneiras.
:E:sses oficiais, que eram os diáconos, orientavam os assis
tentes, conduzindo cada qual os do seu distrito, que pareciam
conhecer muito bem, para determinado ponto sob os pórticos.
Mas como ninguém conhecia nem reclamava Corvino como
um dos seus pobres, êle terminou por ficar sõzinho no meio
do pátio. Foi então que com tôda a sua rudeza compreendeu
a crítica situação em que se colocara. :E:le, filho do prefeito
da cidade, cujo dever era castigar os violadores de domicílios,
penetrara fraudulentamente, disfarçado em mendigo, no interior
da residência de um patrício, e isso com um fim claramente
desonesto, para não dizer pior.
Olhou para a porta, meditando uma fuga, mas viu-a guar
dada por um velho chamado Diógenes, assistido por seus dois
enormes filhos, os quais mal podiam conter-se diante daquela
insolência, embora limitando-se a traduzi-la por meio de irri
tados olhares.
Percebeu que se ia tornando o motivo de
repetidas consultas entre os jovens diáconos que o notavam;
os próprios cegos, assim lhe parecia, o encaravam, e os aleijados
preparavam-se para usar contra êle as suas muletas, à maneira
de lanças. Restava-lhe apenas a consolação de que ninguém
parecia conhecer a sua verdadeira identidade, o que lhe dava
alguma esperança de encontrar uma desculpa para sair da
ratoeira.
Por fim o diácono Reparato aproximou-se e disse-lhe
cortêsmente:
- Amigo, decerto não pertences a nenhuma das regiões
aqui chamadas. Onde moras?
- Na região da Alta Semita.
Essa resposta dava a divisão civil mas não a eclesiástica
de Roma.
Todavia Reparato continuou :
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- A Alta Semita fica no meu distrito, mas não me
recordo de já te ter visto.
Enquanto assim falava surpreendeu-se vendo o estranho
empalid�er e vacilar, olhando ansiosamente a porta que co
municava com a parte interna da casa. Reparato acompanhou
êsse olhar, e viu Pancrácio que entrava e recebia umas breves
informações de Secundo.
Desvanecia-se a última esperança
de Corvino. Um momento depois encontrava-se em presença
do moço, - o qual pediu a Reparato que se retirasse - em
circunstâncias idênticas às do seu anterior encontro, com a
diferença de que, em vez de estar cercado de admiradores, se
via acuado entre uma multidão que sem dúvida dispensava
a sua preferência ao rival. Não pôde deixar de notar o gracioso
desenvolvimento e o porte varonil que algumas semanas tinham
dado ao seu antigo companheiro de escola.
Esperava uma
torrente de insultos, e talvez um castigo igual ao que êle
próprio infligiria nas mesmas circunstâncias, e grande foi o
seu espanto quando Pancrácio lhe falou nos têrmos mais
brandos, dizendo :
- Corvino, fôste realmente vítima de algum acidente, ou
corres algum perigo ? Terás abandonado a morada de teu pai ?
- Nada disso felizmente sucedeu - replicou o maroto
encorajado até à insolência por aquela pergunta afetuosa, embora ficasses muito contente se assim fôsse.
- Asseguro-te que estás enganado, pois não te quero
nenhum mal. Se precisas de ajuda podes falar, e embora a
tua presença aqui seja descabida, eu te levarei a um quarto
isolado onde a receberás incógnito.
- Então vou confessar-te a verdade : entrei aqui apenas
para me divertir, e ficar-te-ei muito agradecido se agora me
fizeres sair sem dar na vista.
- Corvino - volveu o adolescente com alguma seve
ridade, - isso é uma grave ofensa. Que diria teu pai se eu
ordenasse a êsses moços, os quais imediatamente obedeceriam,
que te agarrassem, e tal como estás, descalço, disfarçado de
escravo, imitando um coxo, te levassem ao Forum, perante o
seu tribunal, acusando-te publicamente daquilo que qualquer
romano considera uma injúria, ou seja a violação do domicilio
de um patrício ?
- Em nome dos deuses, Pancrácio, não me inflijas êsse
terrível castigo !
- Não ignoras, Corvino, que teu pai seria forçado a
desempenhar em relação a ti o papel de Júnio Bruto, ou a
abandonar o seu cargo.
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- Rogo-te por aquilo que mais estimas, em nome de
tudo o que consideras sagrado, que não desonres tão cruelmente
os meus e a mim próprio. Meu pai e sua casa, e não eu,
é que ficariam arruinados para sempre. Eu me rojarei de
joelhos para te pedir perdão das ofensas passadas, se quiseres
mostrar-te -misericordioso.
- Sossega, sossega, Corvino; já te disse que esqueci tudo
há muito tempo. Escuta : todos aqui, à exceção dos cegos,
são testemunhas dêste ultraje. Haverá centenas de depoi
mentos para o provar. Se, portanto, algum dia falares desta
reunião, ou tentares prejudicar alguém com base nela, estare
mos no direito de te levar ao tribunal de teu próprio pai.
Compreendes, Corvino ?
- Compreendo muito bem - respondeu o cativo num
tom lamentoso. - Jamais, enquanto eu viver, abrirei a bôca
para falar a alguém da minha visita a êste horrível lugar.
Juro por . . .
- Cala-te, cala-te! não precisamos das tuas juras. Toma
o meu braço e vem comigo. - Em seguida, voltando-se para
os assistentes, acrescentou : - Conheço êste homem, sua pre
sença aqui é o resultado de um equívoco.
Os espectadores, que haviam tomado os gestos e as lamentações daquele infeliz por uma súplica, exclamaram todos :
- Pancrácio, não o mandes embora sem algum socorro !
- Deixai isso comigo - respondeu êle.
Os porteiros imediatamente abriram passagem, enquanto
êle acompanhava Corvino, sempre fingindo de coxo, até à
porta da rua. Uma vez ali, disse-lhe à maneira de adeus :
- Corvino, agora estamos quites, não esqueças a promessa feita!
Fúlvio, como dissemos, tentara a sorte pela porta principal.
Encontrou-a aberta segundo o costume romano, e na verdade
ninguém teria previsto àquela hora a visita de um estranho.
Em lugar do porteiro deparou com uma jovem de doze ou
treze a.pos, de aparência simples e vestida de camponesa,
vigiando a porta. Como não havia ali mais ninguém, achou
a ocasião excelente para comprovar as vivas suspeitas que
nutria e perguntou-lhe :
- Como te chamas e quem és, menina ?
- Sou Emerenciana, irmã colaça da nobre Inês - respondeu ela.
- És cristã? - tornou êle bruscamente.
A pobre camponesa abriu uns grandes olhos espantados
e replicou:
- Não, senhor.
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Como não era possível pôr em dúvida a sinceridade da
menina, Fúlvio deu-se por convencido do seu engano. Na ver
dade ela era a filha de um camponês cuja espôsa fôra a
ama de Inês. Como a mãe acabava de morrer, sua boa irmã
de leite mandara buscar a órfã com a intenção de a educar
e fazer batizar, e dado que a menina chegara um ou dois dias
antes, achava-se ainda na mais completa ignorância do cris
tianismo.
Fúlvio ficou indeciso.
A solidão causava-lhe tanto em
baraço quanto a presença de muita gente embaraçara Corvino.
Pensou em retirar-se, mas isso equivalia a arruinar tôdas as
suas esperanças.
Prosseguir no caminho também lhe podia
acarretar algum dissabor. Foi nesse instante crítico que viu
aproximar-se com ligeireza a dona da casa, alegre, risonha
e luminosa.
Tão depressa o avistou ela deteve-se como para receber
a sua mensagem, enquanto Fúlvio se aproximava com o seu
mais gracioso sorriso e a mais sedutora cortesia.
- Antecipei-me à hora habitual das visitas, nobre Inês
- começou êle, - e devo parecer-te indiscreto, mas ardia na
impaciência de me inscrever entre os freqüentadores da tua
casa.
- Nossa casa
-volveu ela sorrindo, - não se louva
de ter freqüentadores; também os não procuramos, pois não
pretendemos influência nem poder.
- Perdoa-me, mas com semelhante direção ela possui
a mais alta das influências e o maior dos poderes, os que
fàcilmente subjugam o coração como a um súdito humilde.
Incapaz de imaginar que tais palavras fôssem dirigidas
a ela, Inês respondeu com simplicidade:
- Grande verdade encerram as tuas palavras ! O dono
desta casa é realmente o soberano das afeições de todos os
que a habitam.
- Mas eu - atalhou Fúlvio, - quero referir-me a êsse
domínio mais brando e afável, cujos graciosos encantos agem
sôbre os que são admitidos a recebê-lo.
Inês parecia imersa num êxtase interior. Figurava uma
imagem bem diferente da do seu miserável adulador, e foi
com os olhos ardentemente voltados para o céu que exclamou :
- Sim, àquele de quem o sol e a lua do alto firmamento
admiram a beleza, a êsse é consagrado o meu serviço e a
minha devoção !
Fúlvio pareceu confuso e perplexo.
O ar inspirado, a
atitude extática, a música da voz comovida com que ela pro-
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nunciara essas palavras, a sua misteriosa significação, a sin
gularidade da cena, tudo isso o prendia ao chão e o deixava
mudo. Por fim, sentindo que perdia a mais favorável das
ocasiões para abrir o coração - -se tal se pode dizer, àquela que pretendia conquistar, disse-lhe atrevidamente :
- É de ti que falo, e rogo-te que acredites na sinceridade
da minha admiração e na profundeza do meu devotamento.
Dizendo essas palavras deixou-se cair de joelhos e tentou
segurar-lhe a mão, porém a jovem recuou assustada e desviou
o rosto coberto de rubor.
Fúlvio pôs-se ràpidamente de pé, pois acabava de avistar
Sebastião que vinha buscar Inês reclamada com impaciência
pelos pobres, e se aproximava com ar pouco amistoso.
- Sebastião - disse Inês vendo-o chegar, - não te
zangues; êste homem entrou aqui por engano e vai retirar-se
em paz.
Dizendo isso, afastou-se.
Sebastião, sempre calmo e enérgico, dirigiu-se então ao
intruso que recuava :
- Fúlvio, que fazes aqui ? Que assunto te trouxe aqui ?
- Creio - respondeu o outro tomando coragem, - que
tendo conhecido a dona desta casa à mesa de sua nobre prima,
tenho como qualquer outro o direito de lhe oferecer os
meus serviços e apresentar as minhas homenagens.
- Mas não a uma hora tão imprópria como esta!
- A hora que não parece imprópria para um jovem oficial, também o não deve ser para um civil - volveu Fúlvio
com insolência.
Sebastião teve de apelar para todo o seu sangue frio com
o intuito de refrear a sua indignação, respondendo :
- Fúlvio, não sejas tão atrevido nas tuas palavras, e
lembra-te de que duas pessoas podem encontrar-se em situação
muito diferente na mesma casa. Nem a mais antiga intimidade
justificaria a insolência da tua atitude perante a jovem senhora
que acaba de retirar-se, quanto mais o simples conhecimento
num jantar!
- Ah ! ah! sentes a mordida do ciúme, meu valente capi
tão! - replicou Fúlvio no tom mais sarcástico. - Correm
boatos de que és o candidato mais provável, senão já aceito,
à mão de Fabíola. Como ela se encontra agora no campo,
aproveitas naturalmente a oportunidade para te assegurares
a fortuna de uma ou outra das duas mais ricas herdeiras
romanas. Não há nada como ter duas cordas no mesmo arco!
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A grosseria do sarcasmo feriu vivamente o nobre sentir
do generoso oficial, e se êle há muito se não tivesse dobrado
à humildade cristã, a impetuosidade do sangue ter-lhe-ia domi
nado a razão.
- Não é conveniente para nenhum de nós, Fúlvio, que
permaneças aqui mais tempo. Se a cortês despedida da nobre
jovem que insultaste não basta para convencer-te, vejo-me
obrigado a ser um rude executor das suas ordens.
Dizendo isso agarrou fortemente pelo braço o teimoso
convidado e levou-o até à porta. Quando já o tinha na rua,
segurando-o sempre, acrescentou :
- Vai em paz, Fúlvio, e lembra-te de que hoje te colo
caste sob a alçada das leis do Império pela tua conduta repreen
sível. Eu te pouparei se fôres discreto. Mas fica sabendo
que não ignoro quais são as tuas ocupações em Roma, e que
a insolência desta manhã me servirá como penhor da tua
conduta. E agora, torno a dizer, vai em paz!
Mal havia, contudo, libertado a sua prêsa, quando se sen
tiu colhido por trás e por um assaltante invisível, sem dúvida
vigoroso. Era Eurotas, a quem Fúlvio nada ousando ocultar,
confiara o seu projetado encontro com Corvino. Conhecera
pela escrava negra a reputação de brutalidade e violência dêsse
freguês das suas feitiçarias, e temia alguma cilada. Quando
viu a espécie de luta que se travava à porta, correu, e dissi
mulando-se atrás de Sebastião que tomou pelo novo conheci
mento do seu protegido, pulou sôbre êle como um urso. Não
tinha, porém, de haver-se com um adversário qualquer. Aju
dado por Fúlvio em vão tentou derrubar pesadamente o guer
reiro, até que desesperando de o subjugar dessa maneira tirou
do cinto uma clava de aço, da melhor fabricação síria arma mortífera, - e ergueu-a sôbre a cabeça de Sebastião.
No mesmo instante sentiu que lhe arrancavam da mão e por
sua vez o envolviam num círculo de ferro, de tal modo que
girando duas ou três vêzes sôbre si mesmo acabou por ir
estatelar-se no meio da rua.
- Receio que tenhas ferido aquêle pobre homem, Qua
drato - disse Sebastião ao seu centurião, um indivíduo her
cúleo que chegava nesse momento para se reunir aos seus
irmãos em Cristo.
- Bem o merecia êle pelo seu ataque traiçoeiro, tribuno
- respondeu o outro quando iam entrando na casa.
Os dois estrangeiros, aturdidos, apressaram-se a fugir do
lugar onde tinham sofrido a humilhante derrota. Quando do
bravam a esquina avistaram Corvino correndo também já
·
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sem manquejar, tanto quanto lho permitiam as pernas. Nunca,
durante as numerosas ocasiões em que depois se encontraram,
qualquer dêles aludiu aos sucessos dessa manhã, sabendo muito
bem que �bos haviam padecido vergonha e derrota, e che
gando os dois à conclusão de haver em Roma pelo menos um
aprisco que a rapôsa e o lôbo inutilmente assaltariam.

CAPITULO XV
O EXERCíCIO DA CARIDADE

Jl'l UANDO a calma se restabeleceu após essa dupla pertur
\.Jl.- bação, prosseguiram sossegadamente os trabalhos do

dia. Além da distribuição de avultadas esmolas, tais
como a que fêz São Lourenço à Igreja, não era raro, nesses
recuados tempos, ver pessoas querendo renunciar ao mundo
e desfazer-se das suas fortunas. Tal era o caso que estamos
apreciando. Tomadas as necessárias disposições, Dionísio, o
sacerdote, ao mesmo tempo o médico a cuja guarda estavam
confiados os doentes, e que sucedera a Policarpo na igreja
de S. Pastor, apresentou-se e sentando-se num banco a um
dos cantos do pátio assim se dirigiu aos assistentes :
- Caros irmãos, nosso Deus misericordioso tocou o cora
ção de algum caritativo fiel, para que êle, compadecido de
seus irmãos mais pobres, se despojasse das suas riquezas
terrestres em nome de Cristo. Quem é êle? Ignoro-o e desejo
ignorá-lo. É aquêle que não põe os seus tesouros onde a
ferrugem os corrói, onde os ladrões os destroem e roubam,
antes prefere, a exemplo do bem-aventurado Lourenço, que
êles sejam levados ao céu pelas mãos dos pobres de Cristo,
e guardados na tesouraria celeste.
"Aceitai pois, como uma dádiva de Deus que inspirou
essa caridade, a distríbuição que vai ser feita e poderá cons
tituir um útil auxílio nos atribulados dias que se preparam.
E, como única recompensa exigida, juntemo-nos todos na
oração que diàriamente costumamos rezar por aquêles que
nos fazem bem.
Durante essa curta prática, o pobre Pancrácio não sabia
o que fazer. Escondera-se a um canto, por trás dos assistentes,
e Sebastião, impertigando-se quando podia colocou-se à sua
frente; e a emoção quase o traiu quando a assembléia inteira,
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de joelhos, mãos postas e olhos erguidos para o céu, entoou
com fervor e numa só voz:

- Retribuere dignare� Domine, omnib.us nobis bona facien-'
tibus, propter nomen tuun, vitam reternam.
Amen. (1)
As esmolas foram então distribuídas e consideradas va
liosas. Uma refeição abundante foi servida a todos, e o alegre
Como era ainda
banquete deu fim àquela festa edificante.
muito cedo alguns não tomaram parte na refeição, pois um
outro festim delicioso, e sobretudo mais espiritual, se estava
preparando para êles na igreja próxima.
Quando tudo acabou, Cecília quis ver o seu pobre doente
devolvido a casa, insistindo em carregar-lhe a pesada sacola,
e tão alegremente o distraiu que o velho ficou admirado de
se ver à porta da sua humilde morada. A ceguinha entregou
-lhe então o saco e despediu-se desejando-lhe um bom dia. O
saco pareceu-lhe desacostumadamente cheio, e quando o velho
foi verificar o seu conteúdo, reconheceu, com espanto, haver
nêle uma ração duplicada.
Tornou a verificar e chegou ao
mesmo resultado. Na primeira oportunidade interrogou Re
parato, que não soube dar-lhe nenhuma explicação. Se tivesse
podido ver Cecília rir satisfeita ao virar a esquina, com o ar
de quem tivesse pregado uma boa partida a alguém, e correr
tão ligeira como se nenhum pêso a embaraçasse, obteria sem
dúvida a explicação daquela inesperada riqueza.

CAPÍTULO XVI
O ME':S DE OUTUBRO

o

mês de outubro é sem dúvida um dos mais belos na
Itália. O sol perde um pouco do seu calor mas con
Quando se ergue pela
serva tôda a sua refulgência.
manhã espalha os seus raios pela natureza que desperta, como
um rajã da :tndia, ao entrar na sala do trono, atira à multidão
punhados de ouro e pedrarias. As montanhas parecem erguer
as cabeças rochosas, e as florestas estender os braços para
E quando, depois de haver feito
aquela munificência real.
o seu curso através de um céu sem nuvens, encontra no poente

(1) Digna-te, meu Deus, conceder a vida eterna àqueles que em
teu nome nos fazem o bem.
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um leito de ouro em fusão estendido sôbre o mar ocidental
e coberto de purpúreas nuvens franjadas de ouro brunido,
mais cintilantes que as dadas por Ofir ao leito de Salomão,
ostenta o seu disco rubro de um brilho mais tênue como para
se despedir do caminho percorrido.
Contudo, se os seus raios são menos poderosos, nem por
isso são menos ativos. Foram necessários meses para fazer
crescer as aneladas gravinhas da cepa, as primeiras fôlhas
verdes, e enfim os pequenos cachos de bagos duros e ácidos.
Mas agora as largas fôlhas ornamentais já são dignas, nas
regiões vinícolas, de receber uma denominação especial, e os
bagos desenvolveram-se em pesados cachos, alguns dos quais
começam a tingir-se de brilhante tonalidade ambarina, en
quanto outros revestem a púrpura imperial depois de ter
passado por uma delicada opalescência não menos maravilhosa.
Como é agradável sentar-se a gente em algum recanto
sombreado, na encosta de um monte, olhando de vez em quando
as variações da paisagem por cima das páginas de um livro!
Enquanto a brisa, sussurrando por entre as oliveiras que
galgam a colina, espalha a luz ou a sombra segundo nos
mostra uma ou outra face das fôlhas de gradativos tons, o
sol ou as nuvens iluminam ou escurecem alternadamente o
rico tapête imóvel que formam, ao fundo do vale, as vinhas
douradas ou trigueiras. Juntai a isso as inúmeras outras ·
côres que embelezam o quadro, desde o negro cipreste até ao
pinheiro melancólico, passando pelo tristonho azevinho, o cas
tanheiro opulento, o carrasqueiro mais severo e a verme
lhidão dos pomares, tôdas essas árvores coroando os loureirais,
os medronheiros e os buxos das vilas que povoam a montanha,
a colina e a planície, com as suas fontes rumorosas, as cas
catas sussurrantes, os pórticos de luzidio mármore, as está
tuas de bronze ou de pedra, os canteiros matizados, as avelu
dadas relvas, e tereis uma pálida idéia dos atrativos que
nesse mês arrancavam, como ainda sucede em nossos dias, os
patrícios e cavaleiros romanos àquilo que Horácio chama "o
bulício e a fumaça da cidade", para regozijar os olhos nas cal
mas belezas do campo.
Dêsse modo, e à medida que o ditoso mês se aproximava
abriam-se para arejar as janelas das vilas, e inúmeros escra
vos desvelavam-se em tudo dispor para a chegada dos amos.
Por fim os poeirentos caminhos ficavam atravancados de
tôda espécie de veículos, desde a enorme carroça dos móveis
penosamente arrastada por bois, até à ligeira sege levada por
ardentes barbas. E, como os melhores caminhos eram estrei
tos e os cocheiros da antiguidade não mais polidos que os
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nossos, é fácil calcular o ruído e a confusão que reinavam
por tôda a parte.
As colinas Sabina, Tusculana e Albina estavam semeadas
de vilas suntuosas ou humildes cabanas como as de Mecenas
e Horácio, - a lisa campanha de Roma ainda se vê pontilhada
das ruinas de enormes residências - enquanto uma verdadeira
rua de grandiosas mansões corria desde a embocadura do
Tibre, ao longo da costa, por Laurento, Lanuvio e Ancio até
Caieta, Baía e outras estâncias em moda em tômo do Vesúvio.
Êsses curtos limites não bastavam ainda para conter o entu
siasmo periódico que assaltava os romanos sequiosos dos pra
zeres do campo. As margens do Benacus ( agora lago Maior,
ao norte de Milão) , do lago de Como e as praias encantadoras
do Brenta, hospedavam não só os moradores das cidades vizi
nhas mas sobretudo os habitantes da cidade imperial, com
alguns raros visitantes chegados da Germânia.
Foi para um dêsses "ternos olhos de Itália", (1) como
Plínio chama a essas cidades, que Fabíola se retirou antes
dos tumultos da temporada, no dia seguinte ao da entrevista
da sua escrava negra com Corvino. Situada no declive da
colina que desce para a baía de Gaeta, essa vivenda distinguia
-se, como a residência da cidade, pelo bom gôsto que presidia
à disposição de todos os seus elementos para um perfeito
confôrto. Do terraço que a aumentava avistava-se a calma
baía azul, incrustada na mais bela das praias, como espelho
em moldura esmaltada. Uma galeria coberta de grades de
madeira, onde se enroscavam plantas trepadeiras conduzia
aos banhos da praia, abrinda a meio do caminho para um pe
queno bosque que um jôrro murmurante refrescava, enquanto
dois enormes plátanos davam sombra a êsse retiro clássico,
como aquêles onde Cícero e Platão filosoficamente discretea
vam. As plantas e flores mais belas e mais exóticas tinham
sido aclimatadas nesse pequeno oásis, igualmente protegido
contra os excessos do calor e do frio.
Fábio, por motivos que mais tarde explicaremos, apenas
de vez em quando se demorava um dia ou dois na vila, aliás
por ocasião das suas viagens a qualquer um dos pontos ele
gantes preferidos dos romanos, onde tinha, ou pretendia ter,
negócios a tratar. Dêsse modo sua filha desfrutava, a maior
parte do tempo, de uma deliciosa solidão. Havia sempre na
vila uma biblioteca bem fornecida, trazendo-se além disso de
Roma as primeiras cópias, adquiridas por alto preço, das obras
(1}

Occelll Italiae.
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novas, bem como objetos de arte favoritos que davam um
cunho pessoal à residência.
Fabíola passava quase todo o seu tempo no agradável
retiro que descrevemos, tendo junto de si o caixote dos manus
critos, de onde ia tirando um volume atrás do outro. Mas
quem nessê-· ano a fôsse visitar, ficaria surpreendido encon
trando-a sempre acompanhada de uma escrava.
Fàcilmente imaginamos a surprêsa que teve quando, no
dia seguinte ao do jantar, Inês a informou de que Sira recusara
deixar o seu serviço, apesar da liberdade que lhe fôra oferecida,
e mais admirada ficou ainda ao saber que o motivo dessa
recusa fôra o apêgo à sua pessoa.
Não se recordava, aliás,
de ter ganho tal afeição por qualquer ato de bondade, ou
mesmo de reconhecimento pelos cuidados da escrava durante
a sua doença. A princípio foi tentada a considerar Sira bem
tôla, mas era demasiado nobre e justa para se contentar com
essa idéia.
Na verdade, muitas vêzes tinha ouvido falar ou
lido histórias de escravas que haviam sido modelos de fidelidade
e devotamento mesmo para com amos despóticos, mas que
eram apenas citadas como exceções à regra geral. Que signi
ficavam, de resto, essas poucas dúzias de casos no decorrer
de outros tantos séculos, ao pé dos dez mil outros que diària
mente cresciam em ódio ?
Contudo, eis que se lhe oferecia
uma prova palpável, deixando-a perplexa.
Durante algum tempo observou se a escrava parecia orgu
lhar-se de ter feito uma ação meritória. Mas Sira continuou
a desempenhar tôdas as suas obrigações com a mesma tran
qüila diligência, sem jamais trair um sentimento dêsse gênero.
O coração de Fabíola foi-se enternecendo cada vez mais,
e ela começou então a acreditar menos difícil o que declarara
impossível na sua conversa com Inês, isto é, amar uma escrava.
Acabou também por descobrir esta segunda verdade, que exis.:.
tia no mundo uma coisa chamada afeição desinteressada, um
sentimento que não pedia recompensa.
Nos · seus entretenimentos com a escrava persuadiu-se de
que esta recebera uma educação superior. Muito escrupulosa
para a interrogar, não ignorava contudo que muitos senhores
mandavam instruir a fundo as suas escravas para lhes aumen
tar o valor.
Não tardou a descobrir que a moça lia os autores gregos
e latinos com facilidade e elegância, escrevendo perfeitamente
em ambas as línguas.
Elevou-lhe gradualmente a posição,
com grande desgôsto e ciúme das companheiras, utilizando-a
como secretária e leitora, e ordenando a Eufrosina que lhe
desse um quarto separado, o maior dos privilégios para a
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pobre criatura. Apesar de tudo isso não conseguia descobrir
em sua conduta orgulho ou pretensão, pois quando se apre
sentava algum serviço da ordem dos que antes lhe competiam,
ela em vez de o passar a outra punha-se a fazê-lo com a
melhor disposição.
As leituras que mais agradavam a Fabíola eram, como
já dissemos, de espécie muito abstrata e escolhida, consistindo
em literatura filosófica. Admirava-se por vêzes vendo a es
crava refutar com uma só palavra alguma frase de aparente
solidez indestrutível, cortar as asas de uma empolada decla
mação à virtude, ou propor uma solução mais justa do que
os .seus autores por tanto tempo admirados ofereciam. Aliás,
essas atitudes não pareciam derivar de uma especial segu
rança de julgamento ou perspicácia de espírito, de acuradas
leituras ou de uma inteligência sutilizada pelo exercício, muito
menos de uma superioridade de educação. Porque embora
Sira mostrasse vestígios de tudo isso, os livros e as doutrinas
que lia eram evidentemente novas para ela. Parecia antes
haver na alma da jovem escrava uma infalível pedra de toque
da verdade, uma chave que lhe abria todos os conhecimentos
da ciência moral, uma corda que vibrava harmoniosamente
com tudo o que era justo e bom, mas ressoava em dissonância
com o mau, o vicioso e mesmo o inexato. Era êsse o mistério
que Fabíola desejava conhecer, e mais parecido à intuição do
que tudo quanto vira. Ela não se encontrava ainda em estado
de saber que o último no reino dos céus (e quem mais hu
milde que uma escrava!) era mais rico em sabedoria espiritual,
em luz intelectual e em privilégios celestes, que o mesmo
precursor Batista.
Foi por uma deliciosa manhã de outubro quando, recli
nadas ao pé da fonte, ama e escrava se ocupavam da leitura,
que a primeira, cansada da monotonia do livro enfadonho,
procurou qualquer coisa mais leve e mais nova, e tirando um
manuscrito do caixote, disse:
- Sira, deixa êsse livro estúpido. Toma êste, que me
dizem ser muito divertido, e que acaba de aparecer. Será
uma novidade para ambas.
A leitora obedeceu, e lançando os olhos ao titulo, corou.
Percorreu algumas linhas e viu que os seus temores se con
firmavam; compreendeu que se tratava de uma dessas obras
sem valor, cuja circulação não estava proibida malgrado a sua
completa imoralidade, e das quais se queixava São Justino di
zendo que elas ridicularizavam a virtude, ao passo que todo o
escrito cristão era tanto quanto possível suprimido e desacredi
tado. Pousando o livro com uma calma decisão, Sira declarou :
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- Não me peças, minha boa ama, para te ler êste volume.

É uma leitura que eu não posso fazer nem tu deves ouvir.

Fabíola ficou admirada. Nunca imaginara que alguém se
pudesse intrometer em seus estudos. O que, em nossos dias,
seria impossível colocar sob os olhos de todos, fazia então
parte da literatura corrente e em moda. Desde Horácio até
Ausônio todos os escritores clássicos o demonstram. Aliás,
que regra de virtude levaria a parecer impróprio um sistema
moral que o desenho e a escultura ilustravam por tôda a
parte?
Fabíola, como os seus contemporâneos, não possuía
critério mais alto que o dos métodos da sua educação.
- Que mal nos poderá fazer êste livro ? - perguntou
ela sorrindo. - Não duvido que esteja cheio de descrições
censuráveis e de crimes, mas isso não nos induzirá a cometê
-los, e ao mesmo tempo é divertido vê-los cometer pelos outros.
- Gostarias tu mesmo de os cometer?
- Por nada dêste mundo !
- Todavia, quando os ouves ler, sua imagem ocupa o teu
espírito e os teus pensamentos volteiam prazenteiramente em
redor do assunto.

- É verdade.

E então ?

- Essa imagem é impura, êsses pensamentos são detestáveis.
- Como é possível isso? O mal não reclama um ato
para existir?
- Sem dúvida, minha ama. Mas qual é o ato do espírito,
ou como eu lhe chamo, da alma, senão o pensamento ? Uma
paixão que deseja a morte é o resultado da ação dêsse poder,
invisível como êle.
O golpe que a inflige não passa do ato
mecânico do corpo, e ao qual se atribui. Mas qual o poder que
comanda, e qual o que obedece? Onde buscar a responsabi
lidade do resultado final ?
- Compreendo - disse Fabíola após uma pausa um
tanto constrangida. - Resta porém uma dúvida. Tu entendes
que existe uma responsabilidade tanto para o ato inteiro como
para o exterior. Mas diante de quem assumimos essa respon
sabilidade?
Se o segundo ato acompanhar o primeiro, sere
mos responsáveis perante a sociedade, as leis, os princípios da
justiça para conosco próprios, pelas desagradáveis conseqüên
cias que êle trará.
Mas se apenas existir a ação interior,
diante de quem existirá a responsabilidade?
Quem a vê?
Quem a pode julgar? Quem a poderá fiscalizar?
- Deus! - respondeu Sira com uma simplicidade cheia
de fervor.
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Fab!ola pareceu desapontada.
Esperava alguma nova
teoria, algum princípio original. Em vez disso recaía no que
julgava ser a banal superstição.
- Que é isso, Sira - volveu ela, - acreditas realmente
em Júpiter, em Juno e talvez em Minerva, que é a pessoa
mais respeitável da família olímpica ? Acreditas que êles se
intrometem em nossos assuntos ?
- Longe disso, até os seus nomes me são odiosos; detesto
o mal que as suas histórias simbolizam na terra. Não é dêsses
deuses e deusas que falo, mas de um Deus único !
- E que nome lhe dás em teu sistema?
- l!:le não tem outro nome senão o de Deus, é assim
que lhe chamam os homens para poderem falar dêle.
Mas
êsse nome não designa a Sua natureza, a Sua origem e os
Seus atributos.
- E quais são êles, então ? - perguntou a ama com
crescente curiosidade.
- Sua natureza é simples como a luz, una e a mesma
em tôda a parte, indivisível, pura, penetrante e difusa, ubi
qüitária e ilimitada. Já existia no comêço de tudo, existirá
ainda quando tudo acabar.
O poder, a ciência, a bondade e
o amor, bem como a justiça e a capacidade de julgar perten
cem-lhe por natureza e são ilimitados como J!;le.
Só l!:le
pode criar, conservar, destruir.
Fabíola ouvira muitas vêzes falar da visível inspiração das
sibilas, mas hoje podia observá-la, porque a escrava parecia.
tomada de um êxtase espiritual que a empolgava inteira. Como
o temperamento oriental é entusiasta e excitável! - dizia
consigo olhando-a.
Não é de admirar que o Oriente seja a
terra da poesia e da inspiração! Quando viu Sira regressar
lentamente ao seu estado habitual, disse-lhe no tom mais
brando que pôde:
- Mas tu acreditas, Sira, que um ser tal como o des
creves, e tão distante da concepção da fábula antiga, pode
constantemente ocupar-se a observar as ações e até os mise
ráveis pensamentos de milhões de criaturas ?
- Não é uma ocupação, nobre Fabíola, nem obedece a
qualquer preferência. Eu chamei-lhe luz. Será ocupação ou
trabalho do sol enviar os seus raios através do cristal desta
fonte ·até aos mais ínfimos cascalhos do seu leito ? E o. que
êle aqui realiza, realiza-o também no regato mais próximo,
e no que se encontra a grande distância daqui, com igual
facilidade e sem que nada possa levar-nos a supor que os seus
raios em algum momento carecerão de fôrça ou de poder
para os penetrar a todos.
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- As tuas teorias são sempre encantadoras, Sira, e seriam
maravilhosas se fôssem verdadeiras ! - observou Fabíola após
um intervalo durante o qual seus olhos contemplaram fixa
mente o regato, como se ela estivesse comprovando as pala
vras de Sita; · - E parecem verdadeiras - acrescentou ela,
- porque a mentira pode ser às vêzes mais bela que a verdade.
Mas que horrível idéia! Não estar nunca sozinha, não ter
jamais um desejo pessoal, um segrêdo próprio, não poder
nunca dissimular as loucas especulações de um cérebro orgu
lhoso ou pueril aos olhos de um Ser que não conhece a imper
feição. Terrível suposição essa! viver sob a atenção perma
nente d e um ôlho de que o sol é apenas o reflexo, pois êsse
não consegue penetrar a alma! Seria bastante para num
momento de abandono nos levar ao suicídio, a fim de nos
libertarmos dessa opressiva vigilância. Contudo, parece tão
verdadeiro!
Fabíola ao dizer aquilo parecia tomada de extrema exci
tação.
Sua generosa inteligência debatia-se contra a mortifica
dora certeza, do mesmo modo que uma águia luta contra uma
serpente, mais com os olhos do que com as garras. Após
um combate que se adivinhava pelos seus gestos e expressão,
foi-se gradualmente acalmando. Pela primeira vez se lhe
afigurava experimentar a presença de um Ser maior do que
ela, a quem temia embora desejando amá-lo. Humilhou a
alma e a inteligência a seus pés, e seu coração também pela
primeira vez reconheceu um Mestre e um Deus.
Sira observava em silêncio a luta de sentimentos que se
travava na alma da ama. Sabia que enorme passo daria o
progresso religioso da sua involuntária aluna se a verdade a
iluminasse, e por isso reclamavà com fervor essa graça.
Por fim Fabíola ergueu a cabeça que até então mantivera
cwvada, e disse com infinita bondade:
-- Sira, estou certa de que ainda não alcancei o fundo
da tua sabedoria; deves ter outras coisas a ensinar-me. (Uma lágrima e um rubor aliviaram a pobre escrava.) Mas hoje abriste para mim um mundo novo e uma vida nova,
uma esfera de virtude situada para além das opiniões e do
julgamento dos homens, acordaste-me para a consciência de
um poder que julga, aprova e também recompensa; estarei
enganada ? (Sira aprovou) . Poder que se mantém junto de
nós, quando nenhum outro pode ver-nos, conter-nos ou ani
mar-nos, pela consciência de um sentimento que, embora esti
·
véssemos sempre em solidão, jamais mudaria em nós, por causa
da sua superioridade a todos os princípios humanos : tal é,
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se bem a compreendi, a elevada posição moral em que cada
indivíduo se encontraria. Descer dêste nível, mesmo com
uma vida exteriormente virtuosa, seria um positivo lôgro.
Não é verdade?
- Oh! querida ama, quanto melhor do que eu exprimes
tudo isso !
- Tu nunca me elogiaste, Sira - replicou Fabíola sor
rindo, - não vás começar agora. Lançaste uma nova luz
sôbre assuntos que permaneciam obscuros para mim.
Não
era isso que querias significar quando dizias que não existe
diferença entre escrava o senhor, isto é, que tratando-se , de
uma diferença apenas exterior, social e material, ela não se
compadece com a igualdade que deve existir perante o teu
Ente supremo, nem com a possível superioridade que possa
existir em um relativamente a outro, e inversamente à cate
goria social de ambos?
- Em grande parte era isso, minha nobre ama, embora
se incluam ainda algumas outras considerações que pelo mo
mento te não interessam.
- Todavía, quando emitiste essa opinião, ela pareceu-me
tão absurda e monstruosa que a cólera e o orgulho me
cegaram. Ainda te recordas, Sira?
- Oh! não, peço-te que não falemos mais disso - volveu
a carinhosa serva
- Perdoaste-me o que fiz nesse dia, Sira? - tornou a
ama prêsa de nova emoção.
A pobre escrava enterneceu-se, e ia ajoelhar-se diante da
ama para lhe beijar a mão, mas Fabíola não o consentiu; e
pela primeira vez em sua vida chorou sôbre o ombro de uma
escrava.
Longa e meiga foi a sua crise de lágrimas. O coração
dominava-lhe a inteligência e esta não podia exercitar-se senão
através· do progressivo enternecimento daquele. Por fim acal
mou-se e disse desprendendo-se do abraço :
- Ainda uma palavra, Sira : a gente costuma dirigir-se,
para o adorar, a êsse Ente que me descreveste? Não será
êle grande demais, não estará muito alto e muito distante
para que o invoquemos?
- Não, não, pelo contrário, minha nobre senhora - res
pondeu a serva. - i!:J.e não está longe de ninguém, porque nós
vívemos e agimos no esplendor da sua bondade, da sua sabe
doria, do seu poder. Onde quer que estejamos podemos diri
gir-nos a Êle, não como a alguém que víva afastado, mas como
a quem nos cerca e vive em nós, como nós vívemos nêle;
e não é com os ouvídos que l!:le nos ouve : as nossas palavras
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e o desejo dos nossos corações passam imediatamente para o
divino abismo do seu.
- Mas - continuou Fabíola um pouco tímida, - não
existe algum grande ato de reconhecimento, algum sacrifício
pelo qual se _possa reconhecê-lo e adorá-lo formalmente?
Sira hesitou, porque a conversa parecia enveredar para
um terreno misterioso e sagrado que a Igreja nWlca abria
a pés profanos; de modo que se limitou a responder pela afir
mativa.
- E não poderei eu - tornou ainda mais humildemente
a ama, instruir-me bastante na tua doutrina, a fim de que
me seja permitido realizar êsse ato de homenagem?
- Receio que não, nobre Fabíola, pois é necessária uma
vítima digna da sua divindade.
- Com efeito - volveu Fabíola. - Um touro é suficiente
para Júpiter ou uma cabra para Baco, mas onde encontrare
mos um sacrifício digno d.Aquêle que me ensinaste a conhecer?
- Em verdade terá de ser digno dl!:le em todos os sen
tidos, de imaculada pureza, grandeza incomparável e inco
mensurável mérito.
- E qual pode ser êsse holocausto, Sira?
- Apenas :J!:le próprio.
Fabíola escondeu a face entre as mãos, e olhando àvida
mente Sira, disse-lhe :
- Estou certa de que, depois d e m e haveres tão clara
mente descrito o profWldo senso de responsabilidade que assim
te leva a agir e falar, ocultas um significado real sob essas
terríveis palavras, embora eu o não consiga penetrar.
- Tão certo como as minhas palavras serem ouvidas, e
lidos os meus pensamentos, eu só te disse a verdade.
- Não tenho fôrças para levar adiante êste assWlto; meu
espírito carece de repouso.
_
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esta conversação Fabíola recolheu-se, e durante
o resto do dia seu espírito manteve-se alternadamente
agitado e tranqüilo. Quando ela encarava com sere
nidade o augusto relance de vida moral que acabavam de
mostrar-lhe, encontrava uma infinita paz nessa contemplação;
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mas depois a austeridade, os sacrifícios reclamados pela nova
teosofia, o mistério que ela comportava ainda a enchiam de
pavor.
1
Parecia-lhe distingui-la como uma lâmpada acesa em meio
de um quarto vazio, que só ilumina a solidão. De que servia
tanto esplendor prodigalizado em vão ?
A manhã seguinte estava destinada a uma dessas visitas
que anualmente se faziam no campo, a Cromácio, ex-prefeito
Nosso leitor decerto se recorda de que após a
da cidade.
conversão e a demissão, êsse magistrado se retirou para a sua
vila de Campânia levando consigo numerosos convertidos de
Sebastião, sob a guarda do santo padre Policarpo, a fim de
completarem a sua instrução. Fabíola nunca fôra infonnada
dessas circunstâncias, mas ouvira contar detalhes curiosos da
morada de Cromácio. Diziam que êle recebia visitas de gente
desconhecida; que não conversava com os amigos; que liber
tara todos os seus escravos do campo embora a maioria tivesse
preferido ficar com êle; que apesar de numerosos os moradores
pareciam levar ali, uma existência muito feliz, embora não se
notassem festas ruidosas ou desmandos. Tudo isso estimulava
a curiosidade de Fabíola, e unido ao desejo de cumprir um
agradável dever de cortesia para um velho amigo, decidiu
-se a ir observar com seus próprios olhos aquela experiência
tão platônica, ou diríamos hoje, utópica.
Partiu logo pela manhã num ligeiro carro de campo
puxado por bons cavalos, que trotavam alegremente pelos
lisos caminhos da "feliz Campãnia". Um aguaceiro outonal
assentara a poeira e engastara pedrarias nas grinaldas de
pâmpanos que, estendidos à maneira de festões de árvore
para árvore, bordavam a estrada. A jovem patrícia não levou
muito tempo a alcançar o outeiro - que realmente mal se po
deria chamar de colina, - coberto de arbustos e esguios cipres
tes, entre os quais luziam as brancas paredes da enorme vivenda
que o dominava.
Tivera lugar uma mudanca que não pôde
a princípio explicar; mas quando transpôs as barreiras, os
pedestais e os nichos vazios deram-lhe a entender que a
vila Ad Btatuas (1) tinha agora um nome sem significação.
Cromácio, que mancava quando ela o vira pela última
vez, parecia agora um robusto ancião. Recebeu-a carinhosa
mente e perguntou-lhe com interêsse pelo pai, querendo saber
se era verdade que êle ia partir brevemente para a Asia.
Fabíola mostrou-se penalizada, pois não tinha conhecimento
(1)

Das Estátuas.
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de tais intenções. Cromácio, exprimindo votos de que aquilo
não passasse de um boato, convidou-a a dar uma volta pela
propriedade.
Fabíola encontrou-se mantida com o mesmo
desvêlo de outrora e cheia de plantas raras; mas as antigas
estátuas faltavam. Por fim chegam a uma gruta com um
tanque no qual antes brincavam ninfas e divindades marinhas,
e que agora apresentava apenas uma escura superfície imóvel.
Fabíola não pôde conter-se mais e exclamou :
- Que é isto, Cromácio ? Retiraste tôdas as estátuas,
destruindo assim a fisionomia especial da tua bela vivenda ?
- Minha boa amiga - volveu o ancião bem humorado,
- não te zangues. Para que serviam tôdas aquelas figuras?
- Se pensas dêsse modo, é provável que nem todos sejam
da tua opinião. Mas enfim, que fizeste delas?
- Bem, para dizer a verdade . . . meti-lhes o martelo.
- Como, sem me avisar? De bom grado teria comprado
algumas.
Cromácio rompeu a rir e disse num tom familiar que a
sua longa intimidade com a jovem autorizava :
- Ora ! ora! como a tua imaginação se deixa arrebatar,
a ponto da minha velha língua a não poder seguir ! Eu não
queria dizer o martelo do leiloeiro, e sim o do canteiro. Os
deuses e as deusas foram todos quebrados, pulverizados ! Se
desejas alguma perna, ou mão privada de alguns dedos, talvez
ainda se possa conseguir; o que não te prometo é uma face
de nariz intacto ou um crânio sem fratura . . .
Fabíola mostrou-se ainda mais surpreendida e exclamou :
- Comportaste-te como um perfeito bárbaro, venerável
juiz!
Que motivos podes oferecer para um tão ultrajante
procedimento ?
- As pessoas vão-se tornando mais sábias à maneira que
envelhecem, e eu cheguei à conclusão de que Júpiter e Juno
participam tanto da divindade como tu e eu; de modo que
resolvi desfazer-me sumàriamente dêles.
- Sim, de acôrdo, há muito tempo que sou também dessa
opinião. Mas podias ao menos conservá-los a titulo de obras
de arte!
- O caso é que não foi como obras de arte, e sim como
divindades que os esculpiram. Estavam aqui sob um falso
pretexto, e eu não desejava correr o risco de os ver comprados
para continuar a mesma impostura.
- Mas dize, meu justo e velho amigo, não achas tam
bém uma impostura continuar chamando à tua vila Ad Btatuas}
quando nem uma só estátua aqui resta?
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- Sem dúvida - volveu Cromácio divertido com aquela
objeção; - mas deves notar que eu mandei plantar palmeiras
por tôda a parte, e logo que elas ultrapassem os arbustos a
vila tomará o nome de Ad Palmas.

- É um bonito nome - murmurou Fabíola,
alcançara o sentido oculto da denominação.

que não

Como iria ela saber que a vila era uma espécie de escola
onde se preparavam os futuros gladiadores que ali deviam
colhêr em grande número as palmas do martírio ?
Mas precisamos contar o episódio da demolição das es
tátuas de Cromácio, que forma um capítulo especial dos

Atos de São Sebastião.
Quando Nicostrato, então, prefeito de Roma, o informou
da libertação dos seus presos e da cura de Tranquilino em
seguida ao batismo, Cromácio após detidas informações man
dou chamar Sebastião e propôs-lhe tornar-se êle próprio cris
tão, na esperança de conseguir o mesmo resultado.
Como
porém êsse modo de agir seria inadmissível, encontrou-se outro
tendente a evitar um batismo sem prévia conversão. Cromácio
era célebre pelo imenso número de estátuas idólatras que
possuía, e Sebastião garantiu-lhe que se êle as mandasse redu
zir tôdas a pedaços, não tardaria a ficar curado. Era uma dura
condição, mas êle aceitou-a.
Entretanto, seu filho Tibúrcio
mostrou-se furioso, e protestou que se o resultado prometido
se não lograsse mandaria jogar Sebastião e Policarpo num
fornalha ardente, coisa afinal não impossível a um filho de
prefeito.
Num só dia duzentas estátuas pagãs foram reduzidas a
estilhas, incluídas as da vila e as da residência em Roma, mas
apesar dessa vasta destruição Cromácio não melhorava.
Se
bastião foi chamado e admoestado com tôda a severidade, man
tendo-se calmo e irredutível.
- Tenho a certeza - respondeu êle, - de que nem
tudo está destruído. Alguma coisa foi poupada.
Tinha razão. Muitos pequenos objetos haviam sido con
siderados mais obras-de-arte do que símbolos religiosos, e
escondidos como o tesouro cobiçado por Achan (2) .
Foram
buscá-los, quebraram-nos, e imediatamente Cromácio se curou.
Uma vez convertido viu seu exemplo seguido pelo filho Ti
búrcio, que se tornou um fervoroso cristão, e que após um
glorioso martírio deu o seu nome a uma catacumba.
(2)
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Terminada esta digressão voltemos a Cromácio e a Fabíola,
que acrescentou :
- Conheces acaso, Cromácio - sentemo-nos neste lugar
delicioso onde me recordo de ter visto um maravilhoso Baco,
- os estranhos comentários que por aqui se fazem a respeito
das tuas atitudes ?
- Sim!
E quais são êsses comentários ?
Gostaria de
os conhecer.
- Diz-se que grande número de pessoas mora contigo e
ninguém as conhece, que não vais a parte alguma, não vês
ninguém, e levas uma espécie de vida filosófica numa replú
blica das mais platônicas.
- É muito lisonjeiro para mim - atalhou Cromácio
saudando e sorrindo.
- Mas ainda não é tudo - prosseguiu Fabíola. - Dizem
que te deitas e levantas a horas singulares, que não tens a
menor distração e vives numa abstinência muito semelhante
ao jejum.
- Será que pelo menos nos fazem justiça acrescentando
que pagamos aos nossos fornecedores ? Espero que não digam
que devemos grandes somas ao padeiro ou ao vendeiro.
- Não, isso não! - replicou Fabíola rindo.
- Grande generosidade dessa gente! - tornou o velho
juiz bem humorado. - Parece - quero referir-me ao público,
- haver um grande interêsse pelos nossos negócios. Mas não
achas curioso, minha jovem amiga, que enquanto a minha
vila foi um lugar um tanto livre, enquanto os meus amigos
e eu negligenciávamos um pouco a temperança e a perfeita
conduta, ninguém se preocupava conosco ? Agora, que algu
mas pessoas se retiram para viver em sossêgo, frugalmente,
trabalhando com afinco e mantendo-se afastadas dos negócios
públicos, sem mesmo falar de política ou de sociedade, eis
que tôda a espécie de vil curiosidade desperta em tôrno delas,
considerando-as suspeitas, envolvendo-as enfim numa hostili
dade latente. Não te parece isto um fenômeno ?
- Sem dúvida; e como o explicas ?
- Simplesmente por essa propensão dos espiritos mesquinhos a invejar tudo o que está fora da sua órbita, a depre
ciar quase inconscientemente o que sentem ser melhor que
as suas próprias aspirações.
- Mal qual é o verdadeiro intuito da vida que levas
aqui, meu bom amigo?
- Empregamos o tempo tentando cultivar as nossas fa
culdades mais altas. Levantamo-nos muito cedo - nem sequer
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me atrevo a dizer-te a hora, -· consagramos um largo espaço
à adoração religiosa, e depois ocupamo-nos em trabalhos muito
variados : uns lêem, outros escrevem, outros trabalham nas
hortas, e asseguro-te que nenhum homem assalariado se es
mera tanto em seu ofício quanto êsses agricultores improvisados.
Reunimo-nos algumas vêzes para cantar em côro hinos que
respiram virtude e pureza; lemos livros que melhoram o
nosso caráter, mestres eloqüentes dão-nos ensinamentos orais;
as nossas refeições são em verdade muito simples, pois consis
tem apenas de legumes, mas eu já notei que o riso é compa
tível com as lentilhas e que o bom passadio não. significa ne
cessàriamente boa disposição.
- Estás um verdadeiro pitagórico !
Pensei que isso já
estivesse fora de moda.
Aliás, é um sistema muito econô
mico . . . - acrescentou Fabíola com malícia.
- Ah! perversa criatura ! - tornou o juiz risonho; acreditas então que tudo isto é apenas e simplesmente um
meio de economia ? Pois enganas-te, porque todos nós tomamos
uma resolução extrema.
- Qual ? - perguntou a jovem patricia.
- Nada menos que isto : estamos resolvidos a não tolerar
um único pobre em nossa vizinhança; no inverno trataremos
de vestir os nus, de alimentar os que tiverem fome e de
cuidar dos enfermos; gastaremos assim tôdas as nossas eco
nomias.
- É uma idéia muito generosa, realmente, apesar de
nova em nossa época; em compensação ireis ser ainda mais
escarnecidos e caluniados do que antes, se tal fôr possível.
- Como assim?
- Não te ofendas com o que vou dizer, mas já têm
chegado ao extremo de insinuar por aí que talvez tenhas ade
rido ao cristianismo. Garanto-te que neguei isso por tôda a
parte, com indignação.
Cromácio sorriu e disse :
- Por que com indignação, minha querida filha?
- Porque te conheço demasiado bem, a ti, a Tibúrcio,
a Nicostrato e à excelente Zoé, a muda, para admitir um só
· instante que tenhas adotado êsse misto de estupidez e de
velhacaria designado por aquêle nome.
- Deixa-me fazer-te uma pergunta. Já te deste ao tra
balho de ler algum livro cristão, no qual pudesses conhecer
a verdade a respeito dessa doutrina tão vilipendiada?
- É claro que não ! Não iria perder o meu tempo com
coisa tão insignificante. Desprezo os cristãos como inimigos
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de todo o progresso intelectual, como pess1mos cidadãos, to
mados de fanatismo, perpetradores de crimes abomináveis, e
não me daria ao trabalho de procurar conhecê-los.
- P.g.is bem, cara Fabíola, eu tinha exatamente a mesma
opinião que tu, mas de há um tempo para cá mudei muito.
É coisa para admirar, pois na qualidade de prefeito
de Roma deves ter punido muitos dêsses miseráveis pelas
suas constantes transgressões da lei.
Uma nuvem turvou a alegria do velho, ao mesmo tempo
que os seus olhos se enchiam de lágrimas.
Pensava em São
Paulo que também perseguira a igreja de Deus.
Fabíola
notou a mudança, e penalizada disse-lhe afetuosamente:
- Talvez eu tenha dito alguma coisa irrefletida, des
pertando lembranças desagradáveis ao teu generoso coração.
Perdoa-me, Cromácio, e falemos de outro coisa. Um dos mo
tivos da minha visita é perguntar-te se sabes de alguém que
vá a Roma.
Ouvi falar da projetada viagem de meu pai a
diferentes lugares, e queria escrever-lhe a fim de que êle não
repita o qu� já fêz de outras vêzes : partir sem se despedir
de mim, com o intuito de me poupar o desgôsto.
- Justamente - respondeu Cromácio, - há um moço
que vai amanhã para ·lá às primeiras horas.
Entra para
escreveres a tua carta, o portador talvez aí esteja.
-

Voltaram para a residência e entraram num aposento
do andar térreo, atravancado de caixões de livros. No meio,
sentado a uma mesa, um moço copiava um enorme volume,
que fechou e pôs de lado ao ver entrar uma pessoa estranha.
- Torquato - disse-lhe Cromácio, - esta senhora deseja
mandar uma carta ao pai que está em Roma.
- Terei a maior satisfação - replicou o moço, - em
servir a nobre Fabíola ou seu ilustre pai.
-:- Como!
surpreendido.

conhece-los ? - perguntou

o

juiz um tanto

- Tive a honra, quando era mais novo, de ser empregado
na Asia pelo nobre Fábio, do mesmo modo que meu pai o
fôra antes de mim.
Só a doença me impediu de continuar
ao seu serviço.
Algumas páginas de belo pergaminho, cortadas num for
mato especial e visivelmente preparadas para servir de cópia
a alguma obra, estavam espalhadas sôbre a mesa.
O bom
velho tomou uma e estendeu-a à jovem, juntamente com tinta
e um cálamo. Ela escreveu ao pai algumas palavras afetuosas,
dobrou o pergaminho, atou-o com uma fita de sêda, lacrando-o
com resina e wu sinete que tirou da sua bôlsa bordada. Em
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seguida, desejosa de recompensar o mensageiro quando se
lhe oferecesse melhor oportunidade, anotou em outro pedaço
de pergaminho o seu nome e enderêço, guardando-os cuidado
samente no seio.
Tomou depois um simples refrêsco e voltou ao carro que
a trouxera, despedindo-se amistosamente de Cromácio. Havia
no olhar do bom juiz qualquer coisa de paternal que muito
a comoveu sem que ela soubesse porque, pois em verdade
eram bem outros os sentimentos que o agitavam.
Aquêle
generoso coração e nobre intelecto continuariam nos limbos
do paganismo.
Seria possível ?
Contudo mil razões impe
diam uma confissão que outro resultado não teria senão o
de afastá-la para sempre da fé.
- Adeus, minha filha! - exclamou êle; - abençoada
sejas mil vêzes de um modo que ainda ignoras.
Desviou o olhar, soltou-lhe a mão e retirou-se apressa
damente.
Fabíola, tão emocionada pela ternura daquelas palavras
como pelo mistério que elas envolviam, admirou-se de ver
o seu carro detido por Torquato antes de transpor as grades.
- Perdoa-me esta interrupção, nobre dama - disse êle;
- mas desejas que a tua carta seja prontamente levada ao
seu destino?
- Decerto ! gostaria que meu pai a recebesse quanto
antes.
- Nesse caso receio não poder contentar-te.
Terei de
viajar a pé, ou por qualquer outro meio econômico, e gastarei
alguns dias na viagem.
Fabíola, após um momento de hesitação, propôs :
- Seria incoveniente da minha parte oferecer-te os meios
para uma viagem mais rápida?
- De modo nenhum - respondeu Torquato com certa
precipitação, - pois assim melhor poderei servir a tua nobre
casa.
Fabíola estendeu-lhe uma bôlsa bem cheia, contendo não
apenas o custo da viagem mas ainda uma larga recompensa.
l!:le recebeu-a com indisfarçado júbilo e desapareceu numa
alamêda lateral. Se Cromácio houvesse testemunhado aquela
transação, a avidez com que o outro recebera a bôlsa levá-lo-ia
a pensar em Judas. Fabíola também ficou desagradàvelmente
impressionada, mas ao mesmo tempo satisfeita por se ter
desobrigado de uma vez por tôdas com o mensageiro.
E
ia rasgar por inútil a anotação que guardara no seio, quando
percebeu algumas linhas escritas no verso do pergaminho
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sôbre o qual o copista naturalmente continuara o seu traba
lho.
Pôs-se então a ler as frases transcritas de um livro
qu� não conhecia.
"Eu _ vos digo : amai os vossos inimigos, fazei o bem
àqueles que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e calu
niam; assim vos mostrareis os verdadeiros filhos de vosso Pai
que está nos céus, que manda o sol alumiar tanto os bons
quanto os maus, e faz cair a chuva sôbre o injusto e o
justo (3) ."
Imagine-se o embaraço de um aldeão hindu 1ue, tendo
encontrado no leito de uma torrente um seixo brar.l\!o e trans
lúcido, rude e informe no seu exterior mas refletindo a luz
por algumas anfractuosidades internas, é incapaz de dizer
se se tornou dono de um diamante esplêndido ou de uma
pedra desvaliosa, de uma coisa digna de ornar a coroa de
um rei ou de rolar sob o pé de um mendigo. Dará têrmo
às suas perplexidades jogando-o fora, ou levando-o a um lapi
dário para se informar do seu valor, arriscando-se a ser escar
necido ? Tais foram as alternativas por que passou Fabíola
enquanto regressava a casa.

De quem provinham aquelas máximas ? - perguntava-se.
- Não decerto de um filósofo grego ou romano. Eram falsas
demais ou demasiado verdadeiras, provindo da moral mais
sublime ou da mais baixa das degradações. Poria alguém
aquelas doutrinas em prática, ou não passariam de um enge
nhoso paradoxo ?
Decidiu não mais se preocupar com elas,
ou antes perguntaria a Sira o que pensava. Pareciam-se muito
com as teorias da escrava, belas sem dúvida, mas impraticáveis.
Não ; era preferível não o fazer. Ela fascinava-e com as suas
idéias sublimes, que se lhe afiguravam impossíveis, embora
parecesse considerá-las extremamente simples. Não, seu espí
rito carecia de repouso, e o melhor meio de o conseguir seria
desfazer-se da causa das suas perplexidades, esquecendo aquelas
palavras inquietantes; resolveu pois lançá-las ao vento, para
que fôssem preocupar quem as encontrasse à beira do caminho.
- Fórmio! - gritou ela de repente. - Pára o carro
e vai apanhar aquêle pergaminho que deixei cair!
O criado obedeceu, embora estivesse persuadido de ter
visto a ama jogar o escrito fora.
Fabíola tornou a metê-lo no seio, e foi como se tivesse
lacrado o coração, porque êsse coração se manteve calmo e
silencioso até chegar a casa.
(3)

Mat. V, 44.
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CAPÍTULO XVTII
TENTAÇÃO

rJA o dia seguinte, ao amanhecer, um guia conduzindo uma
•,L mula chegou à porta da vila de Cromácio. Trazia

na sela dois modestos sacos de viagem, que constituíam
os únicos bens de Torquato. Muitos se tinham levantado para
assistir à sua partida e lhe dar o beijo da paz que, fazemos
votos, se não assemelhe ao de Gethsemani!
Uns murmura
vam-lhe ao ouvido alguma palavra afetuosa, exortando-o a
ser fiel à graça que recebera. Outros, conhecendo-lhe a po
breza, entregavam-lhe disfarçadamente alguma pequena dádi
va, aconselhando-o a evitar as antigas relações.
Torquato
tudo prometia, e talvez fôsse sincero. Por fim Policarpo, dire
tor da comunidade, chamou-o à parte e conjurou-o, com lágri
mas na voz e intenso fervor nas palavras, a corrigir algumas
leves mas perigosas falhas da sua conduta, e a cultivar as
virtudes cristãs.
Torquato também em lágrimas prometeu
obedecer, ajoelhou, e tomando a mão do bom padre recebeu
a sua bênção.
Em seguida, tendo recolhido as cartas de
recomendação para a viagem e uma pequena quantia para
moderadas despesas, trocada a última saudação e montando
a sua mula que o guia segurava pela brida, Torquato encami
nhou-se vagarosamente pela reta alamêda que ia dar ao portal
de saída.
Muito tempo após o regresso dos outros aos seus
afazeres, Cromácio ainda se conservou ali, vendo-o desaparecer
ao longe, com os olhos umedecidos de pranto. Assim o pai
olhara para o filho pródigo, quando da partida dêste.
Como a propriedade não ficava à beira da estrada real,
a mula fôra alugada para o conduzir através do campo até
Fundi, o ponto mais próximo de onde a poderia alcançar.
Uma vez ali, cumpria-lhe encontrar os meios de prosseguir
a viagem, mas a bôlsa de Fabíola deixava-o bem tranqüilo
por êsse lado.
O caminho que seguia variava muito em seus aspectos;
acompanhava por vêzes as encantadoras margens do Liris,
povoados de alegres vilas, mergulhando depois em algum pe
queno barranco dos últimos contrafortes dos Apeninos ; daí
emergia oferecendo o mais largo panorama sôbre o jardim
da Campânia, orlado da baía de Gaeta, azul e com o seu enxame
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de velas brancas que muito se assemelhavam a um bando de
aves marinhas.
Mas os olhos do viajante nem sequer notavam aquêle
espetáculo. A imaginação antecipando-se à marcha vogava j á
e m plen.a_ capital, cujas belezas artificiais e cobertas d e poeira
lhe pareciam preferíveis às que o envolviam em sua pureza
e frescura.
E nem um momento o preocupavam os crimes
e práticas ímpias, a luxúria e a libertinagem, a calúnia, as
traições e as vilezas que a enchiam; Ah, não! Que impor
tava a êle, um cristão, tudo isso ? Seu espírito absorto mos
trava-lhe por vêzes um canto das termas onde jogadores ávidos
lançavam os dados, ou uma taberna onde as impúdicas idéias
circulavam por entre taças de ouro cheias de vinho de Falerno,
mas a clara censura dos bondosos olhos de Policarpo ou a
severidade surpreendida nos de Cromácio chamavam-no à rea
lidade.
Realmente êle apenas intentava regressar às inocentes dis
trações da cidade imperial, aos seus passeios, à música e à
pintura, às suas magnificências e beleza. Esquecia que tudo
isso era apenas o acessório e que uma turba humana aí sufo
cava, cujas paixões ela ateava, cujas chagas envenenava, cujas
ambições adulava, cujas resoluções amolecia e cujas almas ener
vava. Pobre moço ! Supunha poder atravessar a fogueira sem
ser atingido !
Pobre mariposa, que se imaginava capaz de
voar por entre as chamas sem queimar as asas!
Foi num dêsses devaneios que êle atravessou um desfila
deiro bruscamente aberto, permitindo-lhe avistar o mar onde
vogava um esquife solitário. Isso levou-o a recordar uma his
tória da infância, falsa ou verdadeira, pouco importa : parecia
-lhe ter a cena diante dos olhos.
Era uma vez um pescador moço e valente que vivia na
costa meridional da Itália.
Numa noite de tempestade êle
teimou em sair na sua frágil embarcação, embora o pai e os
irmãos tentassem dissuadi-lo. Remou até ao despontar do dia,
'
que se ergueu radioso e calmo sôbre um mar tranqüilo. Que
brado de fadiga e de calor adormeceu, para acordar algum
tempo depois ouvindo gritos desesperados. Olhando em redor
avistou o barco de sua família cujos tripulantes gritavam e
lhe acenavam que voltasse, sem todavia se esforçarem por
chegar até onde êle estava. Que quereriam ? Tomou os re
mos e foi ao encontro dêles, mas logo se surpreendeu ao ver
que o barco de pesca para o qual voltara a proa se achava
agora atrás dêle e bem do lado oposto. Evidentemente des
crevera um círculo e êsse círculo era a primeira volta de uma
espiral da qual êle prosseguia acompanhando as órbitas cada vez
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mais apertadas. Uma horrível suspeita lhe atravessou o pensa·
mento, e arrancando a túnica pôs-se a remar com desespêro.
Mns embora conseguisse varar o círculo num ponto ou noutro,
continuava a girar aproximando-se cada vez mais do centro,
onde avistava um redemoinho de águas espadanantes e rumo
rosas. Então, desvairado, abandonou os remos e erguendo os
braços pôs-se a gritar tão freneticamente que uma ave mari
nha voando sôbre êle mal pôde soprar-lhe : "Caríbdes !"
Em
breve o círculo em tôrno do qual girava se tornou pouco maior
que a barca, e êle deitando-se no fundo dela tapou com as
mãos os olhos e os ouvidos, contendo a respiração até ao
momento em que o turbilhão o envolveu e o arrastou para
o abismo.
- Gostaria de saber - disse Torquato consigo, - se
alguém jamais pereceu dessa maneira, ou se se trata de simples
alegoria. E neste caso, alegoria de quê ? Poderá alguém ser
arrastado assim à destruição espiritual ? Os meus pensamentos
atuais serão porventura o círculo exterior em que já me
debato ? ,
- Fundi ! - bradou o guia apontando a cidade, enquanto
a mula enveredava pelas primeiras calçadas.
Torquato examinou as cartas que levava e encontrou uma
para essa pequena cidade. Conduzido à mais pobre estalagem
do lugar e tendo pago ao seu guia, perguntou onde era a casa
de Cassiano, o mestre-escola.
Foi acolhido com bondade e
partilhou a frugal refeição do excelente homem que lhe contou
a sua história.
Tendo nascido em Fundi, abrira a escola de Roma de que
ouvimos falar no comêço desta narrativa.
Seus negócios
tinham prosperado, mas percebendo que se aproximava uma
perseguição e que a sua tendência religiosa fôra descoberta,
passara adiante a escola e retirara-se para a sua cidade natal
onde lhe prometiam os filhos dos principais habitantes. Como
considerava os cristãos pessoas da sua família, conversou com
êle livremente do seu passado e dos seus projetos de futuro.
Uma estranha idéia ocorreu a Torquato. Não poderia aquela
informação valer-lhe um dia dinheiro ?
Era ainda cedo quando Torquato se despediu. Pretextando
afazeres na cidade, não consentiu que o seu hóspede o acom
panhasse.
Adquiriu roupas mais finas e alugou cavalos e
um postilhão na melhor estalagem, pois para melhor desem
penhar a incumbência que lhe dera Fabíola necessitava andar
depressa, viajar de noite e mudar de cavalos em cada paragem.
Foi o que fêz ao chegar a Bovilas, cidade situada nas fraldas
dos montes Albanos. Aí descansou, trocou as roupas de via-
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gem e cavalgou alegremente entre fileiras de túmulos, que
o levaram às portas da cidade cujos muros encerravam mais
virtudes e malefícios que nenhuma das outras províncias do
império.
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XIX

QUEDA

ORQUATo

dirigiu-se então para a morada de Fábio a
quem entregou a carta, respondendo a tôdas as perguntas que lhe foram feitas e aceitando, sem se fazer
rogar muito, um convite para a ceia daquela noite. Saiu em
seguida à procura de uma instalação respeitável, digna do
estado atual da sua bôlsa, e não lhe foi difícil encontrá-la.
Fábio, como já dissemos, não costumava acompanhar a
filha ao campo.
E quando a ausência dela o deixava livre
de constrangimentos, sua casa tornava-se o teatro das cenas
mais licenciosas, onde o vinho, o jôgo e os temas imorais eram
as distrações preferidas.
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Depois de ter convidado Torquato a cear tratou de pro
curar outros convivas, descobrindo logo alguns ociosos sempre
prontos para a circunstância.
Mas, quando regressava dos
banhos de Tito, avistou dois homens entretidos na mais ani
mada conversa. Tendo-os reconhecido foi ao encontro dêles,
aguardando uma pausa do diálogo que era mais ou menos
nestes tênnos :
- Não há então dúvida alguma ? Essa notícia é verídica?
- Nenhuma dúvida. Ê certo que o povo se sublevou em
Nicodêmia e queimou a igreja dos cristãos, como êles lhe
chamam, situada mesmo ao lado do palácio. Meu pai soube-o
pelo próprio secretário do imperador, que lho disse esta manhã.
- Quem teria dado a êsses loucos a idéia de edificar um
templo justamente num dos pontos mais centrais da metrópole?
Deviam prever que um dia ou outro o espírito religioso da
nação se revoltaria contra êles e destruiria a chaga purulenta
que é uma religião nova no seio de um império !
- Naturalmente.
E se êsses cristãos, como diz meu
pai, tivessem a menor ponta de sagacidade, esconderiam a
cabeça e iriam reunir-se nos pontos distantes quando têm a
sorte de ser tolerados pelos príncipes mais bondosos.
Mas
visto não quererem agir assim e teimarem em levantar os seus
templos em público, em vez de levarem os seus cultos para os
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caminhos desertos como faziam antes, nada tenho a lamentar.
Sempre se pode ganhar alguma notoriedade caçando essa gente
odiosa, e destruindo-a, se fôr possível,
- Pois sim, mas voltemos aos fatos. Está assente entre
nós que quando pudermos descobrir cristãos entre os ricos não por enquanto entre os poderosos, é claro! - dividiremos
cquitativamente os despojos. Ajudar-nos-emas um ao outro.
Tu propões meios violentos e brutais; eu prefi ro agir de outro
modo que conservarei em segrêdo.
Mas cada qual receberá
os benefícios do que tiver descoberto, e uma parte proporcional
à sua intervenção nas descobertas que fizermos juntos. Está
bem assim?
- Perfeitamente.
Fábio acercou-se então.
- Como vais, Fúlvio ? - disse êle cordialmente. - Há
um século que te não vej o ! Vem cear hoje comigo, já convidei
outros amigos.
Leva também o teu companheiro ; Corvino,
estou certo (a pessoa assim invocada fêz uma desajeitada cor
tesia,) não recusará ir contigo.
- Obrigado - respondeu Fúlvio, - mas receio estar
já comprometido.
- Não, não - volveu o outro com jovialidade, - não
há mais ninguém na cidade com quem possas cear, excetuado
eu mesmo.
Será que minha casa tem peste para que tu
nunca mais lá voltasses desde aquela vez em que jantaste com
Sebastião e discutiste com êle? Ou foi algum feitiço que de
lá te afastou ?
Fúlvio tornou-se mortalmente pálido e chamando Fábio à
parte, disse-lhe :
- Para t e dizer a verdade, foi qualquer coisa como isso.
- Espero - tornou Fábio um tanto surpreendido, - que
a bruxa negra te não envolvesse em suas malhas. Bem gos
taria de a ver fora de minha casa! Mas seriamente - acres
centou êle com malícia, - acredito que ficaste prêso de outros
feitiços. Eu tenho olhos . . . notei quanto o teu coração parecia
esvoaçar para a minha priminha Inês.
Fúlvio encarou-o com espanto e replicou depois de uma
breve pausa:
Percebi que tua filha resolveu
- E se assim fôsse?
contrariar os meus projetos.
- Sim ? Fica então explicado o motivo das tuas cons
tantes recusas em vir a minha casa.
Mas Fabíola é uma
f1 lósofa e não entende nada dessas coisas. Gostaria de a ver
pôr os livros de lado e pensar ela própria em instalar-se na
vida, em vez de impedir os outros de o fazerem. Em todo
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o caso posso dar-te boas notícias : Inês gosta tanto de ti quanto
tu dela.
- Será possível ? Como o sabes?
- De um modo que já te teria dito há mais tempo se
não tivesses andado tão arredio ; ela mo confiou naquele mes
mo dia.
- A ti ?
- Sim, a mim. As tuas jóias cativaram-lhe o coração.
Pelo modo como ela falou não podia referir-se senão a ti.
Estou certo de que era de ti que falava.
Fúlvio imaginou que o outro aludia às jóias de que êle
andava sempre coberto, ao passo que Fábio estava pensando
nas jóias que supunha ter Inês recebido.
Afinal de contas ela não era tão difícil de conquistar,
a despeito do seu aparente recato, pensava Fúlvio, e a fortuna
lhe sorriria se soubesse requestá-la . . . Mas Fábio interrompeu
o seu devaneio, dizendo-lhe :
- Agora não tens senão que apertar o cêrco, e garanto-te que a possuirás apesar da atitude de Fabíola, de quem
nada deves temer por enquanto. Ela está no campo com os
criados. Como os seus aposentos estão devolutas, entraremos
pela porta de trás para a parte mais agradável da casa.
- Irei sem falta! - respondeu Fúlvio.
- Leva Corvino contigo - acrescentou Fábio despedindo-se.
Sem descrevermos o banquete, diremos apenas que os
vinhos mais raros correram tão generosamente que quase
todos os convivas se sentiram mais ou menos excitados. Ape
nas Fúlvio se manteve senhor de si.
Começaram por discutir os assuntos do Oriente. A des
truição do templo de Nicomédia fôra seguida de um incêndio
no palácio imperial. Mal se podia duvidar de que o imperador
Galério fôsse o autor da proeza, mas êle atribuía o crime aos
cristãos, obrigando assim o hesitante Diocleciano a tornar-se o
seu mais inexorável perseguidor. Todo o mundo estava certo de
que dentro de pouco tempo o édito imperial ordenando a des
truição alcançaria Roma, encontrando em Maximiano um fiel
executor.
Os convidados eram em sua maioria implacáveis, porque
a generosidade em favor daqueles que a populaça condena
reclama um heroísmo demasiado alto para ser comum. Até
os mais liberais encontravam motivos para excluir os cristãos
de tôda a benevolência. Um dizia não poder tolerar as suas
atitudes misteriosas, outro sentia-se humilhado pelos progres-
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sos que lhes supunha; êste achava-os nocivos à glória real
do império, aquêle considerava-os um elemento estranho que
devia ser eliminado, e ainda havia os que lhes detestavam as
doutrinas e as práticas infames. Durante todo êsse debate,
se assim lhe podemos chamar, Fúlvio tendo observado um por
um os assistentes, fixou em Torquato o seu olhar malévolo.

O rapaz mantinha-se silencioso; o vinho dera-lhe uma
coragem temerária que êle só refreava por um violento esfôrço
da vontade. Mas corava e empalidecia sucessivamente, fechava
o punho, levava a mão ao coração como para o conter, reduzia
a migalhas um pedaço de pão ou bebia inconscientemente um
copo de vinho.
- l!:sses cristãos odeiam-nos e dariam cabo de todos nós
se pudessem - disse alguém.
Torquato inclinou-se para a frente, abriu a bôca para falar,
mas não falou.
- Se dariam cabo de nós!
Então êles não queimaram
Roma no tempo de Nero e não acabam de incendiar o palácio
da Asia, justamente nas barbas do imperador? - volveu um
segundo.
Torquato ergueu-se, estendeu a mão para responder, mas
ainda se conteve.
- Mas o que é infinitamente pior são as suas doutrinas
anti-sociais levando a êsses excessos, e a degradação a que
chegam adorando a cabeça de um burro ! - acudiu um ter
ceiro.
Torquato estremeceu como por efeito de um insulto e
ergueu o braço, quando Fúlvio acrescentou calculando bem o
efeito desejado :
- Sim, e quando espedaçam uma criança, e lhe devoram
o corpo, e lhe bebem o sangue cada vez que se reúnem ?

O braço erguido abateu-se sôbre a mesa onde as taças
e ânforas saltaram, ao mesmo tempo que a voz alterada de
Torquato bradou :
- Isso é mentira, é uma clamorosa mentira!
- Como podes sabê-lo ? - perguntou Fúlvio com o seu
ar mais insinuante.
- Porque eu mesmo sou cristão - respondeu o outro
exaltado, - e estou pronto a morrer pela minha fé !
Se a bela estátua de alabastro com cabeça de bronze que
ocupava um nicho ao pé da mesa, tivesse caído e se despeda
çasse nas lajes de mármore, a surprêsa e o espanto não
seriam maiores.
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Todos ficaram um momento como aturdidos, após o qual
os sentimentos de cada um lhes transpareceram nos rostos.
Fábio mostrava-se penalizado como um anfitrião que se dá
conta da armadilha a que involuntàriamente atraiu os convi
dados.
Çªlpúrnio empertigou-se, certamente vexado por se
encontrar em presença de uma pessoa que conhecia os cristãos
melhor do que êle. Um jovem abria a bôca olhando espantado
para Torquato, ao passo que um velho furioso parecia hesitar
na escolha da pessoa sôbre a qual descarregaria a sua indig
nação.
Corvino olhava o pobre cristão com o sorriso meio
selvagem e meio idiota de um aldeão que uma bela manhã
encontra o bicho no alçapão. Enfim, ali estava o homem que
poderia levar ao carrasco, a vítima pronta para o cavalete
ou as grelhas. Mas a atitude de Fúlvio valia tôdas as outras.
Se algum dia um micrógrafo já teve ocasião de observar
a expressão de uma aranha, quando após um longo jejum ela
avista uma môsca bem gorda aproximando-se da sua teia,
e enquanto espia todos os seus movimentos estuda o meio de
mais vantajosamente a envolver no primeiro fio, êsse obser
vador terá uma idéia suficiente do que se passava em Fúlvio.
Apoderar-se de um cristão suscetível de se tornar um traidor,
era há muito tempo o seu desejo mais ardente.
Enfim, ali
tinha um, se o soubesse levar convenientemente.
E como
chegara a essa conclusão ? Porque conhecia bastante os cris
tãos para saber que nenhum dêles se teria permitido beber
em excesso e gabar-se de estar pronto para o martírio.
O grupo dispersou-se ; todos fugiam do cristão como se
se tratasse de um pesteado. E já êle se sentia sozinho e aban
donado, quando Fúlvio, havendo trocado algumas palavras com
Fábio e Corvino, se encaminhou para êle, lhe tomou a mão
e lhe disse cortêsmente :
- Receio ter falado com excessiva leviandade, obrigando-te a uma confissão que pode tornar-se perigosa.
- Nada temo - volveu Torquato prêsa de nova excitação,
- e defenderei até ao fim as minhas idéias.
- Cautela, cautela ! - os escravos podem ouvir-te. Vem
comigo a outra sala onde poderemos conversar juntos com
mais tranqüilidade.
Assim dizendo conduziu-o a uma luxuosa sala para onde
Fábio mandara levar taças e garrafas do melhor vinho de
Falerno, destinado aos que desejassem observar o costume
romano do commissatio. Apenas Corvino, convidado por Fúl
vio, os seguiu.
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Na bela mesa incrustRda repousavam os dados. Fúlvio,
depois de ter convidado Torquato a beber mais um pouco,
pôs-se a jogá-los negligentemente, falando de coisas diferentes.
- Por Júpiter, que lances ruins ! - reclamou de repente.
- Ainda bem que não estou jogando a sério, do contrário
ficaria arruinado ! Experimenta tu, Torquato.
O jôgo, como sabemos, fôra a perdição de Torquato ; era
por causa de uma questão de jôgo que estava prêso quando
Sebastião o converteu. Quando apanhou o copo dos dados
sem intenção alguma de jogar, Fúlvio observava-o como um
lince à sua prêsa. Os olhos de Torquato brilhavam, seus lábios
moviam-se, tremia-lhe a mão, e Fúlvio compreendeu por todos
êsses indícios, bem como pelo nervoso movimento do punho
e a vivacidade do olhar na leitura dos pontos, a violência da
primeira tentação de um vício abandonado.
- Vejo que não és mais hábil do que eu nesse estúpido
passatempo - interveio êle com indiferença, - mas talvez
Corvino te dê uma oportunidade se quiseres arriscar algum
dinheiro.
- Só se fôr coisa muito barata, na verdade, porque eu
renunciei ao jôgo. Houve tempo, com efeito . . . mas, não
importa !
- Vamos a isso - disse Corvino a quem Fúlvio avisara
com um olhar.
Começaram a jogar paradas insignificantes, a maioria das
quais Torquato ganhou. Fúlvio de vez em quando convidava-o
a beber, o que lhe soltava a língua.
- Corvino, Corvino - disse êle por fim como tentando
recordar-se, - não era êsse o nome a que aludia Cassiano ?
- Quem ? - volveu o outro surpreendido.
- Sim, é isso mesmo, o bruto - prosseguiu Torquato
como falando a si próprio. - Não fôste tu - perguntou
encarando Corvino, - que bateste no jovem cristão e exce
lente Pancrácio ?
Corvino ficou a ponto de explodir de raiva, mas Fúlvio
detendo-o com um gesto interveio a propósito :
- �sse Cassiano de que falas não é um conhecido mestre?
Onde mora êle agora?
Estava certo de que o seu companheiro bem gostaria de
saber êsse enderêço, e que assim o acalmaria. Torquato res
pondeu :
- Mora . . . hein? . . . não, não, eu não sou um delator.
Prefiro ser queimado e submetido à tortura mas não trairei
ninguém.
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- Deixa-me tomar o teu lugar, Corvino - disse Fúlvio
que via aumentar o interêsse de Torquato.
Desenvolvendo tôda a astúcia e sutileza para tentar o
antagonista, propôs uma parada mais importante. Torquato,
após um momento de hesitação, aceitou a aposta. Ganhou.
Fúlvio pareceu humilhado. Torquato apostou o dôbro. Fúlvio
fingiu hesitar, mas concordou. Tornou a perder. Agora o
jôgo decorria silencioso; ambos perdiam e ganhavam, mas
Fúlvio ia levando certa vantagem e permanecia o mais calmo
dos dois.
De repente Torquato levantou os olhos e estremeceu.
Imaginou ter visto o bom padre Policarpo por trás da cadeira
do seu adversário. Esfregou os olhos e viu apenas Corvino
que o estava observando. Todo o seu instinto de luta estava
agora desperto. A consciência retraía-se, a fé vacilava, a
graça já se ausentara. O demônio da cobiça, da rapina, da
desonra e da temeridade voltara trazendo consigo os sete
espíritos do mal, piores ainda do que êle, para assenhorear-se
daquela alma limpa mas indefesa.
Por fim, exasperado com as repetidas perdas e excitado
pela bebida, arrancou a bôlsa que lhe dera Fabíola e atirou-a
sôbre a mesa. Fúlvio abriu-a friamente, contou o dinheiro
que continha e amontoou-lhe na frente uma quantia igual.
Ambos se prepararam para o lance supremo. Os dados rola
ram, os pontos foram àvidamente contados. Fúlvio puxou o
dinheiro e Torquato debruçou-se na mesa, escondendo o rosto
entre as mãos. Fúlvio acenou a Corvino para que saísse.
Torquato batia com os pés no chão, gemia, rangia os
dentes, e levando as mãos aos cabelos começou a arrancá-los
aos punhados. Uma voz murmurou-lhe ao ouvido :
- És cristão ?
Qual dos sete espíritos malignos teria falado ? Sem dúvida
o pior!
- -Tudo acabou - prosseguiu a voz, - desonraste e
traíste a tua religião.
- Não, não! - gemia o infeliz desesperado.
- Sim, na tua embriaguez contaste-nos tudo, e por isso
não mais poderás voltar para junto daqueles que atraiçoaste.
- Vai-te, vaí-te! - bradou o pecador amargurado. l!:les ainda me perdoarão. Deus . . .
- Cala-te, não pronuncies êsse nome! és um perjuro, estás
condenado, irremissivelmente perdido. És um mendigo, ama
nhã terás de esmolar o teu pão. És um proscrito, um jogador
pródigo e arruinado. Quem te dará atenção ? Teus amigos
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cristãos? Enganas-te. Contudo és um cristão. Qualquer dia
serás despedaçado pelas feras por causa da tua crença, mas
êles não te glorificarão por isso como um dos seus mártires.
l!:s um hipócrita, Torquato, e nada mais.
- Quem me atormenta assim? - bradou êle erguendo
os olhos. Fúlvio estava a seu lado, de braços cruzados. E ainda que tudo isso fôsse verdade, que te importa? Que
mais tens a dizer-me?
- Muito mais do que pensas. Estás inteiramente em meu
poder. Eu sou o dono dos teus recursos - e mostrou-lhe a
bôlsa de Fabíola, - da tua reputação, da tua paz, da tua vida.
Basta-me levar ao conhecimento dos teus correligionários o
que fizeste, o que disseste, como te comportaste esta noite,
para que nunca mais te atrevas a vê-los. Basta-me abando
nar-te em poder dêsse "bruto", como lhe chamaste, que é
filho do prefeito da cidade (e ninguém o poderá conter depois
de uma tal provocação, ) e amanhã comparecerás diante do
tribunal de seu pai para morrer por essa religião que traíste.
Estás disposto, agora, em vez de cambalear como um jogador
ébrio, a representar o cristianismo perante a cátedra da justiça,
no Forum ?
O renegado não teve a coragem de imitar o filho pródigo
no seu arrependimento, como o imitara no êrro. A esperança
abandonara-o, porque êle recaíra em pecado mortal e poucos
remorsos sentia. Ficou em silêncio até que Fúlvio o sacudiu,
dizendo :
- Então, já escolheste? Voltas para os cristãos com o
pêso desta noite na consciência, ou preferes comparecer ama
nhã diante do tribunal ?
Torquato ergueu para êle os olhos mortiços e respondeu
surdamente:
- Nem uma coisa nem outra.
- Que farás então ? - perguntou Fúlvio, dominando-o
com os seus olhos de abutre.
- Tudo o que quiseres, menos isso - volveu Torquato.
Fúlvio sentou-se a seu lado e disse-lhe num tom insinuante :
- Vamos, Torquato, escuta-me. Faze o que te digo e
tudo se arranjará. Terás casa, comida e tudo o que neces
sitares - até dinheiro para o jôgo! - se fizeres o que te
vou dizer.
- O quê?
- Ergue-te amanhã pela manhã, como de costume, conservares a tua máscara de cristão, ir livremente para junto
dos teus amigos, agir como se nada fôsse, mas responder a
tôdas as minhas perguntas e contar-me tudo.

106

CARDEAL WISE:\IA�

- Ainda por cima traidor! - gemeu Torquato.
- Chama-lhe o que quiseres; ou isso, ou a morte. Sim,
a morte lenta. Já ouço Corvino percorrer impacientemente o
pátio. Depressa ! que escolhes ?
- -Não, a morte não ! tudo menos isso !
Fúlvio saiu e encontrou o amigo desvairado pela cólera
e pelo vinho, tendo grande trabalho para o acalmar. Corvino
quase esquecera Cassiano em seu novo rancor, mas todo o
ódio antigo despertado lhe inspirava uma inextinguível sêde
de vingança. Fúlvio teve, para o reconduzir a casa, de lhe
prometer descobrir a morada do velho mestre-escola, depois
regressou para junto de Torquato, de quem queria saber a
residência. :Êste, logo que o seu algoz o deixara, tinha-se
levantado e percorria a sala na esperança de recuperar o do
mínio de si mesmo. O aposento parecia-lhe girar e saltar
em redor, o coração batia-lhe descompassado. Como gigantes
cas vagas, a vergonha, o remorso, o desprêzo próprio, o ódio
que votava aos seus perseguidores, a desolação do proscrito
e o desespêro do réprobo, inundavam-lhe a alma cada qual por
sua vez. Incapaz de ficar mais tempo de pé, lançou-se num
coxim, e ocultando o rosto nas mãos pôs-se a gemer.
Foi nesse estado que Fúlvio o encontrou, e lhe tocou no
ombro para o despertar. Torquato estremeceu violentamente
e exclamou :
- Será isto Caríbdes?

SEGUNDA
O

PARTE

CONFLITO

CAPITULO I
DióGENES

J/ s cenas através das quais temos conduzido os nossos
� leitores, desenrolaram-se durante essa paz enganosa

que mediava entre as perseguições. Já se fazem
ouvir rumores de guerra. O rugido dos leões ao pé do anfi
teatro, as notícias vindas do Oriente, as alusões de Fúlvio
o as ameaças de Corvino, tudo se combina para nos fazer
ercr que dentro em breve recomeçará o horror das perse
guições, e que o sangue cristão correrá de modo a regar mais
generosamente que nunca o paraíso da Nova Lei. A Igreja,
Mcmpre previdente, não pode desdenhar os numerosos indícios
d�sse horrível combate, nem os preparativos necessários para
o enfrentar. É do momento em que ela seriamente se preca
vóm que datamos a segunda parte da nossa narrativa, pois é
também o comêço do conflito.
Pelos fins de outubro, um moço que já conhecemos e que
11e enrola bem na sua capa - porque é tarde da noite e a
temperatura esfriou, - vai fazendo o seu caminho através
dns ruas estreitas da Suburra. Como o vício mora freqüente
mente com a pobreza, ambos encontravam ali um asilo comum.
Pancrácio, pois era êle, parecia pouco familiarizado com aquela
parte da cidade, e enganou-se várias vêzes antes de encontrar
a rua que buscava. Todavia, como não havia numeração, o
problema continuava o mesmo. Pancrácio resolveu-se então
u bater à porta da casa que lhe pareceu mais limpa.
Um
velho veio abrir : era Diógenes, de quem já falamos antes.
Alto e de ombros largos, parecia pessoa habituada a carregar
fardos, o que o levava a apresentar-se ligeiramente curvado.
Cabelos côr de prata emolduravam-lhe a robusta cabeça, os
traços eram fortemente acentuados e tinha a expressão calma,
porém triste. Ao vê-lo dir-se-ia que vivera longamente entre
os mortos, e preferia a qualquer outra a companhia dêles.
Seus filhos, Majo e Severo, dois belos atletas, viviam com
lHe. O primeiro ocupava-se a talhar grosseiramente um epitáfio
numa velha placa de mármore, cujo verso mostrava ainda
uma inscrição pagã mal apagada. Pancrácio olhou aquêle
I rabalho e sorriu; talvez não houvesse uma palavra correta
mente escrita. A inscrição era a seguinte :
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DE BIANOBA
POLLEOLA QVE ORDEV BENDET DE BIANOBA (1) .
O outro filho traçava numa tela, por meio de carvão, um
esbôço muito sumário representando Jonas devorado pela baleia
e Lázaro ressuscitado, esbôço sem dúvida destinado a comple
tar-se de modo mais permanente. Além disso tornava-se claro
que o velho Diógenes abandonara, para ir abrir a porta, um
alvião no qual estava introduzindo um cabo. Essas variadas
ocupações da família teriam surpreendido um estranho, mas o
jovem visitante não se surpreendeu, sabendo como sabia per
tencer ela à honrada e religiosa corporação dos fosseiros ou
escavadores dos cemitérios cristãos. Diógenes era mesmo o
cabeça dessa confraria. Antiquários modernos, de acôrdo com
um autor anônimo contemporâneo de São Jerônimo, consideram
o fosseiro como membro de uma ordem eclesiástica, funcionário
inferior equivalente ao leitor, por exemplo. Embora essa opi
nião não seja sustentável, é muito admissível que os cargos
dessa profissão fôssem especialmente confiados a pessoas indi
cadas e reconhecidas pela autoridade eclesiástica.
Uma série de inscrições interessantes, encontradas no ce
mitério de Santa Inês, prova bem a filiação dêsse emprêgo,
ocupado em geral sucessivamente pelo avô, pelo pai e pelo
filho, que no mesmo lugar o exerciam. Assim se explica a
uniformidade e excelência do processo empregado nas cata
cumbas.
Embora a Igreja fornecesse o terreno para a sepultura de
todos os seus adeptos, é natural que alguns oferecessem uma
compensação material para a escolha de um lugar melhor, tal
como a proximidade de uma campa de mártir. Nesse caso os
fosseiros ou coveiros estavam autorizados a fazer essa espécie
de transações, muitas mencionadas nos antigos cemitérios.
Conserva-se no Capitólio a inscrição seguinte :

EMPTV LOOVM AB ARTEMISIVM VISOMUM HOO EST
ET PRAETIVM DATVM FOSSORI HILARO IDEST
FOL NOOD PRAESENTIA SEVERI FOSS ET LAVRENTI.
O que significa :

"Esta é a sepultura para dois corpos, comprada por Arte
mísio, e cujo preço foi dado ao coveiro Hilário, a saber, . .
bôlsas (2) na presença de Severo o coveiro e de Lourenço."
.

(1)
(2)

Da rua nova. Pollecla, que vendia cevada na rua nova.
Número ininteligível.
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Provàvelmente o último era a testemunha do comprador
Severo a do vendedor. Como quer que seja, oferecemos aos
nossos leitores tudo o que sabemos a respeito da corporação.
Voltemos a Pancrácio, a quem deixamos divertido com
os toscos esforços de Majo na arte de gravação.
- És tu que executas sempre essas gravações? - per
IUntou êle.
- Oh! não - respondeu o artista sorrindo. - Eu só tra
balho para os pobres que não podem pagar um serviço melhor.
Esta é para uma pobre vendedora da Via Nova, coisa bem
almples. Mas quem sabe se daqui a muitos séculos os cristãos
a não lerão ainda com respeito ? Na verdade está muito mal
escrita, hein ?
- Pouco importa. A sua simplicidade vale bem as mais
belas palavras. Mas que lápide é aquela encostada à parede?
- Ah ! essa é uma bela inscrição que trouxeram para
colocarmos. Deve ir para o cemitério da nobre Inês, em
redor da sua vila. Creio que perpetua a memória de uma
criança cuja perda foi vivamente sentida pelos seus virtuosos
e

pais.

Pancrácio apanhou uma tocha e leu o que se segue:
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"Aqui repousa entre os santos o inocente menino Dionísio.
Lembrai-vos em vossas santas orações do escritor e do gra
vador."
- Q':lerida e feliz criança - observou Pancrácio; inclui também o leitor nas tuas orações!
- Amém! - respondeu a piedosa família.
- Ah ! - tornou Diógenes emocionado, - é fácil tomar
nos braços uma leve criança envôlta em seu lençol impregnado
de aromas e deitá-la na campa. Choram os pais, é verdade,
mas a sua passagem da dor para a alegria foi relativamente
simples. Coisa bem diferente é reunir às pressas os membros
esparsos de outra criança, embrulhá-los num sudário cheio de
cal em vez de especiarias, e escondê-los quanto antes!
Na
verdade é preciso um coração endurecido como o meu para
fazer isso, (e nesta altura passou as mãos pelos olhos) e bem
gostaria de tratar de outro modo o corpo de um mártir!
- Com efeito, Diógenes; e tais cenas são freqüentes no
tempo das perseguições?
- Muito comuns, meu jovem amo ; visitaste acaso o
túmulo de Restituto no cemitério de Hermes ?
- Sim, e tive até inveja do seu martírio precoce. Fôste
tu que o enterraste?
- Fui, e os pais mandaram-lhe erigir uma bela sepultura,
o arcosolium da sua cripta (3) . Fizemo-lo com seis lápides
de mármore e a sua planta está aqui - acrescentou Majo
indo buscar um pergaminho guardado.
- Recordo-me muito bem - disse Pancrácio lendo a ins
crição e corrigindo-lhe os erros de ortografia mas não os de
gramática.

A Élio Fábio Restituto� filho muito piedoso� seus pais
rnandaram erigir êste túmulo. Viveu dezoito anos e sete
meses. Em paz.
- Que glorioso adolescente! - exclamou êle. - Confessar
Cristo nessa idade!
- Decerto - replicou o velho, - mas pensas talvez
que o sepulcro contém apenas o seu corpo, como aliás dá a
entender o epitáfio ?
- Claro, sempre o julguei. E não é assim?
- Não, nobre Pancrácio, outro companheiro mais novo
ainda repousa junto dêle. Enquanto fechávamos a campa de
Restituto, trouxeram-nos o corpo de um menino de doze
ou treze anos.
Oh! não esquecerei jamais êsse espetáculo !
(3)

Mais adiante explicaremos êstes têrmos.
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Tinha sido exposto sôbre uma fogueira, e a cabeça, o tronco
f' os membros estavam queimados até aos ossos. De tão des
figurado tornou-se impossível reconhecê-lo. Pobre criança, co
mo devia ter sofrido ! Mas para que o havemos de lastimar?
"Enfim, premidos pelo tempo, e pensando que o adoles
cente não recusaria um lugar ao seu companheiro de torturas
n quem consideraria um irmão mais novo, depositamo-lo aos
pós de Élio Fábio. Não pudemos colocar no exterior um
segundo frasco de sangue para indicar que um segundo mártir
nll repousava, porque o fogo secara-lhe o sangue nas veias ( 4) .
- Nobre criança! Se um era mais velho, o outro era
mais novo do que eu. Que dirias tu, Diógenes, se algum dia
tivesses de prestar-me idêntico serviço ?
- Oh, não digas isso ! Sem dúvida a velha árvore tom
bará primeiro que o arbusto. Minha hora chegará antes.
- Pois sim, amigo, não quero afligir-te. Mas quase me
rsqueci de te transmitir a mensagem que aqui me trouxe.
I!: para vires amanhã a nossa casa, a fim de irmos preparando
cemitérios na previsão do que está para acontecer. Nosso
santo Papa lá estará, bem como todos os padres das igrejas,
os diáconos da região, os notários, e tu, chefe dos coveiros,
para que tudo se possa combinar.
- Não faltarei, Pancrácio - respondeu Diógenes.
- E agora - continuou êste, - tenho um favor a pedir-te. É que me leves a visitar êsses cemitérios que até agora
só conheço de passagem, e me permitas ir com dois amigos.
- Nada poderia ser-me mais agradável - tornou o velho
coveiro. - Dize-me, porém, o nome dos teus amigos, de
modo a não fazermos alguma imprudência.
- Um é Tibúrcio, filho de Cromácio, antigo prefeito da
cidade; o outro é um moço de nome Torquato.
Severo sobressaltou-se e disse :
- Tens confiança nesse homem, Pancrácio ?
Mas Diógenes interveio imediatamente :
- O fato dêle vir em companhia de Pancrácio é já uma
garantia suficiente.
- Confesso - tornou o jovem, - não o conhecer tão
bem como a Tibúrcio, que é realmente um nobre e sério
( 4) A 22 de abril de 1823 foi descoberto êste túmulo. Nêle foi
encontrado o esqueleto polido de um homem de dezoito anos.
A sua
cabeceira havia um frasco de sangue.
De cabeça para os seus pés
estava estendido outro esqueleto, cujos ossos se achavam calcinados até
aos joelhos.
Os dois esqueletos, ricamente vestidos, repousam lado a
lado sob o altar da igreja dos jesuítas no Loreto.
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rapaz. Torquato parece, entretanto, muito interessado em co
nhecer os nossos segredos. Receias alguma coisa, Severo ?
- Não, em verdade não tenho grandes motivos; apenas
esta manhã quando ia para o cemitério entrei nos Banhos
de Antonino (1) .
- · como ! - atalhou Pancrácio rindo; - freqüentas então
êsses lugares da moda ?
- Não é bem isso - replicou o modesto artesão, - mas
como sabes, Cucumio o capsarius (2) e sua mulher são cris
tãos, e encomendaram um túmulo no cemitério de Calisto;
entrei para lhes mostrar a inscrição que Majo compôs para
êle. Ao penetrar no edifício fiquei muito surpreendido vendo
a um canto, àquela hora matinal, êsse Torquato em animada
conversa com Corvino, filho do atual prefeito, o fingido coxo
que se introduziu na casa de Inês no dia em que o caridoso
anônimo (Deus o abençoe! ) fêz a generosa distribuição de
esmolas aos pobres. E então me ocorreu que aquela não era
uma boa companhia para um cristão.
- Tens razão, Severo - volveu Pancrácio corando inten
samente, - mas êle é ainda novo na fé, e talvez os seus ami
gos ignorem a sua mudança de hábitos. Não julguemos o
pior.
Os dois rapazes ofereceram-se então para acompanhar
Pancrácio até à saída dêsse bairro imundo e libertino, o que
êle aceitou com prazer, desejando uma boa-noite ao velho
coveiro.

CAPÍTULO

II

OS CEMITÉRIOS

'f

EMOS

a impressão de haver abandonado a pessoa cuja
'aparição abriu esta narrativa, a piedosa Lucina. É
verdade que as suas virtudes pertencem à categoria
apagada e modesta que em geral pouco se nota. Mas a sua
residência, que incluía um título ou igreja paroquial, tinha
nesse momento a honra de abrigar o Soberano Pontífice, pois
a esperada perseguição determinara a necessidade de encontrar
um asilo seguro para o condutor da Igreja. A morada de

V

(1)

Mais conhecidos pelo nome de Banhos de Caracala.
(2) Encarregado do vestiãrio; guardava a roupa dos que vinham
aos banhos.
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Lucfna fôra escolhida justamente por êsse motivo, com grande
contentamento seu, e continuou a servir para o mesmo fim
no pontificado seguinte, até ao momento em que lá alojaram
11 feras "para que o papa Marcelo as sustentasse em sua
cala", odiosa punição que não tardou a causar-lhe a morte.
Luclna, admitida por especial deferência, aos quarenta anos,
na ordem das diaconizas, achou uma ampla ocupação nos
variados deveres do seu estado. Aliás, o fim principal da
IUI vida fôra alcançado : o filho consagrara-se a Deus e só
11perava o momento de derramar o seu sangue em testemunho
da fé.
Bem cedo, na manhã do dia marcado, verificou-se a reu
nllo a que aludimos no capítulo anterior. De um modo geral
foram tomadas tôdas as disposições para enfrentar as pers
pectivas a111eaçadoras, tanto no que se referia à intensificação
da coleta de esmolas como no relativo aos socorros a distribuir
101 perseguidos, aumento dos cemitérios e administração dos
1acramentos, para o que foi designado em cada uma das
dlvi10es subterrâneas um cardeal ou padre titular.
O bom coveiro, que se mostrava ainda mais alegre com
01 boatos da perseguição, saiu com os dois filhos da porta
Cnpena quando o quadrante solar marcava meio-dia. Os três
moco1 jâ o estavam aguardando. Desceram dois a dois a
Ylll Apfa e alcançaram por caminhos diferentes uma vila que
11 orJUia à direita, onde encontraram todo o necessário para
umn descida às necrópoles subterrâneas : archotes, lanternas
' 01 Instrumentos , para conseguir luz. Severo propôs que
dotccasem dois a dois, e bem se adivinha porque motivos
fiOOlheu Torquato para o acompanhar.
Cansarfamos os leitores repetindo todos os comentários do
ptqutno grupo, e achamos mais interessante apresentar-lhe a
qUHUlo sob uma forma mais concisa que as respostas e digres1001 do bom Diógenes.
A história dos primeiros cemitérios cristãos, as Catacum
ba•( como vulgarmente são chamadas, pode dividir-se em três
J»tr odoa que vêm desde a sua origem até à época da nossa
narrativa, desta até ao século VIII, e do século oitavo até
l no11a era, na qual não ousamos esperar que um novo período
YIN'dadolramente se relnlcie.
·

Em pral evitaremos servir-nos dêsse nome de catacumbas
gut poderia Induzir os ncssos leitores em êrro, pois não é
lut o nom e l&nérlco dessas criptas da nova fé. Pelo contrário,

ftoma Htava cercada de uns sessenta cemitérios, cada qual
d11l1111 do ptlo nome de um ou vârlos santos cujos corpos
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lã repousavam. I!:: assim que temos os cemitérios dos santos
Nereu e Aquileu, de Santa Inês, de S. Pancrácio, de Pretextato,
Priscila, Hermes, etc. Às vêzes êsses cemitérios eram também
conhecidos pelo nome do lugar em cuja vizinhança estavam.
O cemitério de S. Sebastião, a que também chamavam Cre
meterium· ad Sanctam Coociliam, era ainda designado por ou
tros nomes, entre os quais o de Ad Catacumbas. A signifi
cação dessa palavra é inteiramente desconhecida, embora possa
atribuir-se à circunstância de que as relíquias de S. Pedro
e S. Paulo aí estiveram enterradas durante algum tempo numa
cripta ainda existente ao lado do cemitério. O têrmo começou
por designar a princípio essa necrópole especial, mas depois o
seu uso generalizou-se até envolver o sistema completo dessas
escavações subterrâneas.
A sua origem foi, no século passado, motivo de muitas
controvérsias. Baseando-se em duas ou três passagens equí
vocas, alguns eminentes escritores pretenderam que as Cata
cumbas haviam sido, no início, escavações feitas pelos pagãos,
com o fim único de extrair areia para a edificação da cidade.
Um exame mais detalhado acabou tornando evidente que essas
escavações, chamadas arenaria, nunca tinham servido de necró
poles aos cristãos, e a prova era que a entrada das Catacumbas
ultrapassava sempre a camada de areia sôlta buscada pelos cons
trutores. Quando se atinge essa profundeza está-se no primeiro
pavimento do cemitério, porque continuando-se a descida pela
escada aberta para êsse fim, chega-se a um segundo e a um
terceiro pavimentos sempre construídos segundo o mesmo
princípio.
Uma catacumba pode ser dividida em três partes : suas pas
sagens ou ruas, as câmaras e as capelas. As passagens são
longas e estreitas galerias, talhadas com notável regularidade,
às vêzes apenas o bastante largas para dar passagem a duas pes
soas de fundo. Freqüentemente estendem-se por uma longa dis
tância, cruzando-se com outras, de modo a formarem um labi
'
rinto de corredores subterrâneos. Perder-se naquele dédalo de
via constituir um perigo mortal.
Mas essas passagens não foram construídas, como o seu
nome poderia induzir a pensar, unicamente para ligar diversos
pontos entre si. Constituem propriamente a catacumba ou
cemitério. Suas paredes, bem como as paredes da escada,
estão cortadas de túmulos, isto é, de linhas de escavações peque
nas e grandes, de tamanho suficiente para receber um corpo
humano, desde o de uma criança até ao de um adulto, abertas
no sentido da própria galeria. Aparecem às vêzes até qua-
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torze dessas linhas, mas também se vêem três e quatro. São
tão claramente feitas sob medida que não é improvável que
o corpo esperasse enquanto lhe estavam abrindo o túmulo.
Quando o cadáver, envolto no seu lençol, era depositado
na estreita célula, tapavam-lhe hermeticamente a abertura,
por vêzes com uma placa de mármore, mais freqüentemente
com largos tijolos encaixados no sentido da altura e rebocados
por fora.
A inscrição era gravada no mármore ou traçada
no rebôco úmido.
Milhares dessa pedras funerárias foram
transportadas para os museus e as igrejas, ao passo que os
epitáfios sôbre o rebôco eram copiados e reproduzidos, mas
a maioria dos túmulos são anônimos.
E agora talvez o leitor tenha o legítimo desejo de saber
o. que época remonta a inumação nas Catacumbas, e quais os

limites dessa época; vamos tentar satisfazê-lo tão ràpidamente
quanto possível.
Não há indícios de cristãos enterrados noutros pontos an
tes da construção das Catacumbas. Dois princípios tão velhos
quanto o próprio cristianismo regem êsse sistema de inumação.
O primeiro foi o sepultamento de Cristo, envolto num lençol,
ungido de aromas e cujo sepulcro foi fechado com uma pedra.
São Paulo aponta-o tão freqüentemente como modêlo da nossa
ressurreição que os seus discípulos deviam naturalmente imitar
o modo como foi enterrado, a f:m de estar prontos a ressus
citar com :Êle.
Essa expectativa da ressurreição é o segundo dos princípios
que determinaram a criação dos cemitérios. Tôdas as expres
sões usadas relativamente a êsses lugares lhe fazem alusão.
A palavra enterrar nunca aparece nas inscrições cristãs. "De
positado em paz", "a deposição de", são as locuções costumei
ras, isto é, os mortos não são colocados ali senão por algum
tempo e até de novo serem chamados, assim como um penhor
precioso é temporàriamente confiado a um fiel depositário.
A própria palavra cemitério sugere o lugar onde se repousa,
como num dormitório, à espera que soe a trombeta. Em
conseqüência disso a tumba é chamada o lugar, ou mais
tecnicamente, a estreita morada (locus, loculus) dos que mor
reram em Cristo.
Estas duas idéias, cuja união deu nascimento às catacum
bas, não foram pois ulteriormente introduzidas no sistema
cristão, antes deviam, pelo contrário, ser muito mais intensas
nos seus começos. Elas levaram a uma invencível repugnância
pelo costume pagão de queimar os mortos, nada nos permitindo
supor que os cristãos o tenham adotado algum dia.
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As próprias catacumbas fornecem amplas provas da sua
antiga origem. O estilo das pinturas decorativas pertence a
um período em que a arte florescia ainda. Seus símbolos, bem
como o gôsto dêsses mesmos símbolos, são característicos de
uma época muito remota. Embora as inscrições com data
sejam raras, encontram-se cêrca de trezentas entre as dez mil
da coleção do sábio cavalheiro de Rossi que têm datas con
sulares, abrangendo desde os primeiros imperadores até aos
meados do quarto século (A. D. 350) . Um outro curioso e
interessante costume nos fornece as datas dos túmulos. Quando
o sepulcro era fechado, os parentes ou amigos, querendo talvez
identificá-lo quando não levava inscrição, imprimiam na massa
úmida uma moeda, um camafeu ou uma pedra gravada, por
vêzes uma simples concha ou um seixo. Muitos dêsses objetos
ainda hoje se encontram e outros estão colecionados há muito
tempo. Mas não é raro, se porventura a marca se desprendeu,
encontrar no rebôco a sua reprodução clara e perfeita, que
oferece igualmente uma data remontando até Domiciano ou
a imperadores mais antigos.
·

Talvez nos perguntem a causa dessa ansiedade em reco
nhecer as sepulturas. O fato explica-se não apenas por mo
tivos de piedade natural, mas ainda por outros, sempre men
cionados nos epitáfios. Enquanto hoje, na maioria das civili
zações modernas, a preocupação maior é recordar o ano de
preferência ao dia da morte, os primeiros cristãos davam em
geral o dia e não o ano do falecimento, por causa da come
moração anual que se fazia tanto do trespasse dos crentes
como dos mártires.
Num cemitério bem próximo daquele
onde deixamos os nossos três jovens com Diógenes e seus
filhos, encontraram-se recentemente inscrições variadas. Uma,
em grego, após mencionar a "Deposição de Augenda" no
décimo terceiro dia antes das calendas, isto é, em 1.• de junho,
acresG.enta esta simples fórmula :
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Vive no Senhor e roga por nós.
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Um outro fragmento, diz :
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Nonas de junho . . .

Vive em paz e roga por nós.

Eis um terceiro :

V I C T O R I A . R E F R I G E R E R [ E T]
ISSPIRITVS I"VS IN BONO
Vitória) consola-te e que o teu espírito se regozije.
Esta nos recorda uma inscrição bem curiosa, encontrada
no rebôco de um túmulo, no cemitério de Pretexto, não longe
do de Calisto. É notável, primeiro por estar em latim, embora
escrita em letras gregas, depois porque encerra um testemunho
11. divindade de Nosso Senhor, e enfim porque exprime uma
prece pelo descanso da defunta.
Completaremos as falhas
ocasionadas pela queda do rebôco :
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A bem-aventurada irmã Bon
No oitavo dia antes das
calendas de novembro. Que Cristo Todo Poderoso console a
tua alma em Cristo.
.

.

.

Malgrado esta digressão sôbre as preces inscritas nos
túmulos, esperamos que o leitor não tenha esquecido que
tentávamos estabelecer a prova de que os cemitérios cristãos de
Roma remontam aos primeiros tempos da nossa era. Vejamos
agora até que período êles foram usados. Depois que a Igreja en
trou em época de paz, a devoção dos cristãos levou-os a ambicio
nar a inumação junto aos santos e mártires dos tempos primiti
vos, contentando-se embora em ser sepultados no chão. Por isso,
as pedras tumulares que freqüentemente se acham nos escom
bros dos cemitérios subterrâneos, às vêzes nos seus lugares
originais, ostentam datas consulares do quarto século, e são
mais grossas, maiores, melhor gravadas, e de estilo menos
simples que as fixadas nas paredes e datando de época anterior.
Porém, mesmo antes do fim dêsse século os monumentos vão
rareando e a inumação nas Catacumbas cessa por fim com
pletamente no curso do século seguinte, o mais tardar. O
papa Damaso, morto em 384, confessa-nos em seu próprio
epitáfio o escrúpulo que lhe interdita a companhia dos santos.
Em resumo, Restituto pode ser considerado o porta-voz
dos cristãos primitivos, reclamando como sua obra exclusiva
e propriedade pessoal as trezentas léguas da cidade subterrânea,
com os seus seis milhões de habitantes que dormem, confiados
no Senhor, à espera da ressurreição.

CAPÍTULO ill
O QUE DióGENES NÃO PODIA DIZER A RESPEITO
DAS CATACUl\ffiAS

t:'i) IÓGENES viveu nos fins do primeiro período da bis
-v tória dos cemitérios. Se lhe fôsse permitido ler no

futuro êle teria entrevisto, bem próxima, urría época
que lhe alegraria o coração, seguida de outra que lho despe
daçaria. Ora, ainda que o conteúdo dêste capítulo não tenha
relação direta com a nossa história, êle servirá especialmente
para nos dar a conhecer a topografia exata dos lugares onde
ela decorre.
Quando a Igreja recobrou a paz e a liberdade, os cemi
térios tomaram-se lugares de devoção e de grandes peregri-
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nncões. Cada um dêles estava associado ao nome de um ou
vdrios mártires ilustres que ali jaziam, em cujos aniversários
uma multidão de fiéis se dirigia às suas tumbas, onde se cele
bravam os divinos mistérios após os panegíricos votivos. Foi
111 1ando se compilaram os primeiros martirológios ou calen
rtl\rlos dos dias aniversários dos mártires, anunciando aos
rlóis os lugares onde deviam ir : "Em Roma, nas vias Salariana,
ou Apia, ou Ardiatina", indicações que diàriamente se lêem
,no martirológio romano, prodigiosamente acrescido agora pelas
ndlções dos tempos posteriores. A piedade da Igreja livre
t rouxe grandes mudanças nas Catacumbas. Foram cavadas
lmtradas espaçosas com largas escadarias, muros de arrimo vie
r•nm consolidar as galerias em perigo de desmoronamento, e
do espaço a espaço aberturas para o ar, espécie de chaminés,
permitiam a entrada da luz. Finalmente edificaram-se basí
l icas ou igrejas à entrada, ligadas diretamente à tumba prin
C!Ipal, chamada então confissão da igreja. Dêsse modo o pe
regrino, ao chegar à cidade santa, visitava cada uma das
Igrejas de acôrdo com o hábito que ainda hoje persiste, descia
às criptas, e sem perigo de se equivocar podia encaminhar-se
diretamente em busca do mártir principal, e dêsse aos outros
túmulos, objetos de devoção e respeito por vêzes da mesma
categoria.
Durante êsse período nenhum túmulo foi aberto, nenhum
corpo retirado. Quando era permitido introduzir nas campas,
ntravés de aberturas expressamente praticadas com essa inten
cl5.o, lenços ou faixas, chamados brandea) os quais ao contacto
dns relíquias dos mártires se tornavam por sua· vez relíquias
preciosas, levadas depois para países distantes a fim de serem
reverenciadas. Não é de admirar que santo Ambrósio, São
Gnudêncio e outros bispos encontrassem tanta dificuldade em
conseguir corpos ou relíquias importantes para as suas igrejas.
Uma outra sagrada lembrança consistia no então denominado
nzeite de mártir, isto é, o azeite que ardia nas lâmpadas fune
rárias. São Gregório escreveu à rainha Teodolinda que lhe
enviava uma coleção de azeites dos papas mártires, cuja lista
oxlste recopiada por Mabillon e publicada por Ruinart, bem
como os recipientes autênticos.
Essa repugnância em perturbar o sossêgo dos mortos é
posta em relêvo num incidente referido por São Gregório de
'rours. Entre os mártires mais venerados da antiga igreja
romana contavam-se S. Crisanto e Santa Dária. Seus túmulos
logo se fizeram tão célebres pelas curas maravilhosas que
junto a êles se verificavam, que os seus devotos edificaram
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(isto é, escavaram sôbre êles) uma capela abobadada, de tra
balho admirável, onde os cristãos se reuniam em multidão
para o adorar. Quando êsse fato chegou ao conhecimento dos
pagãosJ _ o imperador prendeu os fiéis, emparedou-os vivos,
mandando lapidá-los de cima, naturalmente pelo luminare. O
lugar permaneceu desconhecido durante a paz da Igreja, e
só foi descoberto por revelação divina. Mas em vez de se
permitir a entrada dos peregrinos nesse lugar sagrado, apenas
lhes consentiram contemplar, através de uma janela aberta
na parede, além dos túmulos dos mártires os que tinham sido
enterrados vivos no ato da devoção. E como êsse cruel mas
sacre teve lugar durante os preparativos da santa Eucaristia,
os cálices de prata para o vinho trazidos para êsse imaculado
sacrifício ainda lá se encontravam.
É evidente que os peregrinos ao chegarem a Roma neces
sitavam de um guia nos cemitérios, a fim de ser instruídos
sôbre o que iam visitar. Realmente existem vários, dentre os
quais o melhor remonta ao quarto século; os outros, em número
de três, embora usando métodos diferentes concordam perfei
tamente entre si.
.
O seguinte caso mostra ao mesmo tempo o valor dêsses
documentos e as mudanças verificadas nas Catacumbas du
rante o segundo período da sua história. Entre os escombros
amontoados à entrada de um dos cemitérios subterrâneos
cujo nome permanecia obscuro, mas que se supunha ser o de
Pretextato, achou-se um fragmento de lápide de mármore,
quebrado obliquamente e tendo a seguinte inscrição :

M ART Y R I S

O jovem cavalheiro de Rossi declarou imediatamente tra
tar-se de uma parte da inscrição funerária do santo papa
Cornélio, e que o seu túmulo seria provàvelmente encontrado
mais adiante, ao pé do de S. Cipriano, que os seus estudos
levavam a crer estivesse junto dêle, embora fôsse sabido que
o corpo dêste último ficara em África. Quando foi descoberta
a grande escadaria, não tardou a ser encontrada uma câmara
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mortuâria contendo dois túmulos. Num dêles estava a parte
quo faltava à lápide e que assim a completava :

MARTYRI S

Chegamos agora ao terceiro período da história dêsses
"nKrados lugares de repouso, ao tempo da desolação. Quando
n" Lombardos e mais tarde os sarracenos, começaram a de
vustnr os arredores de Roma e as Catacumbas ficaram expostas
tt profanação, o papa retirou os corpos dos mais ilustres már
tires e colocou-os nas basílicas da cidade. l!:sse estado de
rolsns durou até ao oitavo ou nono século, quando foram feitas
t•cpnrações nos cemitérios pelos soberanos pontifices. As cata
cumbas deixaram então de ser lugares de peregrinação, e as
hrrejas erguidas à entrada delas foram destruídas ou caíram
t�m ruínas. Apenas ficaram as que, fortificadas, puderam
defender-se. Tais são as basílicas extra-muros de São Paulo,
nn estrada de ústia, a de São Sebastião na via Apia, a de
S. Lourenço, na estrada de Tibur ou Ager Veranus, a de santa
InOs na via Nomentana, a de S. Pancrácio na Aureliana, e
enfim a mais importante de tôdas, a de S. Pedro, no Vaticano.
A primeira e a última dessas basílicas eram cercadas de
burgos ou cidades, e os viajantes ainda hoje podem encontrar
vestígios dos seus recintos fortificados.
Não é contudo estranho que o jovem antiquário, cujo
nome já declinamos com respeito, tenha descoberto intactas
duas basílicas erguidas à entrada do cemitério de Calisto ?
Uma servindo de estábulo e padaria a outra de taberna, e a
primeira decerto edificada pelo papa Damaso ?
As espoliações dos homens e sobretudo as do tempo dei
xaram-nos bem poucas coisas dos antigos cemitérios. Mas,
apenas em alguns anos, o pontifice atual fêz mais por êsses
lugares veneráveis do que todos os dos séculos passados. A
comissão mista nomeada por êle realizou maravilhas. Nenhum
objeto foi retirado do lugar que primitivamente ocupava. Ao
contrário, houve a maior preocupação em reconstruir a fisio
nomia dêsses lugares.
Tôdas as pinturas foram fielmente
copiadas e a topografia estabelecida sôbre planos. Para conse
guir êstes resultados notáveis o papa adquiriu, à sua própria
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custa vinhedos e campos especialmente do lado de Tor-Ma
rancia, onde se encontra o cemitério dos santos Nereu e Aquiles,
bem como os terrenos que cobrem o de Calisto. O imperador
dos franceses, por seu lado, mandou a Roma artistas que leva
ram a ·efeito obras magníficas, talvez mesmo excessivamente
grandiosas, sôbre as Catacumbas, como um empreendimento
em verdade imperial. Mas é tempo de descermos ao encontro
do nosso pequeno grupo e de acabar a nossa inspeção às mara
vilhosas cidades dos santos desaparecidos, sob a guia dos nossos
amigos coveiros.
CAPÍTULO IV
O QUE DióGENES DIZIA DAS CATACUMBAS

.,_,
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o que acabamos de expor aos nossos leitores acêrca
do primeiro período da história da Roma subterrânea,
..J como os antiquários gostam de chamar às Catacumbas,
seria evidentemente muito mais pitoresco contado por Dió
genes aos seus ouvintes, enquanto, de tocha na mão, êles
seguiam por uma comprida galeria cortada por muitas outras.
Por fim Diógenes virou à direita e Torquato olhou ansio
samente em redor de si.
- Gostaria de saber - disse êle, - quantas voltas demos
· antes de deixar a galeria principal.
- Um grande número - respondeu Severo com secura.
- Quantas calculas, dez ou vinte?
- Não as contei.
Torquato havia-as contado mas queria confirmar a sua
conta. De modo que acrescentou, tornando a parar :
- Como sabes então que corredor é preciso tomar ? Oh,
que- é isto ! - exclamou tentando examinar um pequeno nicho
situado num ângulo.
Mas Severo que o não deixava com os olhos, viu-o fazer
um sinal na areia.
- Vamos embora - disse êle, - ou perderemos os ou
tros e já não os conseguiremos encontrar. 11:sse pequeno nicho
destina-se a conter uma lamparina; encontrarás um em cada
esquina do corredor. Eu por mim conheço tão bem tôdas
estas voltas e recantos como tu as ruas lá de cima.
Torquato sentiu-se mais tranqililo com aquela explicação
sôbre a existência das lamparinas, mas nem por isso deixou
de guardar a conta exata das voltas, parando constantemente,
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1ob um pretexto o� outro, a examinar tudo o que lhe pudesse
1ervir de ponto de referência. Severo vigiava-o com ôlho de
lince e não perdia um único dos seus movimentos.
Por fim transpuseram uma entrada e encontraram-se num
recinto quadrado, ricamente ornado de pinturas.
- Como se chama isto? - perguntou Tibúrcio.
- É uma das numerosas criptas, ou cubícula, que abundam em nossos cemitérios - respondeu Diógenes. - As vêzes
nlio passam de sepulturas familiares, mas na maioria dos
casos encerram o túmulo de algum mártir, em cujo aniversário
nos reunimos aqui. Vê êsse túmulo que está diante de nós ;
embora à flor da parede, tem um arco por cima. Nessas
ocasiões êle transforma-se no altar onde são celebrados os divi
nos mistérios. Naturalmente conheces a origem dêste cos
tume!
- Talvez meus dois amigos - interveio Pancrácio, multo recentemente convertidos, não tenham ouvido falar disso ;
mns eu conheço-o bem. É um dos mais gloriosos privilégios
do mártir, ter o sagrado corpo do Senhor e o seu sangue
precioso exposto sôbre as suas próprias cinzas . e descansar
naslm aos pés de Deus. Mas olhemos as pinturas desta cripta.
- Foi para as ver que vos trouxe a esta sala, de pre
ter�ncia a qualquer outra; é das mais antigas e contém uma
completa seqüência de afrescos, que vão dos primitivos até
u.os de meu filho.
- Nesse caso, Diógenes, peço-te que os expliques me
tOdicamente aos meus amigos. Conheço a maioria dêles, mas
ouvirei com prazer descrevê-los uma vez mais.
- Eu não sou um entendido· - volveu modestamente o
volho, - mas quando a gente vive sessenta anos em meio de
r.ortas coisas, acaba por as conhecer melhor que os outros,
pois as estima muito mais. Todos aqui são iniciados, não é
verdade ? - perguntou êle após uma pausa.
- Todos - respondeu Tibúrcio, - embora a nossa ins
truçlio não seja tão completa quanto a dos convertidos comuns.
P:m todo o caso recebemos o dom sagrado.
- É o suficiente - volveu o coveiro. - O teto é a parte
mnls antiga das pinturas, como se compreende, por ter sido
r1ocorado no momento em que a própria cripta foi cavada, ao
''""l!lo que as paredes só o foram sendo à medida que os tú
nmlos se acrescentavam uns aos outros. Notai no teto a repre
lllrtnta�ão de uma vide com as suas fôlhas e cachos de uvas,
•ltnbollzando a verdadeira vinha de que nós todos somos os
l'nmos.
Aqui vereis Orfeu sentado, tocando agradáveis músi-
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não apenas para o seu próprio rebanho, mas também para
feras do deserto, que se mostram fascinadas à sua volta.
- Como ! - interveio Torquato com uma vivacidade em
que havia ligeiro sarcasmo; - isso é uma imagem inteiramente
pagã ! Que tem ela a ver com o cristianismo ?
- É uma alegoria, Torquato - replicou Pancrácio com
doçura, - e uma das nossas alegorias preferidas. O emprêgo
de imagens pagãs não é proibido desde que elas sejam ino
fensivas. Podes ver, por exemplo, neste teto, máscaras e
numerosos outros ornatos pagãos em geral pertencentes a uma
época muito remota. Nosso Senhor está assim representado
sob os traços simbólicos de Orfeu para ocultar a Sua personi
ficação sagrada e poupá-la às blasfêmias e sacrilégios dos
gentios.
"Repara agora neste arco. Aqui tens uma representação
mais recente do mesmo tema.
- Bem vejo - disse Torquato, - um pastor levando
um cordeiro aos ombros. O Bom Pastor; compreendo isso
porque me recordo da parábola.
- Mas por que razão é êste tema tão freqüentemente
representado ? - perguntou Tibúrcio. - Já o vi em outros
cemitérios.
- Se atentardes no arcossólio, ou arco - respondeu
Severo, - vereis uma representação mais completa da cena.
Mas creio que seria melhor acabarmos primeiro o exame do
teto. Vêdes essa figura à direita ?
- Vemos - concordou Tibúrcio, - é um homem que
parece metido numa arca, com uma pomba voando ao seu
encontro. Trata-se de alguma alusão ao dilúvio?
- Não - tornou Severo, - é o símbolo da nossa rege
neração pela água e pelo Espírito Santo.
- Símbolo bem a propósito neste lugar! - atalhou Pan
crácio, que acrescentou apontando para o outro lado : - eis
ali outro emblema da mesma consoladora doutrina.
- - Onde? - perguntou negligentemente Torquato. - Nada
vejo a não ser uma figura enfaixada e de pé, como uma
criança enorme num pequeno templo, além de outra figura
em sua frente.
- Justamente - disse Severo; - é assim que represen
tamos a ressurreição de Lázaro. Mais além podes ver uma
tocante expressão da fé dos nossos pais perseguidos : os três
meninos da Babilônia numa fornalha ardente.
Quanto ao
arcossólio, para terminar, aí podereis ver a multiplicação dos
pães e dos peixes. O peixe é, como sabeis, o símbolo de Cristo.
- Por quê ? - perguntou Torquato já impaciente.
�s
as
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Severo voltou-se para Pancrácio que de boa vontade res
pondeu :
- Há duas diferentes opiniões sôbre essa alegoria : uma
fi que as iniciais das palavras "Jesus Cristo, filho de Deus,
�nlvador" formam Ichtys, peixe; outra considera-a puramente
•lmbólica e, como o peixe nasce na água e aí passa a sua
vida, do mesmo modo o cristão nasce na água do batismo e
n1slm deve permanecer até à morte, sempre em Cristo. Daí
procedem essas figuras de peixes que vimos gravadas nos tú
mulos, quando lá não está o seu nome. Continua, Severo.
- Aqui, a união do pão e dos peixes numa só multipli
rncl'io mostra-nos como, na Eucaristia, Cristo se torna o ali
mento de todos. Em frente está Moisés tocando a rocha, que
fi Cristo, e de cuja água todos nós bebemos.
- Enfim - tornou Torquato, - eis-nos chegados ao Bom
Pastor.
- Com efeito - prosseguiu Severo. - Ei-lo vestido com
" RUa túnica simples, tendo o cordeiro aos ombros desgarrado;
N�td colocado entre dois rebanhos, e a chuva, que é a graça,
1'1\l abundantemente sôbre êles. Não é difícil interpretar êste
fJUadro.
- Mas por que motivo é essa alegoria tantas vêzes repro
rluzlda? - perguntou outra vez Tibúrcio.
- Temos a impressão de que esta pintura, como tôdas
n• que se lhe assemelham, pertence à época em que a heresia
novaciana tão cruelmente perseguia a igreja - respondeu
Htwero.
- E que heresia era essa ? - interrogou ainda Torquato
11n tom indiferente de quem acha que está perdendo o seu
l.l'mpo.
- Era e continua uma heresia - redarguiu Pancrácio,
- Insinuando haver certos pecados que a Igreja não tem o
Jlorlcr de perdoar, por serem demasiado graves para a man
•lddo divina.
Pancrácio não reparou no efeito das suas palavras, mas
"hwcro, que não tirava os olhos de Torquato, viu-o corar e
.-mpalidecer sucessivamente.
- E . . . chama-se a isso uma heresia ? - perguntou o
t rnldor cheio de confusão.
- Sem dúvida, e das piores !
Como é possível limitar
" misericórdia e o perdão dAquêle que veio chamar ao arre
t n'llrllmento, não os justos mas os injustos? A Igreja Católic�:�.
•�mpre teve por princípio que um pecador, por grandes e
mamerosos que sejam os seus crimes, pode, se se arrepender
1lnccramente, receber o perdão, graças ao recurso da peni-
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tência. Por isso ela tanto se compraz na alegoria do Bom
Pastor, pronto a correr ao deserto para buscar a ovelha
desgarrada.
- Mas suponhamos um momento - tornou Torquato
evidentemente impressionado, - que uma pessoa que se tenha
convertido e recebido o dom sagrado, se deixe arrastar ao
pecado, recaia no vício, e . . . (a voz alterou-se-lhe) chegue
ao ponto de trair os seus irmãos! A Igreja não lhe negaria
qualquer esperança de perdão ?
- Absolutamente - respondeu u moço, - e são justa
mente êsses crimes que os novacianos censuram aos católicos
como um absurdo. A Igreja é a mãe cujos braços permane
cem sempre abertos para receber seus filhos pródigos.
Uma lágrima tremeu nos olhos de Torquato, e já a con
fissão lhe aflorava os lábios quando êle se reanimou, assumiu
um ar obstinado, mordeu a bôca e disse num tom de fingida
segurança :

- É uma doutrina bem consoladora para aquêles que
dela necessitam !
Só Severo percebeu que a graça oferecida fôra rejeitada,
e que um pensamento de desespêro extinguira a fagulha de
esperança no coração daquele homem. Diógenes e Majo, que
se tinham afastado para escolher um ponto onde devia ser
aberta nova galeria, regressaram.
Torquato dirigindo-se ao
mestre coveiro, disse-lhe :
- Agora que já vimos as galerias e as criptas, não
poderíamos também visitar a igreja na qual nos reuniremos ?
O digno coveiro, homem de perfeita boa-fé, ia aceder a
êsse desejo quando o atilado artista se interpôs :
- Parece-me, meu pai, que hoje é muito tarde para isso.
Bem sabes que precisamos acabar a nossa tarefa.
Nossos
amigos vão desculpar-nos, tanto mais que terão oportunidade
de ver melhor a igreja quando o santo Padre nela oficiar.
Todos concordaram, e ao chegarem ao ponto o�de tinham
abandonado a primeira galeria a fim de visitar a cripta das
pinturas, Diógenes deteve o pequeno grupo, deu alguns passos
no corredor que se abria em frente, e disse :
- Se continuardes por êste corredor e voltardes à direita,
alcançareis a igreja. Trouxe-vos até aqui unicamente para vos
mostrar um arcossólio ornado de pinturas notáveis. Aqui vê
des a Virgem Maria, tendo nos braços seu Divino Filho, en
quanto os magos do Oriente, que aqui estão representados em
número de quatro, embora só ordinàriamente conheçamos três,
se prostram para o adorar.
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Todos admiraram o quadro, mas o pobre Severo ficou
multo triste ao ver o pai fornecendo sem o querer a Torquato
um ponto infalível de referência, naquele túmulo tão maravi
lhosamente decorado.
Quando os outros se retiraram, êle comunicou aos irmãos
tOdas as suas observações e suspeitas, acrescentando :
- Não tenho boa impressão dêsse homem, e receio que
6Je ainda nos venha a prejudicar.
Em pouco tempo apagaram tôdas as marcas que Torquato
f!olxara nos pontos onde era necessârio volver à direita ou
1\ esquerda. Mas como isso lhes não pareceu suficiente, resol..
voram mudar a direção do caminho bloqueando a galeria exis
t ente e abrindo outra num ponto mais afastado. Com êsse
Intuito fizeram vir areia das recentes escavações, abertas nos
oxtremos da galeria que cruzava a passagem principal, e ali
H amontoaram até que os fiéis pudessem ser informados das
mudanças que projetavam.
·

CAPÍTULO V
SôBRE A TERRA
fim de compensar o nosso leitor desta longa excursão
subterrânea, vamos levá-lo a fazer nova visita à
feliz Campânia. Aí deixamos Fabíola perplexa diante
1.to algumas sentenças que lhe tinham caído sob os olhos.
Aquilo afigurava-se-lhe uma mensagem do outro mundo. Gos�
t11rla de conhecer-lhes o significado, mas não se atrevia a
ll"rguntá-lo. Chegaram diversas visitas : uma nobre dama,
nomo ela dada à filosofia, e um erudito tão versado na história
daa religiões como nas ciências e nas artes. Com todos falou
1tna coisas intelectuais, das noticias do dia, das sublimes dou
t l'lnas das escolas antigas, mas não podia resolver-se a mos
! rnr-lhes o misterioso pergaminho. Parecia-lhe que aquelas
Jll!llsoas, por muito instruídas que fôssem, nunca poderiam
Pnmpreender a significação do que lhe perturbava o entendi
mento. Por estranho que isso pareça, era para a sua escrava
tJUC se volvia a nobre e altiva donzela romana. Quando tor
llnrnm a encontrar-se sozinhas, após alguns dias de ocupações
1mclals, Fabíola pegou o seu manuscrito e colocou-o diante de
Ml a·n. Pintou-se-lhe no rosto uma emoção que a ama não
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notou, mas quando ela ergueu os olhos mostrava-se perfeita
mente calma.
- �ste pergaminho - disse Fabíola, - trouxe-o da resi
dência de Cromácio, e não posso tirar dêle o meu pensamento,
que está cheio de perplexidades pelo que consegui ler.
- E por que razão, minha nobre senhora ? Seu sentido
parece bem claro!
- Sim, e é justamente a sua clareza que me embaraça.
Meu temperamento revolta-se contra essas idéias; creio que
se deve desprezar o homem que não guarda ressentimento das
injúrias recebidas e não paga o ódio com ódio. Perdoar já
seria bastante, mas pagar o mal com o bem parece-me uma
emprêsa superior às fôrças humanas. Em todo o caso, sinto
que fui levada a estimar-te por uma conduta exatamente oposta
à que de um modo geral teria a esperar de ti.
- Oh, não fales de mim, querida ama, considera apenas
o simples princípio que tanto aprecias nos outros. Desprezas
ou honras Aristides, por ter cativado um grosseiro inimigo ao
escrever, a pedido dêle, o seu próprio nome na concha que
o condenava ao exílio ? E, na tua qualidade de dama romana,
condenas ou honras o nome de Coriolano pela sua generosidade
para com a tua pátria?
- Na verdade, venero-os a ambos, Sira, mas êsses, como
sabes, eram heróis e não homens comuns.
- E por que não havemos nós todos de ser heróis ? perguntou Sira rindo.
- Que dizes, minha filha! em que mundo viveríamos
então? É muito agradável ler as ações dêsses homens extra
ordinários, mas seria aborrecido vê-las praticar todos os dias
pelo comum dos mortais!
- Por quê ? - perguntou de novo a escrava.
- Pois quem gostaria de ver um filho, ainda de leite,
brincando com serpentes no seu berço ou estrangulando-as?
Por- mim ficaria muito contrariada ouvindo um nobre cava
leiro a quem convidasse para um banquete, dizer-me que
nessa manhã matara um minotauro ou queimara uma hidra,
ou se um amigo se oferecesse para fazer passar o Tibre
através dos meus estábulos, a fim de os limpar. Que o céu
nos livre de uma geração de heróis!
E Fabíola pôs-se a rir de bom grado à simples sugestão da
quelas idéias. Sira acrescentou na mesma disposição de espírito :
- Mas supõe que temos a infelicidade de viver num país
onde tais monstros abundam. Não seria melhor que os homens
comuns se tornassem bastante heróicos para os combater e
destruir, em vez de irmos procurar um Teseu ou um Hércules
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no outro extremo do mundo ? Nesse caso um homem que
lutasse contra êsses monstros e os subjugasse, não teria mais
mérito do que os matadores de leões da minha pátria.
- É verdade, Sira, mas onde está a aplicação prática da
tua idéia ?
- Nisto : em meu entender a cólera, o ódio, a vingança,
a ambição e a avareza, são outros tantos monstros que atacam
tanto as pessoas comuns como os heróis. Por que não hei de
tentar dominá-los, exatamente como Aristides, Coriolano ou
Cincinato ?
Mas fazes verdadeiramente dessa teoria um princípio
de moral corrente? Creio que estás indo longe demais.
- Não, minha nobre ama ; mostraste-te admirada quando
ousei dizer-te que a virtude interior e invisível é tão necessária
quanto a que se exibe e ostenta ; pois vou surpreender-te ainda
mais.
- Fala, e não receies dizer-me tudo.
- Pois bem, o princípio do sistema que professo é o seguinte : devemos considerar e praticar como virtude mais
elementar, e até mesmo como estrito dever, aquilo que todos
os outros códigos, mesmo os mais puros e sublimes, conside
ram provas de heroísmo ou da mais transcendente virtude.
- É com efeito um ideal de esplêndida elevação moral;
mas observa a diferença que existe entre êsses dois casos.
O herói é encorajado pelos louvores do mundo, suas ações são
acolhidas e transmitidas à posteridade. Quem verá, e por
tanto recompensará o mísero que em sua obscuridade tenta
Imitar-lhe a conduta?
Sira, numa atitude cheia de solenidade e reverência ergueu
os olhos e a mão direita para o céu e disse lentamente :
- Seu Pai, que está no céu, e manda o sol brilhar sôbre
os bons e sôbre os maus, e que faz cair a chuva sôbre o justo
e o injusto.
Fabíola manteve-se alguns instantes silenciosa, depois disse
num tom onde o respeito se misturava ao afeto :
- Outra vez, Sira, venceste a minha filosofia. Tua sabe
doria é tão consistente quanto sublime. Propões uma virtude
heróica, mesmo ignorada, como o dever cotidiano de cada
um. Em verdade os homens precisariam tornar-se maiores
do que julgávamos os deuses para alcançar uma tal perfeição,
mas essa simples idéia vale uma filosofia inteira. Poderás
levar-me ainda mais longe ?
- Oh, bem mais, muito mais!
- E onde me deixarás, por fim?
- Onde o teu coração te disser que encontrou a paz.
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CAPÍTULO VI
DELIBERAÇõES

J/ perseguição já se iniciara no Oriente por ordem de
� Diocleciano e de Galério, e o decreto que a mandava

estender ao Ocidente acabava de chegar às mãos de
Maximiano. Resolvera-se porém não runa repressão mas uma
autêntica exterminação do cristianismo, e para tanto, depois
de lhe cortarem a cabeça, massacrar tôda a classe inferior
dos partidários. Era pois necessário tomar medidas para que
todos os agentes da destruição trabalhassem em cruel har
monia, e sobretudo que a majestade da oràem imperial acres
centasse a sua grandeza e o seu terror ao golpe horrível.
O imperador, embora impaciente por dar início à car
nificina, submetera-se à opinião dos que aconselhavam guardar
o édito secreto até ao momento em que êle pudesse ser publi
cado simultâneamente em cada província ou govêrno do Oci
dente.
A sinistra nuvem pejada de vingança ficaria assim
pairando ameaçadoramente sôbre as futuras vítimas, at·é que
por fim as sepultasse sob as suas torrentes "de fogo, granizo,
neve, gêlo e tempestade".
Foi no mês de novembro que Maximiano-Hércules con
vocou a reunião na qual os seus planos iam ser definitivamente
assentados, e à qual concorreram os mais altos dignatários
da côrte e do estado.
O prefeito da cidade levou consigo o
filho, Corvino, a quem propusera como chefe de um bando
de perseguidores armados, escolhidos pela sua ferocidade e
ódio aos cristãos.
Os prefeitos ou governadores da Sicília,
Itália, Espa..11ha e Gália lá estavam para receber as suas ordens.
Além dêstes, vários homens esclarecidos, sábios, filósofos e
oradores - entre os quais o nosso ve1,o conhecido Calpúrnio,
- haviam sido convidados.
Enfim, sacerdotes chegados dos
pontos mais diversos e interessados em reclamar uma perse
guição mais violenta, deviam igualmente assistir à reunião.
A residência habitual dos Llllperadores era, como já vimos,
o Palatino. Todavia Maximiano-Hércules ainda lhe preferia
a maravilhosa vivenda do senador Plauto Laterano, conspirador
que Nero punira com a morte e a quem confiscara os bens.
Estava situada na colina Celiana, de onde se desfrutava um
panorama único sôbre os arrabaldes de Roma.
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Não era que Maximiano amasse o belo sob qualquer

dns suas formas, e só a magnificência e o luxo do palácio,
t' sobretudo a facilidade de. poder entregar-se à caça do urso

do javali, podiam ter motivado essa escolha. Oriundo de
t-llrmio, na Esclavônia, bárbaro da mais baixa extração, simples
ICO!dado feliz, privado de qualquer educação e unicamente do
I udo de uma fôrça bruta que lhe justificava bem o sobrenome
do Hércules, fôra elevado à púrpura pelo seu irmão em cruel
dade, Diocles, conhecido sob o nome de imperador Diocleciano.
Invejoso como êle, ao mesmo tempo avaro e pródigo, dado
ll vicias que uma pena cristã se recusa a descrever, desti
tuldo de qualquer senso de justiça ou sentimento de hwnani
' lnde, êsse monstro nunca cessou de oprimir ou suprimir quem
NO lhe atravessasse no caminho. A perseguição que se avizi
nhava era para êle o que para um glutão são os preparativos
elo um banquete. De gigantesca estatura, possuía as feições
bem características da sua raça; seus cabelos e barba mais
n marelos que ruivos, conservavam-se duros e eriçados como
t ufos de palha; os olhos rolavam-lhe incessantemente nas órbi
l ns com uma expressão de ferocidade em que havia descon
l'lnnça, e tôda a sua face respirava deboche e degradação. Tal
c·omo era, êsse derradeiro (ou quase) dos tiranos de Roma
lnnçava o terror na alma dos que o contemplavam, excetuados
OH cristãos. :É portanto de admirar que êle lhes odiasse a casta
l' o nome ?
Na vasta basílica ou sala de honra do palácio de Latrão,
rwdes Laterance, Maximiano reuniu pois êsse variado conselho,
do qual todos os membros deviam guardar o temível segrêdo
Hob a pena de morte.
O imperador tomara lugar em seu
t r·ono de marfim ricamente trabalhado e assente na ábside
Mcmicircular; diante dêle enfileiravam-se os conselheiros sub
missos e trêmulos. Uma tropa escolhida guardava a porta,
o o oficial que a comandava, Sebastião, encostava-se negligen
temente a uma das colunas da entrada, sem perder um palavra
rlo que se dizia.
Por especial deferência foi admitida a presença de sacer
dotes, que vieram apresentar cada wn as suas queixas. Aqui
um rio transbordara, causando mil devastações nas planícies
vizinhas; ali, um tremor de terra fizera desabar uma parte
da cidade; nas fronteiras do norte os bárbaros ameaçavam
uma invasão, ao sul a peste dizimava as populações. E em
todos êsses casos diferentes, os oráculos haviam declarado ser
oe cristãos a causa de todo o mal, pois com os seus detestáveis
feitiços atraíam sôbre o império as cóleras do céu, e a benevo
Iêneia com que os toleravam aeabara por initar os deuses. AIou
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guns dêsses oráculos haviam mesmo assustado os seus adeptos
protestando silenciar até que os odiosos nazarenos fôssem
exterminados, e o grande oráculo de Delfos não hesitara em
declarar "que o Justo não consentia aos deuses que falassem".
Chegou depois a vez dos filósofos e oradores, que todos
fizeram longos discursos enquanto Maximiano dava sinais ine
quívocos de fadiga. Todavia, como os imperadores do Oci
dente havi�m convocado reuniões semelhantes, êle considerava
-se no dever de fazer outro tanto. As costumeiras calúnias
foram repetidas pela décima milésima vez.
Adoração da
cabeça de burro, festins abomináveis onde se devoravam cor
pos de crianças, tôda a sorte de crimes e impiedades, velhas
mentiras pagãs proferidas por aquêles que em seu íntimo as
reconheciam como tal, considerando-as embora excelentes para
propagar o horror do cristianismo.
Enfim ergueu-se o homem que se julgava ter estudado
e aprofundado melhor que qualquer outro as doutrinas do ini
migo, e melhor lhe conhecia as táticas perigosas. Passava por
ter lido os seus livros e haver erguido contra êles uma refu
tação esmagadora.
Com efeito, inspirava uma tão grande
confiança aos do seu partido, que se o próprio soberano Pon
tífice ali viesse para o contradizer causaria riso a simples
idéia de o verem enfrentar Calpúrnio.
Nessa ocasião, as provas de erudição que deu ultrapassa
ram mesmo a expectativa dos outros filósofos. Afirmava ter
lido os livros originais não só dos cristãos como dos judeus,
seus ancestrais, que vindos ao Egito para escapar à fome
tinham comprado todo o trigo para o enviar à sua terra, pelo
que o rei Ptolomeu os manteve em cativeiro, obrigando-os
a cozer o tijolo necessário para a edificação de uma grande
cidade. Então, Demétrio Falério fechou numa tôrre os seus
sábios Moisés e Aarão, cortando-lhes antes a metade das bar
bas, até que êles escrevessem em grego a melhor história dos
seus _ antepassados. �sses livros raríssimos tinha-os lido Cal
púrnio, e era exclusivamente sôbre êles que baseava a sua
argumentação.
Tratava-se de uma raça que fazia a guerra aos reis e
aos povos encontrados em seu caminho, destruindo-os. Seus
métodos, sempre que tomavam uma cidade, eram de passar
a fio de espada todos os habitantes ; e tudo se passava assim
devido à ambição dos sacerdotes que os governavam, a tal
ponto que quando um certo rei, Saul, também chamado Paulo,
quis poupar um pobre monarca prisioneiro, chamado Agag,
os sacerdotes exigiram que êle lhes fôsse entregue e mandaram
-no cortar em pedaços.

- Ei-lo aqui, senhor, é meu filho Corvino.
- Pela minha palavra, acredito que êle cumprirá bem
a sua obrigação.
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- Ora, - continuou êle, - êsses cristãos, ainda hoje
sob o dominio dos mesmos sacerdotes, preparam-se dirigidos
por êles para derrubar o grande império romano, nos queimar
a todos no Forum e mesmo atentar contra os sagrados dias
dos divinos imperadores.
Um frêmito de horror passou por tôda a assembléia, que
entretanto se acalmou porque o imperador abriu a bôca para
falar.
- Pela minha parte - disse êle, - tenho um motivo
mais forte para aborrecer êsses cristãos. l!:les ousaram esta
belecer no coração dêste império, e da própria cidade, uma
nutoridade religiosa suprema, antes desconhecida, independente
do govêrno do estado e tão poderosa sôbre os seus espíritos
quanto êste.
Antigamente todos reconheciam o imperador
como o chefe supremo da regra religiosa e civil, e é por êsse
motivo que êle usa ainda o título de "Pontifex Maximus". Mas
êsses homens ergueram um poderio independente do nosso,
e portanto a sua lealdade está também dividida.
Condeno,
como uma usurpação do meu poder, essa dominação sacerdotal
Imposta aos meus súditos, e preferiria ouvir dizer que um
novo rival aspira ao meu trono do que ver a eleição de um
dêsses sacerdotes em Roma.
l!:sse discurso, pronunciado com voz rude e num acento
estrangeiro e vulgar, foi recebido com imensos aplausos; logo
a seguir se estabeleceram os planos definitivos para a publi
cação simultânea dos éditos no Oriente e no Ocidente e para
a sua imediata aplicação.
Em seguida disse o imperador dirigindo-se a Tértulo :
- Prefeito, não disseste que tinhas alguém a propor para
dirigir êsses preparativos e para agir sem piedade contra êsses
traidores ?
- Ei-lo aqui, senhor, é meu filho Corvino.
Tértulo mandou o candidato ajoelhar aos pés do trono
do sombrio tirano.
Maximiano encarou-o, e rompendo num
riso hediondo, replicou :
- Pela minha palavra, acredito que êle cumprirá bem
n sua obrigação. Prefeito, não me tinhas dito que possuías
um filho tão feio! Estou certo de que desempenhará o seu
papel a contento; traz no rosto a marca de todos os vícios.
Voltando-se depois para Corvino, vermelho de raiva, de
terror e de vergonha, acrescentou :
- Presta bem atenção, rapaz, necessito de bons serviços;
nada de perseguições desastradas, nem de equívocos. Eu pago
bem quando sou bem servido, mas tenho outros modos de
pagar quando o não sou a contento.
Vai, e recorda-te de
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que se as tuas costas podem responder pelos pequenos erros,
a tua cabeça responderá pelos grandes. O feixe dos litores,
além das vergas mostra igualmente uma afiada machadinha.
O imperador erguia-se para sair, quando avistou Fúlvio
que fôra convocado como espião remunerado da côrte, mas
que se · escondia o mais possível.
- Olá, meu digno levantino - chamou êle, - aproxi
ma-te!
Fúlvio obedeceu com um agrado aparente que ocultava
muita repugnância, compreendendo que a sua presença não
era agradável a Maximiano embora ignorasse o motivo exato.
O tirano · suspeitava-o realmente de ser o espião de Diocleciano
encarregado de comunicar à côrte de Nicomédia as novidades
da côrte de Roma. Maximiano, obrigado a tolerá-lo e a
empregá-lo, desconfiava dêle. Corvino gozou então uma certa
desforra ouvindo o imperador interpelar tão brutalmente quanto
êle o seu distinto associado.
- Nada de olhares hipócritas, meu rapaz - continuou
êle. - Preciso de provas. Fôste enviado para aqui como um
hábil descobridor de conspirações, famoso em surpreender os
conspiradores em seus ninhos, ou em sugar-lhes os ovos em
meu proveito. Mas até agora ainda não vi nada disso, e con
tudo não foi por falta de dinheiro para dar início às operações.
l!:sses cristãos poderão proporcionar-te uma boa caçada, de
modo que deves aprontar-te e mostrar o que és capaz de fazer.
Já conheces os meus métodos. Acorda, ou eu te prepararei
um despertar que não será muito do teu gôsto. Os bens dos
condenados serão divididos entre os acusadores e o tesouro,
a não ser que eu encontre uma razão especial de guardar
tudo para mim. Podes retirar-te.
Muitos dos assistentes ficaram imaginando que essas ra
zões especiais acabariam por se generalizar.

CAPfTuLo VII
A �A DAS TREVAS

J/ LGUNS dias após o regresso
� bastião achou-se no dever

de Fabíola a Roma, Se
de ir visitá-la para lhe
comunicar o diálogo surpreendido entre Corvino e a
escrava negra, pelo menos no que a não pudesse melindrar.
Já notamos que, de todos os nobres moços que Fabiola encon-
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trava em casa de seu pai, nenhum excitava o seu respeito
e a sua admiração como Sebastião. Franco, generoso, valente,
modesto, amável e bondoso, tanto em atos como em palavras,
tão desinteressado consigo mesmo como precupado pelos ou
tros, encarnando perfeitamente a nobreza e a simplicidade,
a alta sabedoria e o senso prático, afigurava-se-lhe o tipo ideal
da virtude viril, um dêsses sêres enfim de que nem o tempo
nem a intimidade embaçariam o prestígio.
Quando, pois lhe anunciaram que Sebastião, o tribuno,
desejava falar-lhe a sós, seu coração bateu mais forte do que
habitualmente a êsse aviso inesperado e fêz mil conjeturas a
respeito dos motivos des�a entrevista. E a sua perturbação
não diminuiu quando, depois de se ter desculpado da indiscrição,
o moço observou com um sorriso que sabendo quanto ela era
Importunada pelos candidatos à sua mão, lamentava ter de
acrescentar mais um, embora ainda não declarado, à sua
lista. Se êsse preâmbulo começou por enchê-la de uma alegre
surprêsa, forçoso lhe foi rolar do alto do seu sonho ao ouvir
que se tratava do vulgar e estúpido Corvino. Seu pai, apesar
da pouca aptidão para conhecer as pessoas, assim o julgara
e descrevera à filha depois de o conhecer no último banquete.
Sebastião, temendo mais a influência física do que moral
das drogas de Afra, achou necessário informar a jovem do
pacto firmado entre os dois adeptos da magia negra, cuja
principal eficácia, no entanto, parecia consistir em tirar dinheiro
da bôlsa do obstinado pretendente. Assim acautelada, Fabíola
prometeu impedir daí em diante as excursões noturnas da
escrava necromante. Mas nem por um momento acreditava
que Afra pudesse pôr em execução os seus projetos, aliás desde
nhosa dessas artes misteriosas que totalmente repelia. As últi
mas palavras de Afra pareciam indicar que ela apenas tentava
aproveitar-se da sua vítima. No entanto a orgulhosa patricia
experimentou uma certa indignação à idéia de ter sido apresen
tada como uma criatura ávida a quem o ouro pode comprar.
- Compreendo - disse ela por fim a Sebastião, - o
valor da tua benévola intervenção, e admiro a delicadeza com
que te encarregaste de uma mensagem tão pouco agradável
e a benevolência com que aludiste a ambas as pessoas visadas.
- Fiz neste caso - objetou o soldado, - o que teria
feito por qualquer outro ser humano, a fim de lhe poupar,
se possível, uma contrariedade e um perigo.
- Ao menos por teus amigos - disse Fabíola sorrindo;
do contrário seria de recear que passasses a vida inteira come
tendo ações generosas não recompensadas.
- Aceito o augúrio! Não lhe poderia dar melhor emprêgo.
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- Falas sério, Sebastião ? S e uma pessoa que sempre
te tivesse detestado e procurado prejudicar-te, se encontrasse
ao teu alcance sob a ameaça de uma calamidade capaz de
a tornar inofensiva, estender-lhe-ias a mão para a socorrer?
__; -É claro que o faria ! Pois se Deus distribui igUalmente
o sol e a chuva entre os seus amigos e inimigos, a frágil
criatura humana deve procurar outra regra de justiça?
Aquelas palavras levaram Fabíola a meditar. Semelhantes
às do misterioso pergaminho, eram mais parecidas ainda com
as teorias morais da sua escrava.
- Estiveste no Oriente, Sebastião ? - perguntou ela de
repente. - Foi lá que aprendeste . êsses princípios ? Tenho
comigo uma escrava, mulher de alta elevação moral, que me
expôs as mesmas idéias e é asiática.
- Não foi em nenhum país distante que as aprendi,
visto que as bebi no leite de minha mãe, embora elas talvez
provenham do Oriente.
- Não há dúvida de que são excelentes; tomadas como
abstração - notou Fabíola, - mas receio que a morte nos
surpreenderia antes que pudéssemos levá-Ias a bom têrmo
se as adotássemos como regra de conduta. Eu por mim sou
da opinião do velho poeta epicurista : l!:ste mundo é um ban
quete, do qual me prontificarei a partir quando estiver saciada.
Desejo ler o Livro da Vida até ao fim, e fechá-lo com tran
qililidade, mas só quando tiver percorrido as últimas páginas.
Sebastião abanou a cabeça e disse sorrindo :
- A deiTadeira página do livro dêste mundo pode estar
no meio do volume, ou onde quer que esteja escrita a palavra
"morte". Mas na página seguinte começa o livro glorioso
de uma nova vida . . . que não tem última página.
- Compreendo - volveu alegremente Fabíola. - Falas
·como deve falar um valente soldado. Sempre pronto a morrer,
pensas na morte que talvez encontres sob os golpes dos inlmigos
da- pátria; vês a pira funerária do soldado e os troféus que a
decoram. Para ti, a morte abre a página do livro da glória.
- Nada disso, nobre Fabíola - tornou Sebastião com
solenidade. - Não é disso que pretendo falar. Não busco a
glória que só se pode gozar por um esfôrço de imaginação.
Falo da morte comum que pode chegar-me como ao último
dos escravos, consumindo-me por uma febre lenta e ardente,
torturando-me por meio de úlceras devoradoras, aniquilando
-me por um longo definhamento, ou se o preferes, pelas mais
cruéis torturas que possa infligir a mão do homem. De qual
quer forma que venha, recebê-la-ei como enviada pela mão
que venero.
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- E julgas na verdade que encarando-a assim, a morte
serâ bem-vinda para ti ?
- Eu a acolherei com tanta alegria quanta o epicurista
quando, ao ver abrirem-se diante dêle as portas da sala do
festim, avista do outro lado o resplendor das luzes, a mesa
vergando ao pêso de manjares deliciosos e cercada de escravos
ricamente vestidos e coroados de rosas; com tanta alegria
quanto a espôsa, quando o espôso lhe é anunciado, e que,
carregado de ricos presentes, vem buscá-la para a conduzir
à sua nova morada; meu coração exultará de alegria quando
a morte abrir as portas - de ferro do nosso lado, mas de
ouro do lado oposto, - que levam a uma vida nova na eter
nidade. E não me preocupa a fealdade da mensageira que vier
anunciar-me a aproximação dAquéle cuja beleza é celestial!
- E quem é êle? - perguntou àvidamente Fabíola. Não será possível vê-lo senão através do esqueleto da morte?
- Não - respondeu Sebastião, - porque é l!:le que nos
Irá recompensar, não sõmente pelas nossas vidas, mas tam
bém pelas nossas mortes. Felizes daqueles em cujos corações
l!:le pode ler sempre os segredos mais recônditos, e os conser
varam puros e inocentes em meio às suas ações virtuosas! Para
êles está reservada essa radiosa aparição que é em si mesma
uma recompensa.
- Como se parecem com as doutrinas de Sira! - pensou
Fabíola.
Mas antes que ela tivesse tempo de lhe perguntar de onde
vinham, uma escrava entrou, e parando no limiar da porta
anunciou respeitosamente :
- Senhora, um correio acaba de chegar de Baía.
- Desculpa-me, Sebastião - atalhou Fabíola. - Manda-o
entrar! - acrescentou voltando-se para a escrava.
O mensageiro entrou, coberto de poeira e com o ar exte
nuado, deixando à porta o cavalo arquejante. Entregou a
Fabíola um envelope fechado.
Suas mãos tremeram ao recebê-lo, e enquanto desatava as
fitas que o envolviam, perguntou hesitante:
É de meu pai?
- Pelo menos é dêle que se trata, senhora.
Aquela resposta de mau augúrio Fabíola desdobrou a
fOlha, e ao lançar-lhe os olhos soltou um grito, caindo para
trás. Sebastião mal teve tempo de a amparar e estender num
cochim, deixando-a em seguida discretamente entregue às
criadas que tinham acorrido ao ouvir o seu grito.
Um simples olhar tudo lhe revelara.
O pai dela havia moiTldo.
-
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CAPiTULO VTII
AINDA MAIOR CONFUSÃO

� UANDO Sebastião
� criados reunidos

passou pelo pátio, encontrou alguns
em volta do correio, e a quem êste
fornecia detalhes sôbre a morte do amo.
A carta trazida por Torquato produzira as conseqüências
esperadas. Fábio dirigira-se à vila, onde passara alguns dias
com a filha antes de partir para a Asia. Mostrara-se mais
afetuoso do que o costume, e no momento da separação pai
e filha tiveram o triste pressentimento de que não tornariam
mais a ver-se. Contudo Fábio logo se animou em Baía, onde
um grupo de bons vivedores o aguardava com ansiedade, a
tal ponto que resolveu ali permanecer enquanto lhe equipavam
a galera e a aprovisionavam dos vinhos mais finos e das mais
delicadas iguarias que puderam encontrar-se em Campânia.
Abandonou-se, pois, com excesso, aos seus apetites, e no mo
mento em que saía do banho após uma ceia copiosa, foi aco
metido de um tremor; vinte e quatro horas depois era cadáver.
Legava à filha a sua fortuna inteira. Estavam cuidando de
embalsamar o corpo na ocasião em que o correio partira e
a galera devia conduzi-lo a óstia.
Ouvindo tão triste relato, Sebastião quase lamentou haver
falado da morte como falara, e retirou-se com o coração imerso
em funda melancolia.
Fabíola mergulhou pela primeira vez num pesar tão in
tenso e tão cruel que raiava pela inconsciência. Mas o ardor
natural da juventude acabou por arrancá-la a êsse estado
mórbido, embora para a levar a contemplar a vida como um
oceano imenso de negras e revôltas ondas, sôbre o qual ela
fôsse o único ser vivo a flutuar.
Sua dor era absoluta e imensurável; constantemente fe
chava os olhos e caía em tremores que lhe tiravam os sentidos,
para os recuperar algum tempo depois. O médico que tinham
chamado, repetia-lhe muito alto e muito claramente esta per
gunta ao ouvido :
- Fabíola, sabes que teu pai morreu?
Ela estremecia, caía para trás, e uma torrente de lágrimas
acabava por aliviar-lhe o coração e o cérebro. Começou então
a falar do pai, chamando-o numa voz entrecortada pelos solu-
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c;os, dirigindo-lhe palavras incoerentes e sem sentido mas cheias
do afeto. Por vêzes parecia acreditar que êle vivia ainda,
mns não tardava a recordar-se da sua morte; chorava · então
o lamentava-se, até que por fim o sono, substituindo as lágri
mas, lhe embalava o coração e o corpo fatigados.
Junto dela mantinham-se Eufrosina e Sira. A primeil"c�.
repetia-lhe de vez em quando as palavras de confôrto usadas
entre os pagãos, lembrando quanto Fábio havia sido bom
amo, honesto cidadão e pai afetuoso. Mas a cristã conservava
·lle em silêncio, salvo para lhe dirigir algumas palavras lentas
o carinhosas, servindo-a com uma diligência atenta que mesmo
nesse momento não passou despercebida. Que mais podia
ela fazer, senão rezar? Que mais podia esperar, senão que
uma nova graça se escondesse nessa provação como uma flor
no seu cálice, ou que um anjo de luz estivesse oculto na
oscura nuvem que toldava a vida de sua ama humilhada?
Quando a tristeza acalmou deu lugar à meditação, que

1e propôs a Fabíola sob a forma de uma dolorosa e instante

pergunta : "Que fôra feito de seu pai? Onde estaria êle?
Ter-se-ia dissolvido no nada, abismado no não-ser? Sua vida,
examinada por êsse olhar oculto que penetra o invisível, teria
auportado vitoriosamente o julgamento de que falava Sebastião ?
Impossível!
Onde estaria então?"
Tremia a essa idéia e
diligenciava afastá-la do seu espírito.
Oh ! se um raio de luz desconhecida iluminasse êsse túmulo
para lhe revelar o seu sentido oculto ! A poesia tentara pe
netrá-lo e glorificá-lo, mas na verdade não passava do limiar,
como um gênio de cabeça baixa tendo na mão um facho
Inútil de luz. A ciência também lá entrara, mas para logo
sair espavorida, de asas maculadas, a lâmpada extinta pela
atmosfera pestífera que reinava no ossário. A filosofia limi
tnra-se a girar em redor do mistério, atirando-lhe de vez em
quando e com repugnância um olhar assustado, para murmurar
ou balbuciar depois uma palavra vaga; por fim, encolhendo
os ombros, confessou que o problema continuava insolúvel e
o mistério impenetrável.
Oh ! que alguma coisa ou alguém conseguisse dissipar a
mortal perplexidade !
Enquanto essas idéias sombrias como a noite pesavam
no coração de Fabíola, uma radiosa visão se patenteava aos
olhos da sua escrava. Revestindo uma forma corpórea, mas
transparente e radiosa, a alma surgia do túmulo como de
um crisol onde tivesse deixado tudo o que a matéria tem
de grosseiro, sem lhe alterar a natureza intima.
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Purificada e livre, adorável e gloriosa, pairava acima
daquela camada de corrupção. Uma após outra surgiam as
almas da terra e do mar, dos cemitérios ocultos e das covas
junto aos altares consagrados; do espêsso matagal onde se
cometeu um assassínio contra a pessoa de um justo, e dos
antigos campos de batalha onde Israel combatia em nome de
Deus. Como fontes de cristal jorrando para o alto, como
faróis radiosos iluminando a terra e o céu, exércitos de mi
lhões de almas repovoavam a criação de uma vida triunfante
e imortal.
E como sabia ela tudo isso ?
Porque l!:le, maior e mais sábio que os poetas e os filósofos,
já atravessara a experiência ; também l!:le descera ao sombrio
leito da morte e o consagrara, começando por abençoar o
berço sagrado da infância; santificara a morte e fizera do
túmulo um santuário. Penetrara nêle durante a noite mais
escura, para dêle ressurgir na manhã mais radiosa ; deitado
no túmulo ungido de perfumes, erguera-se envolto no aroma
da sua incorruptibilidade. A partir dêsse dia o túmulo deixou
de ser um motivo de horror para a alma cristã, passando a
ser aquilo para que tinha sido feito : o sulco onde se lança
a semente que há de germinar, crescer e florir para a imor
talidade.
Mas ainda não era tempo de falar nessas coisas a Fabíola.
Ela continuava a desolar-se como se desolam os que não têm
esperança. Os dias seguiam-se aos dias, passados em tristes
meditações sôbre o mistério da morte, até que felizmente
outros cuidados a distraíram. Os despojos mortais de seu pai
chegaram a Roma e foram celebrados funerais como rara
mente se viam. Houve procissões à luz de tochas, conduziram
-se imagens de cêra dos seus ancestrais, e uma enorme pira
fúnebre composta de madeiras aromáticas da Arábia foi ergui
da; uma vez consumido o cadáver recolheram alguns punhados
de cinzas, que foram depostas numa urna de alabastro, a qual
por sua vez foi colocada num nicho do sepulcro de família
onde
se via inscrito o nome do morto.
'
Outras preocupações sucederam a essas. Fabíola teve
de aplicar a sua forte inteligência ao exame e à solução dos
complicados negócios do pai. Muitas vêzes ficou penalizada
ao descobrir o que considerava injustiças, fraudes e logros
nas transações de um homem que todo o mundo julgava o
mais honesto e liberal dos fornecedores do Estado.
Algumas semanas mais tarde, envôlta nos seus negros
véus de luto, Fabíola foi visitar as amigas, e a primeira a
quem procurou foi sua prima Inês.
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CAPÍTULO IX
O FALSO IRMÃO

I'JA ECESSITAMOS retroceder alguns dias para retomar, onde
•, L a deixamos, a história de Torquato.

Na manhã seguinte à sua queda encontrou encon
trou Fúlvio junto de si ao acordar, tal como um falcoeiro
que, dono de um belo falcão, o domestica e ensina a caçar
para êle a pomba, nutrindo-o em paga durante o tempo do
cativeiro. Com a frieza de um homem experimentado, Fúlvio
recordou-lhe todos os detalhes da noite de orgia que passara,
evocando a sua ruína e o único meio que lhe restava para
se salvar.

A posição de Torquato era difícil : se desse um passo
para regressar ao seio do cristianismo, gesto inútil após as
afirmações de Fúlvio, seria imediatamente entregue aos juízes
e castigado com a morte mais cruel.
Se permanecesse fiel
ao -seu pacto de traição, nada lhe deixariam faltar.
- Estás febril - disse Fúlvio para terminar; - um
passeio matinal e a frescura do ar te farão bem.
O desgraçado aceitou, e mal ia chegando ao Forum quando
Corvino, como por acaso, veio ao seu encontro, dizendo-lhe
após as costumeiras saudações :
- Estimo muito encontrar-te; gostaria de te mostrar a
oficina onde meu pai trabalha.

- A oficina ? - perguntou Torquato admirado.
- Sim, o lugar onde êle guarda as suas ferramentas, e
!lUe agora foi consideràvelmente melhorado. Eis aí Catulo,
o mestre, que se prepara para abrir a porta.
Entraram num vasto pátio, cercado de um alpendre in
teiramente cheio de instrumentos de tortura de tôdas as espé
cies. Torquato recuou, apavorado.
- Entrem, senhores, não tenham mêdo - disse o velho
carrasco. - O fogo não está aceso e ninguém lhes fará mal
n não ser que estejamos em presença de algum dêsses mise
ráveis cristãos. É por causa dêles que estamos lustrando isto
tudo.
- Vamos, Catulo, - interveio Corvino - explica a êste
elda.dão para que servem êsses belos instrumentos.
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Catulo acompanhou-os de bom grado numa visita ao seu
museu de horrores, explicando tudo com tanta satisfação e
tais gracejos que pouco faltou para oferecer a Torquato exem
plos práticos, prendendo-lhe uma vez a orelha entre aceradas
pinças, abatendo-lhe outra vez um malho bem próximo da
cabeça.
A roda, uma enorme grelha, uma cadeira de ferro com
fornalha dentro, imensas caldeiras destinadas aos banhos de
azeite e de água fervente; colheres para derreter chumbo que
era introduzido na bôca dos mártires, pinças, ganchos, pentes
de ferro de diferentes formatos para dilacerar a carne até
aos ossos, escorpiões, chicotes com pontas de ferro ou de
chumbo, garrotes, algemas e correntes que produziam os mais
dolorosos tormentos; enfim espadas, facas, machados de todo
o gênero foram alegremente descritos, vendo-se que o carrasca
adorava aplicar tudo aquilo aos seus execrados cristãos.
Torquato estava horrorizado. Levaram-no às Termas de
Antonino, onde êle foi notado pelo velho Cucúm.io, chefe do
vestuário, e por sua mulher Vitória que o tinham visto na
igreja. Após uma boa refeição arrastaram-no a uma das
salas de jôgo das Termas, onde naturalmente perdeu. Fúlvio
emprestou-lhe dinheiro, mas para cada soma emprestada exi
gia-lhe um recibo. Por êsses diversos meios, dentro de poucos
dias Torquato estava completamente subjugado.
Fúlvio encontrava-se todos os dias com êle, pela manhã
e à noite; durante o dia deixava-o livre, receoso de que os
cristãos viessem a suspeitá-lo, privando-o assim de qualquer
valor como espião. Corvino estava decidido a atacá-los com
a máxima violência logo após a promulgação do édito. Exigiu
portanto que Torquato estudasse o cemitério principal, aquêle
onde o pontífice tencionava oficiar. O espião não teve dificul
dade em consegui-lo, e foi em conseqüência dêsse compromisso
que visitou o cemitério de Calisto. Na luta que travaram em
seu eoração o bem e o mal, a graça e o pecado, sob cs olhos
de Severo, foram as imagens de Catulo e dos seus inúmeros
instrumentos de tortura, e a de Fúlvio com os seus numerosos
recibos que fizeram inclinar a balança para o lado da perdição.
Corvino, quando lhe foi apresentado o relatório, levantou uma
planta mais ou menos aproximada do cemitério e resolveu
apoderar-se dêste no dia seguinte ao da publicação do decreto.
Fúlvio agiu de outro modo. Desejou conhecer de vista
os membros de clero e os cristãos mais notáveis de Roma,
e uma vez conhecidos nenhum disfarce os poderia mais subtrair
ao seu olhar penetrante; fàcilmente os apanharia, um por um.
Com êsse intuito insistiu com Torquato para ser levado à

F A ll

113

Í O I. A

primeira grande assembléia que reunisse bastantes padres e
diáconos em redor do pontífice.
Contornou tôdas as objeções, dissipou todos os temores;
convenceu Torquato de que uma vez obtida a senha da entrada,
se conduziria como um perfeito cristão. Torquato não tardou
a avisá-lo de que se oferecia uma ocasião para êle entrar na
assembléia, no dia das ordenações, ainda nesse mês de dezembro.

CAP1TULO

X

AS ORDENAÇõES DE DEZEMBRO

/'l
�

UEM

quer que leu a história dos primeiros papas, decerto
se recorda de um fato comum à vida de todos : a
ordenação de padres, diáconos e bispos que era cele
brada no mês de dezembro. As duas primeiras ordens cons
tituíam o clero urbano; a terceira fornecia os pastôres para
as dioceses.

Marcelino, sob cujo pontificado decorre a nossa história,
celebrou nesse mês duas ordenações, em dois anos diferentes. É
a uma dessas duas cerimônias que fizemos alusão.
Fúlvio começou por informar-se do lugar onde se realizaria
a solenidade, e o resultado das suas pesquisas interessará, temos
a certeza, aos historiadores da igreja primitiva.
Não seriam completos os nossos conhecimentos sôbre a
antiga igreja romana se ignorássemos o lugar privilegiado
onde os Pontífices celebraram, um após outro, os divinos
mistérios; onde êles mantiveram os seus concílios e ordena
ram, não apenas bispos, mas ainda mártires para governar
as igrejas; onde São Lourenço recebeu o diaconato, e os santos
Novato e Timóteo o sacerdócio. Ali também um Policarpo e
um Ireneu visitaram o sucessor de S. Pedro, e de lá foram
enviados em missão os apóstolos que converteram o nosso
rei Lúcio.
A casa que habitaram os pontífices romanos e a igreja
onde oficiaram, até que Constantino os instalou no palácio
e na basílica de Latrão, residência e catedral dessa ilustre
aucessão de papas-mártires durante três séculos, são evidente
mente lugares dignos do nosso interêsse. A fim de que um
preconceito nacional ou pessoal nos não desvie nessas pes
quisas, recorreremos a um sábio antiquário contemporâneo
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que, perseguindo outros fins, reuniu acidentalmente todos os
dados de que necessitamos (1) .
Tivemos ocasião de colocar a residência dos pais de Inês
na Via Patrícia. Essa rua tinha também outro nome, chama
vam-lhe Vicus Corneliorum, porque a ilustre família dêsse
apelido a habitava. O centurião convertido por S. Pedro (2)
pertencia a essa família, e foi decerto por seu intermédio que
o apóstolo foi apresentado em Roma ao chefe da casa, Cornélio
Pudens. l!:ste senador desposou Cláudia, nobre senhora bretã,
e é curioso ver o poeta profano Marcial rivalizar com os mais
castos escritores ao cantar o epitalâmio dêsse virtuoso casal.
Foi em casa dêles que viveu S. Pedro, e seu irmão em
apostolado, S. Paulo menciona-os na lista dos seus amigos
como segue : "Eubulo e Pudens, Lino e Cláudia e todos os
irmãos te saúdam ( 3) " . Dessa casa partiram os bispos que
o príncipe dos apóstolos enviou em tôdas as direções para pro
pagar a fé e mor;rer em nome de Cristo. Após a morte de
Pudens, a casa tornou-se propriedade de seus filhos ou de seus
netos, dois moços e duas moças, sendo estas últimas mais
conhecidas por terem um lugar no calendário e por haverem
dado nome a duas das mais importantes igrejas de Roma,
Santa Praxedes e Santa Pudenciana. É a esta última que
Alban Butler chama "a mais antiga igreja do mundo", indi
cando ao mesmo tempo a Via Patrícia e a casa de Pudens.
Em Roma, assim como nas outras cidades, a eucaristia
era primitivamente celebrada pelo bispo sempre no mesmo
lugar. E mesmo após a edificação de outras igrejas onde se
reuniam fiéis, a comunhão era-lhes trazida dêsse único altar
pelos diáconos, e distribuída pelos sacerdotes. Foi o papa
Evaristo, o quarto sucessor de S. Pedro, que multiplicou as
igrejas de Roma.
·

l!:sse papa decretou que a partir de então só se erigissem
altares de pedra e que êles fôssem consagrados ; em seguida
instituiu os "monumentos", isto é, dividiu Roma em paróquias
a cujas igrejas chamou monumentos. A relação entre êsses
dois decretos surpreenderá todos os que leram os versículos
17 e 18 do vigésimo oitavo capítulo do Gênesis; Jacó, tendo
uma visão em que os anjos apareceram enquanto êle dormia
com a cabeça numa pedra, disse estremecendo ao acordar :
"Venerável lugar é êste! Eis aqui a casa de Deus, eis aqui
(1)

(2)
(3)

Monsenhor Bartolini.
Atos, X.
ll Timóteo, IV, 21.

FABÍOLA

147

a porta dos céus". E levantando-se tomou a pedra e ergueu-a
como monumento, depois de haver derramado azeite sôbre ela.
A igreja ou oratório onde se celebravam os mistérios
sagrados era verdadeiramente, para os cristãos, a casa de
Deus ; e o altar de pedra que nela se erguia e se consagrava
derramando sôbre ela azeite, como se faz ainda em nossos
dias (porque os decretos de Evariste prosseguem conservando
fôrça de lei) , tornou-se dêsse modo um "monumento".
Dois fatos interessantes decorrem desta digressão. O
primeiro é que não havia até então em Roma senão uma
igreja com altar, nem subsistindo dúvida de que essa igreja
fôsse a colocada sob a invocação de Santa Pudenciana. O
segundo é que o único altar então existente não era de pedra.
Era o altar de madeira de que São Pedro se servia e que
permaneceu naquela igreja até ao dia em que S. Silvestre
o mandou transportar para a basílica de Latrão onde se tornou
altar-mor. O papa Pio I acrescentou um oratório à igreja
de Santa Pudenciana e atribuiu-lhe a categoria de "monu
mento", e como nomeasse para ela o seu irmão Pastor, cha
mou-se-lhe então Títulos Pastoris.
Sob o mesmo pontificado veio pela segunda vez a Roma
S. Justino, o sábio apóstolo, onde sofreu martírio. Comparando
os seus escritos com o Martirológio, chegamos a interessantes
conclusões referentes ao culto cristão no tempo das perse
guições.
- Em que lugar se reúnem os cristãos? - perguntou
o juiz a Justino.
- Imaginais - respondeu êle, - que nos reunimos todos
no mesmo lugar? Enganais-vos.
Quando o interrogaram sôbre a sua morada e o lugar
onde reunia os seus discípulos, respondeu :
- Tenho vivido até agora em casa de um certo Martinho,
nas chamadas Termas Timotinas. Estou vindo a Roma pela
segunda vez e não conheço outro lugar de reunião além daquele.
As Termas Timotinas faziam parte da casa dos Pudens,
e são aquelas onde Fúlvio e Corvino se encontraram certa
'
manhã. Novato e Timóteo eram irmãos das bem-aventuradas
virgens Praxedes e Prudenciana, e daí tomarem essas Termas
os nomes de Novacianas e Timotinas, quando passaram das
mãos de um para as de outro irmão.
Na sua descrição da liturgia cristã, S. Justino fala do
1acerdote oficiante em têrmos que designam claramente o
bispo ou pastor supremo da cidade; não sõmente porque lhe
dâ o titulo que se aplicava aos bispos na antiguidade, como
também porque o menciona como protetor dos órfãos e das
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viúvas, e encarregado do socorro aos doentes, mendigos, pri
sioneiros e estrangeiros. Tantos atributos não podiam caber
senão ao bispo de Roma, o próprio papa.
Também se conta que S. Pio mandou erigir nessa igreja
pias batismais, o que é outra prerrogativa da catedral, e que
foram transportadas com o altar para a basílica Laterana. O
santo papa Estêvão (A. D. 257) batizou o tribuno Nemésio
e sua família, juntamente com vários outros, na igreja de
Pastor. Foi lá também que o bem-aventurado diácono Lourenço
distribuiu aos pobres os precioscs vasos da Igreja.
Mais tarde o nome dessa igreja foi mudado, mas ela
continua sempre no mesmo lugar, e não há dúvida de que
a igreja de Santa Pudenciana foi durante os três primeiros
séculos a humilde catedral de Rema.
Foi pois para êsse lugar que Torquato concordou, embora
constrangido, levar Fulvio, a fim de que êle assistisse à orde
nação de dezembro.
Torquato conhecia a senha indispensável, e entrou acom
panhado de Fülvio, que logo mostrou habilidade em imitar
os que o rodeavam. A assistência não era muito numerosa, e
concentrava-se num dos pátios da casa convertido em igreja
ou oratório, quase tôda composta do clero e dos candidatos
à ordenação.
·

Entre êstes últimos achavam-se Marcos e Marceliano, ir
mãos gêmeos, convertidos ao mesmo tempo que Torquato, que
receberam ordens de diáconos, e o pai de ambos, Tranquilino
que foi ordenado padre. Fúlvio gravou bem na memória as
feições dêles, e a sua atenção volveu-se depois para o clero,
para os mais altos dignatários da igreja de Roma, e especial
mente num dêles cravou o seu olhar penetrante, observando
cada um dos seus gestos, a sua aparência, a voz e as feições.
Era o pontífice que celebrava o sagrado rito. Marcelo
governava a Igreja havia seis anos, e era de idade avançada.
Sua expressão bondcsa e meiga mal deixava suspeitar aquela
energia que faz os mártires e que êle soube testemunhar quando
morreu por Cristo. Nessa época evitava-se qualquer mani
festação exterior que pudesse trair aos olhos dos lôbos o chefe
do aprisco.
:Êste usava apenas os trajes comuns às altas
classes sociais. É portanto provável que quando êle estivesse
oficiando no altar usasse por cima da roupa comum uma veste
especial, a casula primitiva, de brancura imaculada. O bispo
acrescentava-lhe uma calota ou infula que deu origem à mitra,
e levava na mão o báculo, emblema da sua dignidade e da
sua autoridade pastorais.
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Sôbre êste, que estava voltado para a assistência atrás
do altar sagrado de Pedro, colocado entre êle e o rebanho,
deteve o espião oriental o seu olhar agudo. Observou-o minu
ciosamente, mediu-o com a vista, notou-lhe bem a côr dos
cabelos e da pele, reteve cada movimento da sua cabeça, o
andar, os gestos, as entonações de voz, quase o ritmo da respi
ração e por fim disse consigo : "Se o encontrar fora daqui,
seja qual fôr o seu disfarce, êsse homem não me escapa.
Agora sei quanto vale."

CAPfTULO

XI

AS VffiGENS

PRIE IVN PAVSA
B E T PRAETI OSA
ANNORVM PV L L A
VIRGO XII TANTVM
ANCILLA DEf ET XPI
F L . VIN C ENTIO ET
FRAV I T O .

Vé
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n E o sábio Thomassino houvesse conhecido essa inscrição
.::;, recentemente descoberta, quando provou, com tanta eru-

dição, que a virgindade era professada na primitiva
Igreja desde a idade de doze anos, tê-la-ia com certeza citado.
Não é com efeito de estranhar que a donzela serva de Deus
o de Cristo apenas com doze anos de idade consagrasse a sua
virgindade a Deus, pois justamente nessa idade é que um tal
111tado começa a tornar-se meritório.
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Mas embora fôsse permitido a uma donzela de doze anos,
- a idade núbil de acôrdo com a lei romana - consagrar-se
ao Senhor, só mais tarde ela recebia das mãos de um bispo
o véu das virgens numa cerimônia solene, geralmente no dia
de Páscoa. Quando algum perigo ameaçava a Igreja, ela
permitia contudo que essa consagração fôsse antecipada de
alguns anos, encorajando assim as espôsas de Cristo em seus
votos sagrados e dando-lhes a sua bênção solene.
Ia ter comêço uma das mais violentas perseguições, que
nem mesmo pouparia as mais inocentes ovelhas do rebanho,
não sendo portanto de admirar que as que intimamente se
haviam dedicado ao Cordeiro divino, as castas espôsas de
tôda a eternidade, quisessem celebrar os seus esponsais antes
da hora da morte. Se o martirio era o seu destino, elas dese
javam enlaçar à palma verde do sofrimento o lírio florido da
castidade.
Inês fôra destinada desde a infância a êsse estado entre
todos os santos. A extraordinária virtude que sempre se
manifestara tanto em - suas palavras como em seu� atos, tão
graciosamente unida à simplicidade e à inocência da juventude,
atribtúam-lhe uma maturidade bem superior à idade que tinha,
autorizando a seu respeito tôdas as medidas de indulgência
possíveis de conceder às que suspiravam pelas místicas núpcias.
Escolheu pois a ocasião que lhe oferecia aquêle perigo imi
nente, porque a lei prescrevia às virgens um postulado de pelo
menos dez anos. Uma outra noviça se juntou às suas súplicas.
É fácil imaginar que uma santa amizade crescera entre
Inês e Sira desde o primeiro encontro que tiveram e ao qual
assistimos, e tal sentimento não fêz senão fortalecer-se quando
Inês ouviu Fabíola elogiar a sua escrava favorita. Por isso,
e ainda pelas modestas palavras da escrava, sabia Inês que
ela se mostrava contente de ver que lhe deixavam nas mãos
a obra a que se consagrara : a conversão da ama. Essa obra
ia prosperando incontestàvelmente, graças à prudência e ao
tacto de Sira.
Inês, nas suas freqüentes visitas a Fabíola, limitava-se
a admirar e aprovar as conversas de Sira que a prima lhe
citava, evitando em todo o caso, cuidadosamente, qualquer
referência que pudesse sugerir um entendimento entre ela
e a escrava.
Sira na qualidade de escrava e Inês na qualidade de pa
rente, haviam tomado luto pela morte de Fábio ; nenhuma
mudança em suas roupas levaria Fabíola a suspeitar que
ambas participavam de um ato místerioso. Podiam pois re
clamar sem temor a consagração dos seus votos de virgindade
·
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perpétua. A súplica foi atendida, mas por motivos fáceis de
compreender manteve-se o segrêdo. Somente um ou dois
dias antes das núpcias espirituais, Sira informou debaixo de
grande segrêdo a sua amiga ceguinha.
- Então é assim - disse a outra fingindo-se desapon
tada, - que guardas as boas coisas só para ti! E chamas
a isso caridade?
- Minha querida - volveu Sira com doçura, - não te
zangues. Em casos dêstes o segrêdo é indispensável.
- Queres dizer que a tua pobre Cecília nem sequer po
derá estar presente?
- Oh, Cecilia! é claro que irás comigo ; e hás de ver
tudo o que puderes - acrescentou a escrava rindo.
- Não me importo de não ver nada. Mas dize-me, como
lrâs vestida? Já tens tudo pronto ?
Sira descreveu-lhe exatamente o vestido e o véu, as suas
cOres e formas.
- Como tudo isso é interessante! - exclamou Cecilia.
- E que terás de fazer?
A outra, divertida com aquela desacostumada curiosidade,
referiu-lhe a curta cerimônia.
- Mais uma pergunta - concluiu a cega : - Onde e
quando terá lugar tudo isso ? Já que me permites assistir a
ela, necessito saber onde devo dirigir-me.
Sira respondeu-lhe que a cerimônia teria lugar na igreja
do Pastor, daí a dois dias pela madrugada.
- Mas por que estás tão curiosa, minha querida? Nunca
te vi assim! Receio que te estejas prendendo muito às vai
dades dêste mundo.
- E que tem isso ? - replicou Cecilia. - Se as pessoas
têm segredos para mim, não vejo porque motivo os não hei de
ter para elas.
Sira riu-se daquela mágoa afetada, conhecendo como co
nhecia a simplicidade de coração da pobre criança. Beijaram
-se afetuosamente antes de se separar. Cecília encaminhou-se
diretamente para a casa da boa Lucina, pois era querida por
todos. Logo que se achou em presença da excelente matrona,
correu a lançar-se-lhe nos braços e rompeu a chorar. Lucina
tranqüilizou-a com os seus afagos e ela não tardou a sossegar.
Alguns minutos depois estava de novo alegre e bem disposta,
combinando com a boa mulher alguma coisa que sem dúvida
a enchia de satisfação. Quando se despediu de Lucina, ligeira
e jovial, dirigiu-se à morada de Inês onde vivia o santo sacer
dote Dionisio, que encontrou em casa. E ajoelhando a seus
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pés, suplicou-lhe com tal fervor que o padre se emocionou
até às lágrimas e a consolou com as mais carinhosas palavras.
O Te Deum ainda não estava escrito nesse tempo, mas o
hino que se elevava do coração da pobre cega ao regressar
ao seu 'hUmilde tug(irio, muito devia parecer-se com êle.
Raiou por fim a bem-aventurada manhã. Antes de clarear
o dia foram celebrados os mais solenes mistérios e os fiéis
dispersaram-se. Apenas ficaram os que deviam participar da
cerimônia secreta, ou a ela assistir. Eram Lucina e seu filho,
os velhos pais de Inês, e naturalmente Sebastião.
Sira em
vão procurou a amiga cega, que decerto se retirara com os
outros assistentes, e a boa escrava temia havê-la melindrado
com a sua reserva no último encontro que tiveram.

O recinto estava ainda mergulhado na vaga obscuridade
dessa manhã de inverno, embora para o oriente se anunciasse
um belo dia de dezembro. Sôbre o altar ardiam longos círios
aromáticos, envolvendo o santuário na sua branda claridade.
Em frente ao altar venerável pousava a cadeira não menos
santa de Pedro, na qual se sentava o Pontífice, tendo o báculo
na mão e a mitra na cabeça; em redor dêle viam-se os seus
ministros, quase tão augustos quanto êle.
Em meio à escura capela ergueram-se vozes tão doces
como as dos anjos, cantando um hino de harmoniosa cadência,
exprimindo os sentimentos mais tarde celebrados no Jesu

Carona virginum.

Surgiu então, no santuário já iluminado, a procissão das
virgens consagradas, conduzida pelos padres e diáconos. En
tre elas apareciam as duas novas postulantes, cujos vestidos
de imaculada brancura destacavam entre as roupagens pretas
das outras. Foram acompanhadas, cada uma por duas profes
sas, ao pé do altar, onde ajoelharam diante do Pontífice. As
madrinhas ou donzelas de honra ficaram bem perto, a fim
de tpmarem parte na cerimônia.
Perguntou-se solenemente a cada uma o que ela desejava,
e ambas exprimiram o desejo de receber o véu e cumprir os
deveres que êle implicava, sob a orientação das madrinhas
escolhidas. Pois embora as virgens consagradas começassem
já a viver em comunidade, muitas delas continuavam vivendo
em suas casas, porque a perseguição impedia a clausura.
Contudo, havia para elas um lugar reservado na igreja,
e era freqüente reunirem-se para se instruir e adorar em
comum.
O bispo dirigiu-se então às jovens postulantes, em palavras
eloqüentes e afetuosas.
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Louvou-lhes a alta vocação de viverem na terra à seme
lhança dos anjos, que se não casam nem se dão em casamento;
de seguir para o céu o mesmo casto caminho da Mãe do
Verbo Incarnado, e uma vez chegadas lá acima, fazerem parte
dêsse escolhido exército que acompanha o Cordeiro para onde
quer que êle vá. Dissertou sôbre a doutrina de S. Paulo,
escrevendo aos Coríntios que a virgindade era o estado supre
mo, e em seguida falou com emoção de felicidade de não
possuir na terra senão um único amor que, longe de murchar,
desabrocha na imortalidade celeste, pois a beatitude outra coisa
não é que o desabrochar da flor que o amor divino semeou
na terra.
Após êsse breve discurso e o exame das candidatas a
tão grande honra, o santo Pontífice iniciou a bênção das
diferentes peças das suas vestes religiosas, em preces bem
semelhantes às que ainda hoje se usam, e que elas revestiram
ajudadas pelas madrinhas.
As novas religiosas pousaram a cabeça no altar, em sinal
de sacrifício e abnegação das suas pessoas.
No Ocidente,
entretanto, não lhes cortavam os cabelos como no Oriente;
uma coroa de flores foi colocada sôbre a cabeça de cada noviça,
pois apesar de ser inverno, os bem providos canteiros de
Fabíola forneceram as coloridas e perfumadas flores.
· Tudo parecia acabado, e Inês ajoelhada ao pé do altar
continuava imóvel, imersa em radioso êxtase, de olhos erguidos
para o céu, enquanto junto dela Sira, de fronte inclinada,
recolhida às profundezas da sua humildade, perguntava a si
própria como se achara digna de um tal favor.
Estavam tão absortas na sua ação de graças que nem
perceberam um ligeiro movimento na assistência, anunciando
algum fato imprevisto.
Foi o bispo que as despertou repetindo a pergunta :
- Minha filha, que desejas?
E antes de poderem olhar para trás sentiram que alguém
lhes tomava as mãos e uma voz querida respondia :
- Santo Padre, desejo receber o véu que me consagre
n Jesus Cristo, meu único amor na terra, sob a proteção destas
duas bem-aventuradas virgens, sua espôsas escolhidas.
Ambas se sentiram inundadas de alegria e ternura : era
Cecília, a pobre cega. Quando ela soube da felicidade prome
tida a Sira, voou para junto da boa Lucina, que a consolou,
ncenando-lhe com a possibilidade de obter a mesma graça e
prometendo contribuir com tudo o que fôsse necessário. Ce
cllia insistiu para que as suas vestes fôssem grosseiras como
competia a uma pobre mendiga. O padre Dionísio apresentou
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o pedido ao Pontífice, que foi aceito; e como Cecília desejava
ter por madrinhas as duas amigas, resolveu-se que Dionísio
a conduziria ao altar após a consagração daquelas.
De tudo isto Cecília guardara segrêdo.
A bênção foi pronunciada, ela revestiu o hábito e o véu;
quando lhe perguntaram se havia trazido uma grinalda de
flores, tirou embaraçadamente de sob o manto a coroa que
ela mesma preparara : um ramo de espinhos enrolado em
círculo, e apresentou-o dizendo :
- Não tenho flores para oferecer ao meu espôso, e êle
também não trouxe flores para mim. Não passo de uma
pobre criatura, e acho que não ofenderei o meu Senhor
rogando-lhe para me cingir com a mesma coroa que êle pró
prio escolheu para si. As flores simbolizam as virtudes de
quem as usa, mas o meu coração estl�ril nunca produziu outras
melhores do que esta.
Pobre cega que era, não pôde ver as suas companheiras
arrancar as grinaldas das suas frontes para com elas a coroa
rem, mas um aceno do Pontífice deteve-as; e perante a assis
tência em lágrimas ela foi enternecidamente levada ao altar
com a sua coroa de espinhos, emblema das constantes doutrinas
da Igreja, que nos ensina não haver virtude mais sublime
que a inocência submissa à penitência.

CAPiTuLO XII
A VIA NOMENTINA
via Nomentina parte de Roma para os lados do
oriente ; entre ela e a via Salariana cava-se uma
profunda ravina, além da qual o terreno graciosa
mente ondula do lado da primeira. Nesse terreno ergue-se
um templo de forma circular, muito pitoresco, e bem perto
dêle uma suntuosa basílica sob a invocação de santa Inês.
Ali se encontrava a própria vila da santa, mais ou menos
a milha e meia da cidade, tendo sido combinado que as três
virgens recentemente consagradas para lá se dirigiriam a fim
de passar o dia em retiro, alegria e paz. Bem poucas opor
tunidades iguais lhes seriam daí em diante concedidas.
Parece-nos inútil descrever essa residência campestre, salvo
para dizer que tudo respirava felicidade e contentamento.
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Estava-se num dêsses dias encantadores que oferece o cli
ma de Roma no inverno. Os severos Apeninos mostravam-se
levemente polvilhados de neve, o chão ainda pouco endurecido,
a atmosfera transparente, o sol brilhando num céu sem nuvens.
Sôbre as cabanas flutuavam longas espirais de fumo cin
zento, e só as vinhas despojadas de fôlhas indicavam o mês
de dezembro. Todos os sêres vivos pareciam conhecer e amar
a doce proprietária daquele lugar. As pombas vinham empo
leirar-se-lhe nos ombros e nas mãos; os cordeiros dos apriscos
pulavam de alegria à sua aproximação, recebendo a erva verde
e perfumada que ela lhes apresentava com mostras de grande
alegria, e ninguém com mais boa vontade reconhecia a sua
meiga realeza que o velho Molosso, o enorme cão de guarda.
Prêso junto à grade, tinha um tal aspecto de ferocidade que
mesmo os servidores mais conhecidos escassamente ousavam
aproximar-se. Quando Inês surgia êle rojava-se pelo chão,
agitava a cauda eriçada de pêlos, não cessava de ganir até
que o soltassem; e até uma criança poderia então aproximar
-se. A partir daí não se afastava mais da dona, seguindo-a
com a mansidão de um cordeiro ; se ela se sentava estendia
-se-lhe aos pés, fitando-a nos olhos, radiante de gozar os
afagos daquela delicada mão na sua enorme cabeça.
Era em verdade um dia maravilhoso, cheio de serenidade
e luz, aquêle em que as três jovens comentavam os felizes
acontecimentos dessa manhã, ou da manhã mais radiosa ainda
que lhes estava prometida lá em cima, para além do puro
céu de Roma; e a conversa ainda mais se animava quando
as duas outras falavam da surprêsa que Cecília lhes reservara.
Ela ria alegremente, dizendo guardar-lhes uma surprêsa ainda
maior, pois tencionava precedê-las nas alvorada da grande
manhã, sendo sua intenção chegar em primeiro lugar e não
em último.
Nesse mesmo instante Fabíola dirigia-se à vila para visitar
Inês, o que pela primeira vez fazia após o luto.
Parou subitamente ao aproximar-se do lugar onde estava
reunido o venturoso trio, e contemplando as duas virgens
que pareciam refletir a beleza dos céus, debruçadas sôbre
aquela cujo esplendor residia todo na alma, viu de repente
a realização do seu sonho. Todavia, receando importuná-las
e como desejasse encontrar Inês sàzinha, e não em companhia
de sua escrava e de uma pobre cega, afastou-se antes de ser
notada encaminhando-se para um ponto mais distante do jardim.
Fabíola perguntava a si mesma porque não havia de gozar
a mesma felicidade de Inês, porque se abria entre elas um
abismo.
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Mas aquêle dia não devia acabar sem nuvens, tanta ven
tura não podia demorar sôbre a terra. Além de Fabíola,
outra pessoa deixara Roma para fazer a Inês um visita menos
agradáv�.I. Era Fúlvio, que não esquecia as palavras de Fábio,
garantindo-lhe pouco tempo antes que as suas eloqüentes pala
vras e as suas jóias fulgurantes haviam perturbado a frívola
cabeça de Inês. Deixando que decorressem os primeiros dias
de luto, evitara a casa onde fôra tão mal recebido, ou antes
bruscamente despedido.
Seguro de que Inês se retirara para a casa de campo de
seus pais, sozinha e sem nenhum servidor masculino, imaginou
que se apresentava uma excelente ocasião para lhe fazer a
côrte. Saiu de Roma a cavalo pela porta Nomentina, não
tardando a chegar à vivenda de Inês. Diante da sua insistência
em falar-lhe de coisas muito importantes, o porteiro deixou-o
entrar avisando-o de que sua ama se encontrava no fundo
do jardim. O sol já declinava, e como as companheiras se
tivessem afastado, Inês estava sozinha sentada num delicioso
recanto, com o velho Molosso estendido aos pés. O cachorro
pôs-se a rosnar surdamente, coisa que raro fazia quando estava
junto dela; a jovem ergueu os olhos do ramo de flores que
estava preparando, colhidas pelas suas companheiras, e levan
tou um dedo para sossegar o animal instintivamente alertado.
Fúlvio aproximou-se respeitoso, embora afetando um ar
mais desembaraçado do que de costume, como certo do êxito
da tentativa.
- Aqui venho, Inês - começou êle, - trazer-te a ex
pressão do meu respeito ; não podia ter escolhido melhor dia,
pois são raros aquêles em que o sol tão largamente se pro
digaliza.
- l!:ste dia foi na verdade radioso para mim - respondeu
Inês evocando as cenas da manhã; - o sol nunca se mostrou
tão -brilhante, e só um outro, que espero, o poderá ainda
suplantar.
Fúlvio, lisonjeado, imaginou que ela pretendia aludir à
sua presença e tornou :
- Falas decerto do dia das tuas núpcias com o eleito
do teu coração . . .
- As minhas núpcias já se realizaram - volveu ela
como em sonhos, - e hoje mesmo.
- Essa coroa e êsse véu foram colocados em tua fronte
para celebrar antecipadamente essa hora abençoada ?
- Com efeito, é o penhor que meu amado me deixou,
a fim de que só a êle possa amar.
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- E quem é êsse feliz mortal? Sempre esperei, e ainda
não renuncio à esperança de possuir um lugar em teus pensa
mentos, talvez mesmo no teu afeto.
Inês mal dava a impressão de ouvi-lo, estranha a tôda
a perturbação, timidez e embaraço.

Coração inocente e corpo imaculado,
Nada tinha a temer ignorando o pecado.
Tinha o semblante alegre, aberto e cândido ; seus olhos
de tão meigo brilho pousados em Fúlvio, traduziam uma tão
inocente simplicidade que quase lhe desarmava a coragem.
Pôs-se de pé, graciosa e digna, e respondeu :

- O leite e o mel desprendem-se de seus lábios,
sangue do seu rosto macerado espalhou-se no meu.

e

o

"Está louca!" pensou Fúlvio; mas o ar inspirado de Inês
e o brilho do seu olhar fixo em qualquer objeto misterioso
só visível para ela, subjugaram-no e forçaram-no ao respeito.
Como ela parecesse despertar, Fúlvio retomou coragem e
resolveu formular o seu pedido.
- Inês - disse êle, - estás gracejando com um homem
que te admira e ama sinceramente. Eu sei de fonte limpa,
sim; absolutamente segura, de um amigo comum infelizmente
morto, que me vias sem desagrado e não te opunhas às minhas
aspirações. Solicito agora seriamente e instantemente a tua
mão. Talvez me aches brusco, e audaz o meu pedido, mas
isso mostra a minha sinceridade e a grandeza do meu afeto.
- Afasta-te de mim, homem corrupto! - exclamou ela
com tranqilila altivez; - um único amor enche o meu coração,
só a J!:le consagro a minha fé, só a Êle me confio em sincera
devoção; seu amor é casto, seus afagos são puros, suas espôsas
jamais retiram a coroa da virgindade!
Fúlvio, que pusera um joelho em terra ao acabar a frase,
e que nessa atitude atraíra a severa reprimenda, ergueu-se
furioso e despeitado, com a idéia de ter caído num perfeito
lôgro.
- Não te basta recusar-me? - volveu êle. - Depois
de me haveres animado vens agora insultar-me, dizendo-me
na face que outro colheu hoje as tuas preferências ? Talvez
Sebastião, creio eu . . .
- Quem és tu - interveio uma voz indignada, - para
te atreveres a pronunciar com desd-ém o nome de um homem
honrado, cuja virtude e coragem não têm semelhante?
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Ao voltar-se deparou com Fabíola que, tendo passeado
alguns instantes pelo jardim, imaginara encontrar a prima
sozinha.
Chegando de improviso ouvira as últimas palavras de
Fulvio, o - qual, embaraçado, permaneceu em silêncio.
Fabíola, tomada de generosa indignação, prosseguiu :
- Quem és tu para ousares introduzir-te nesta vivenda
campestre a fim de insultar minha prima em sua própria
casa?

- E que autoridade tens tu - replicou Fúlvio, - para
falares como senhora numa casa que te não pertence ?
- Sou a que te proporcionou à sua mesa o primeiro
encontro com minha prima, e que, tendo descoberto as tuas
intenções a respeito de uma inocente criança, se julga no dever
de honra de as contrariar e de a proteger contra ti.
E tomando Inês pela mão, levou-a consigo ; Molosso rece
beu pela primeira vez, mas com imensa alegria, um leve
tapa na cabeça para o impedir de acrescentar a mordida ao
rosnido, enqu�to Fúlvio murmurava :
- Orgulhosa dama romana! hás de lamentar amarga
mente êste dia e esta hora.
Saberás então como a Asia se
vinga!

CAPÍTULO XIII
O ÉDITO

eHEGOU

enfim o dia da promulgução do édito em Roma.
Corvino sentiu a importância do papel que lhe haviam
confiado de afixar em pleno Forum o decreto de exter
minação contra os cristãos, ou melhor a sentença que até
o nome lhes apagaria da face da terra. Notícias da Nicomédia
anunciavam que um valente soldado de nome Jorge, depois
de ter rasgado um decreto semelhante, padecera morte cora
josa em recompensa da sua temeridade. Corvino jamais con
sentiria que tal coisa sucedesse em Roma, conhecendo bem
quais seriam par� êle as conseqüências disso. O edital fóra
escrito em grossas letras, sôbre fôlhas de pergaminho ligadas,
fixadas numa prancha, e em seguida firmemente penduradas
a uma coluna não longe das Puteal Libonis� cadeiras dos ma
gistrados no Forum. Tudo isto foi feito já de noite, quando
o Forum estava completamente deserto.
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Pretendia-se que o édito aparecesse aos olhares do povo
logo pela manhã, de modo que a impressão causada fôsse mais
forte.
·
Para evitar a destruição do precioso documento durante
a noite, Corvino tomou as mesmas engenhosas precauções
empregadas outrora pelos sacerdotes judeus com o intuito de
Impedirem a ressurreição ; obteve como guarda noturna do
palácio uma companhia da coorte de Panônia, composta de
soldados pertencentes às mais ferozes raças bárbaras : dácios,
panonianos, sarmatas e germanos, cujas feições rudes, aparên
cia selvagem, loiros cabelos desgrenhados e espessos bigodes
ruivos os tornavam medonhos aos olhos dos romanos. Aquêles
homens mal falavam latim; comandados por oficiais das suas
terras constituíam, nesse império em decadência, a guarda
mais fiel à volta do tirano, por vêzes seu compatriota ; estavam
prontos a cometer os mais monstruosos crimes, desde que
para tanto recebessem ordens.
Certo número dêsses bárbaros preparados para tudo foram
distribuídos por tôdas as avenidas do Forum, com ordens de
trespassar ou abater a machado quem tentasse passar sem
dar a senha. A senha era fornecida tôdas as noites pelo
general em chefe, seus tribunos e centuriões, a tôda a tropa.
Mas, para que se tornasse impossível aos cristãos conhecê-la
nessa noite, a astúcia de Corvino escolhera uma de que nenhum
cristão quereria servir-se, ainda que por acaso a viesse a
saber : Numen Imperatorum, a Divindade dos Imperadores.
A sua última preocupação foi fazer a ronda, dando a cada
sentinela as ordens mais terminantes, especialmente à que
se achava postada junto ao édito. Para guardar êsse pôsto
escolhera-se um homem de incomparável fôrça, medonho as
pecto e malvadez infinita. Corvino deu-lhe as instruções mais
rigorosas, recomendando-lhe que não poupasse ninguém, im
pedindo quem quer que fôsse de se aproximar do édito sagrado.
Repetiu-lhe numerosas vêzes a senha e deixou-o, já meio em
brutecido pela cerveja, com esta idéia obscura no estúpido
cérebro : que o seu dever, que de resto lhe não desagradava,
era varar ou acutilar alguém antes do amanhecer.
Nessa altura o velho Diógenes e seus corajosos filhos
preparavam, não longe dali, a sua frugal refeição na pobre
casa da Suburra. Foram interrompidos por uma leve pancada
na porta, e uma vez erguido o loquete entraram dois jovens
que foram acolhidos pelas boas-vindas de Diógenes.
- Entrai, nobres senhores; grande bondade mostrais hon
rando a minha pobre morada! Nem sequer me atrevo a ofe-
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recer-vos da nossa simples comida, mas se o consentirdes será
uma festa de fraternidade cristã.
- Agradeço-te de todo o coração, pai Diógenes - res
pondeu o mais velho dos recém-chegados, Quadrato, o forte
amigo de · Sebastião. - Viemos aqui expressamente, Pancrácio
e eu, para cear contigo. Mas não já, pois temos que fazer
neste bairro, porém mais tarde gostaremos de comer alguma
coisa. Enquanto isso, vai ou manda um dos teus rapazes
comprar umas provisões. Arranja qualquer coisa boa; desejo
que um copo de generoso vinho regozije os nossos corações.
Dizendo essas palavras estendeu a bôlsa a um dos moços,
e Pancrácio para dizer também alguma coisa dirigiu-se ao
velho :
- Valente Diógenes, ouvi Sebastião dizer que te recordas
de ter visto o glorioso diácono Lourenço morrer em nome
de Cristo. Conta-me como foi.
- De bom grado o farei - respondeu o velho. - Há
quase quarenta e cinco anos (1) que isso se passou, e como
eu já era então mais velho do que tu és hoje, podes imaginar
como me lembro perfeitamente de tudo. Era um belo moço,
bondoso e meigo ; seus discursos eram cheios de bondade e
de doçura, especialmente quando se dirigia aos pobres. E
como todos êles o estimavam! Acompanhei-o sempre por
tôda a parte, e encontrava-me presente quando o venerável
papa Sixto foi levado ao suplício, e Lourenço, indo ter com
êle, o censurou com a brandura de um pai falando ao filho,
por não consentir que êle partilhasse o seu sacrifício.
- Gloriosos tempos êsses! - interveio o adolescente; e como temos degenerado ; até parece que pertencemos a uma
raça diferente! Que achas, Quadrato ?
O rude soldado sorriu ouvindo-o exprimir essas queixas
tão generosas e sinceras.
- Também o vi distribuir pelos pobres os preciosos vasos
sagrados da sua igreja. Nunca mais tivemos outros assim.
Eram lâmpadas, candelabros, turíbulos, cálices e pátenas de
ouro, além de imensa quantidade de prata que se fundiu
para ser dada aos cegos, estropiados e indigentes.
- Mas dize-me - volveu Pancrácio, - como pôde êle
suportar aquêles espantosos tormentos ? Deve ter sido terrível!
- Assisti a tudo - respondeu o velho coveiro. - Come
·
çaram por colocá-lo sôbre a roda, atormentando-o de diversos
modos sem que êle soltasse um gemido, até que o juiz ordenou
que preparassem o horrível leito ou grelha de ferro. Ver
(1)
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sua carne delicada cobrir-se de bôlhas e fender-se ao calor
rlo fôgo, vê-la sulcada de lenhos rubros que se abriam até aos
ossos nos pontos onde assentavam os varões de ferro ; ver
n fumaça erguer-se do seu corpo como de um caldeirão,
ouvir o fogo crepitar por cima dêle e devorar-lhe o corpo ;
observar os tremores que lhe percorriam a pele, a agitação
que a agonia levava a cada um dos seus músculos, os abalos
espasmódicos que lhe convulsionavam e contraíam os mem
bros, tudo isso, confesso, constituía o espetáculo mais desolador
que jamais contemplei. Mas quando se lhe contemplava a
fisionomia esquecia-se tudo. A cabeça alteava-se por sôbre
o corpo consumido, alçava-se por assim dizer na contemplação
cie alguma cena celeste como a que antes tivera o diácono
Estêvão. O rosto mostrava-se abrasado pelo calor da fogueira,
mas a luz que por baixo o envolvia, penetrando-lhe os dourados
cabelos, punha-lhe como que uma auréola em redor da cabeça
e das feições formosas, dando-nos a impressão de êle estar
jâ no reino da glória. Seu rosto banhado em perfeita sereni
dade exprimia uma tão ansiosa expectativa, seus olhos erguiam
-se tão ardentemente para o céu que a gente sentia ímpetos
de trocar de lugar com êle.
- Sim, eu de boa vontade o faria! - interrompeu Pan
crácio ; - e o farei quando aprouver a Deus ! Não tenho a
esperança de suportar o que êle suportou, porque êle era
um nobre e heróico levita, e eu não passo de um fraco e indigno
pecador. Mas não acreditas, caro Quadrato, que nesses mo
mentos a fôrça nos é dada em proporção aos tormentos, por
grandes que êles sejam? Agüentarias fôsse o que fôsse, bem
sei, porque és um forte e valente soldado, acostumado ao
sofrimento e às feridas dolorosas. Eu tenho apenas um cora
ção animoso. Achas que isso seja bastante?
- Certamente, meu filho, certamente! - exclamou o cen
turião emocionado, fitando o adolescente com ternura. Mas não
Deus te dará fôrças como já te deu coragem.
esqueçamos o trabalho desta noite. Envolve-te bem na tua
capa e esconde o rosto na toga; assim! A noite está úmida
e fria. Agora, valente Diógenes, põe bastante lenha na fo
gueira a fim de que ao voltar encontremos pronta a ceia.
Não ficaremos muito tempo ausentes; deixa a porta entre
aberta.
- Ide, ide, meus filhos - disse o velho, - e que Deus
vos acompanhe. Qualquer que seja a vossa missão, estou
certo de que é digna de louvores.
Quadrato atirou bruscamente para os ombros a sua clâ
mide ou manto militar e os dois moços saíram para as ruas
n
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sombrias e estreitas da Suburra, tomando a direção do Forum.
Enquanto estiveram ausentes Sebastião apareceu e perguntou
ansiosamente por êles ao velho Diógenes, pois ouvira vaga
mente o que intentavam fazer. O ancião respondeu que os
esperava dentro de alguns instantes.
Mal - decorrera um quarto de hora quando se fizeram
ouvir passos precipitados, a porta se abriu violentamente em
purrada e logo se fechou atrás de Quadrato e Pancrácio.
- Cá está! - exclamou êste último, exibindo com risonho
semblante um pedaço de pergaminho amarrotado.
- Que é isto ? - perguntaram os outros dois inquietos.
- O que há de ser? O famoso decreto, naturalmente!
- respondeu Pancrácio com um júbilo infantil. - Olhem :

Domini nostri Diocletianus et Maximianus� invicti� senioris
Augusti, patres lmperatorum et OresartUm (1) , etc. Aqui está,

e vejam o que faço com êle!
Assim dizendo atirou-o à fogueira, enquanto os filhos de
Diógenes o cobriam de brasas.
Que restaria, dentro de alguns anos, daqueles que haviam
promulgado êsse orgulhoso édito ? Seus corpos seriam quei
mados em fogueiras de lenha de cedro borrifadas de perfumes,
e as suas cinzas mal encheriam uma urna dourada. E em
que se transformaria, alguns anos mais tarde, êsse paganismo
que o édito pretendia manter? Tornar-se-ia letra morta, mais
inútil que aquêles restos de cinza agora extintos na fogueira.
E o próprio império que os Augustos invencíveis procuravam
manter pela crueldade e a injustiça, não acabaria alguns sé
culos depois como êsse decreto, reduzido a nada ?
Tais eram sem dúvida os pensamentos de Sebastião en
quanto fitava distraído as cinzas do édito · orgulhoso e cruel
que os seus companheiros tinham rasgado, não por mera teme
ridade, mas porque êle continha blasfêmias contra Deus e as
suas santas verdades. Bem sabiam êles que se fôssem desco
bertos, horrendas torturas lhes estariam reservadas. Mas os
cristãos dessa época, prontos e dispostos ao martírio, desdenha
vam pensar nisso. A morte por Jesus Cristo, fôsse ela rápida
e amável, ou lenta e cruel, era o fim que buscavam; e como
valentes soldados marchando para o combate, não procuravam
saber se o dardo ou o gládio os atingiria, se um golpe mortal
bruscamente os liqüidaria ou se iriam estorcer-se durante
horas no chão, mutilados e trespassados, pouco a pouco ago
nizando entre cadáveres estranhos.
{1) Nossos Senhores Diocleciano e Maximiano, os Augustos inven
civeis pais dos Imperadores e Césares . . .
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Sebastião não teve ânimo de censurar os autores da faça
nha, que aliás tinha o seu lado cômico, de que antecipada
mente ria pensando nos espantos dos outros, no dia seguinte.
E todos tendo rido de bom grado, sentaram-se à mesa
para tomar parte na ceia. A intenção de Quadrato ao enco
mendar aquela ceia era ter o pretexto de que se encontravam
ali todos juntos no caso de serem descobertos, querendo tam
bém sustentar a coragem de seu jovem companheiro e dos
filhos de Diógenes.
Em breve a conversação se voltou para as recordações
da juventude do ancião, dos bons tempos de fervor, como
Pancrácio persistia em dizer. Sebastião acompanhou o amigo
até casa, e depois recolheu-se dando uma volta para evitar
o Forum.
Se alguém pudesse ver Pancrácio nessa noite,
quando em seu quarto se preparava para um justo reP.ouso,
essa testemunha o veria rir por muito tempo, como se estivesse
evocando alguma alegre aventura.

CAPÍTULO XIV
A DESCOBERTA

/'} ORVINO levantou-se ao raiar do dia, e apesar do tempo
l:..- desagradável dirigiu-se imediatamente ao Forum. En-

controu tôdas as sentinelas nos seus postos e apressou-se
em direção ao édito que tinha o encargo de guardar. Não
tentaremos descrever a sua surprêsa, o seu ódio, o seu furor,
quando avistou a prancha a que aderiam ainda em redor
dos pregos alguns fragmentos de pergaminho, com o dácio
ao lado de sentinela, inconsciente e irremovível.
De bom grado lhe saltaria à garganta como um tigre,
se não houvesse notado nos olhos do bárbaro um fulgor de
hiena que o aconselhava à prudência.
- Então, estúpido ! - gritou êle furioso. - Onde está
o édito? Responde imediatamente!
- Calma, calma, herr Korweiner! - volveu o setentrional
imperturbável.
Aí o tens, tal como foi confiado à minha
guarda.
.
- Mas onde, idiota ? Repara bem!
O dácio acercou-se, olhando a prancha pela primeira vez.
E depois de ter pasmado alguns instantes, acrescentou :
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- Então ? Não foi essa prancha que penduraste aí a
noite passada?
- Foi, pedaço de bruto, mas havia sôbre ela um documento
escrito que desapareceu! Era isso que devias guardar.
- Bem, capitão, a respeito de documentos escritos nada
sei, porque não entendo disso ; mas como choveu a noite tôda,
quem sabe se as letras se apagaram.
- E como estava ventando, talvez o pergaminho voasse!
- Isso mesmo ; tens razão.
- Vamos, chega de brincadeiras ! Quero saber quem
estêve aqui esta noite.
- Estiveram aí dois.
- Dois, quem ?
- Dois feiticeiros, ou dois gemes, o que é pior.
- Chega de gracejos comigo ! - Mas como o ôlho avinhado do dácio outra vez fulgurasse ameaçador, acrescentou
com mais brandura : - Bem, Armínio, que espécie de ho
mens eram e que fizeram?
- Um dêles devia ser estudante, rapazinho magro e frágil ;
deu uma volta em redor da coluna, e acho que levou o que
procuras enquanto eu estava distraído com o outro.
- E êsse? Qual era o seu aspecto ?
O soldado abriu a bôca, enrugou os olhos e encarou Corvino
com ar idiota, dizendo com estúpida solenidade :
- Se não era o próprio Thor, não andava longe disso.
Nunca vi semelhante fôrça!
- E que fêz êle para a mostrar?
- Chegou e começou a falar-me amigàvelmente, perguntando se eu estava com frio, etc. . . . De repente lembrei
-me de que tinha a obrigação de trespassar com a lança
quem quer que se aproximasse . . .
- É claro - interveio Corvino, - e porque o não fizeste?
---" Porque êle o não consentiu. Disse-lhe que se fôsse
embora ou eu o mataria, e dando um passo atrás apanhei
o meu virote; mas êle, tranqüilamente e sem que eu perce
besse como, arrancou-mo das mãos, quebrou-o contra o joelho
como se fôsse apenas de madeira, e em seguida atirando longe
a ponta ferrada cravou-a no chão como ainda a poderás ver
a uns cinqüenta passos daqui.
- E por que não correste sôbre êle de espada na mão,
para o matar? Onde está a tua espada ? Por que não a tens
na bainha?
O dácio, com um trejeito de bôbo, apontou o telhado da
basílica próxima, dizendo :
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- Não a estás vendo brilhar sôbre as telhas, à luz da
manhã?
Corvino ergueu os olhos e avistou qualquer coisa que real
mente parecia uma espada, mas não queria acreditar no que via.
- Como sucede que ela se encontra lá, animal?
O soldado torceu o bigode, irritado, decidindo Corvino a
interrogá-lo com mais cortesia. Por fim respondeu :
- 1!:le jogou-a para lá por uma espécie de feitiço, sem
qualquer esfôrço aparente, com tanta facilidade como eu arre
messaria o disco a uma distância de dez passos.
- E então?
- Então desapareceu no escuro com o mocinho que surgiu nesse momento de trás da coluna.
- Que singular história! - murmurou baixo Corvino;
contudo parece que o maroto fala a verdade. Não é qualquer
um que podia realizar essa proeza. - E por que não deste
alarme e chamaste os outros guardas para correrem em sua
perseguição ? - continuou voltando-se para o soldado.
- Em primeiro lugar, herr Korweiner, porque na minha
terra nós gostamos de lutar contra os vivos, mas recusamos
bater-nos com duendes. Depois, porque não adiantava nada.
Eu continuava a ver em perfeito estado a prancha confiada
à minha guarda.
- Bárbaro imbecil ! - rosnou Corvino entre dentes; de
pois acrescentou : - 1!:ste negócio vai custar-te caro; sabes
que se trata de um crime capital ?
- Como!
- Como ? Então permitires que um homem se aproxime
de ti sem dar a senha?
- Mais devagar, capitão! E quem te disse que êle a
não deu? Eu não fui, com certeza.
- Mas êle deu a senha ? Nesse caso não era cristão.
- Naturalmente; aproximou-se e disse com muita clareza :

Nomen Imperatorum (1) .

- O quê ? - rugiu Corvino.

- Nomen lmperatortUm.
- Mas a senha era Numen Imperatorum

vociferou
o romano indignado.
- Nomen ou Numen é tudo a mesma coisa, penso eu.
Uma letra não pode fazer muita diferença. Tu chamas-me
Armínio e eu chamo-me Hermann, e ambos os nomes têm a
mesma significação. Como hei de eu conhecer as sutilezas
da vossa língua ?
(1)

O nome do Imperador.

-
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Corvino estava furioso consigo mesmo, pois via quanto
melhor teria andado deixando naquele pôsto um pretoriano
inteligente e ágil, em vez dêsse estrangeiro estúpido e bárbaro.
- Bem - acrescentou êle de péssimo humor, - terás
de responder por tudo isso diante do imperador, e bem sabes
que êle não costuma brincar quando se trata de faltas cometidas.
- Veremos, herr Korveiner ....:.... replicou o soldado, a um
tempo cauteloso e obstinado ; - parece-me que estamos ambos
em maus lençóis. ( Corvino empalideceu porque era verdade,
bem o sabia. ) Precisas encontrar um meio de me salvar, se
desejas salvar-te a ti próprio. Tu é que és o responsável
diante do imperador por essa . . . como é mesmo que lhe
chamas? por essa prancha.
- Tens razão. Tentarei fazer-lhe crer que um numeroso
bando te atacou e matou no teu pôsto. De modo que fecha-te
por alguns dias no quartel, onde terás cerveja à vontade, até
que o caso seja abafado.
A sentinela afastou-se e em seguida escondeu-se. Alguns
dias depois o cadáver de um dácio, evidentemente assassinado,
apareceu nas margens do Tibre. Acreditou-se que sucumbira
numa briga de bêbedos, e ninguém se preocupou mais com
o assunto.
Não deixava de ser verdade, mas Corvino poderia oferecer
uma versão mais completa do caso. Antes de deixar aquêle
lugar fatal, examinara cuidadosamente o chão do Forum para
encontrar algum indício daquele ato temerário; e descobriu,
bem perto da coluna onde estivera pendurado o édito, uma
faca que estava certo de ter visto na escola, em poder de
um dos seus camaradas. Guardou-a com cautela, como ins
trumento da sua futura vingança, e retirou-se a fim de con
seguir um novo exemplar do decreto.

CAPÍTULO

XV

EXPLICAÇõES

lf"l UANDO o dia clareou, a multidão acorreu para o Forum
\.Jl.- de todos os pontos de Roma, ansiosa por ler o édito
terrível com que havia tempo a vinham ameaçando.
Mas deparando apenas com uma prancha vazia, o tumulto
generalizou-se. Uns admiravam a coragem dos cristãos, geral
mente tidos por covardes, outros indignavam-se com a audácia
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de semelhante ato, outros ainda escarneciam os funcionários
encarregados de guardar a proclamação. Havia ainda os que
se mostravam enfurecidos, vendo os prazeres que esperavam
para aquêle dia transferidos para outra data.
Logo de manhã, os freqüentadores dos lugares elegantes
não tiveram outro assunto de conversa. Nas grandes Termas
de Antonino, a notícia foi o assunto predileto. Lá se encon
traram Scauro, o homem da lei, Próculo e Fúlvio.
:Ê::ste
começou por lançar a Sebastião, que entrara durante a con
versa, um agudo olhar; e em seguida interpelou-o diretamente :
- Não és da mesma opinião ?
- Eu acho - replicou o outro muito calmo, - que
se os cristãos são os infames feiticeiros descritos por Cal
púrnio, merecem ser exterminados.
Mas ainda nesse caso
gostaria de lhes dar uma oportunidade de salvação.
- Qual ? - perguntou Fúlvio irônico.
- Que ninguém seja autorizado a persegui-los, a não ser
os que puderem provar inocência nos crimes atribuídos aos
cristãos. Eu não permitiria a nenhum homem levantar a
mão contra êles, a não ser que primeiro provasse jamais ter
cometido adultério, peculato, nunca haver mentido, nunca se
ter embriagado, ser bom marido, pai ou filho exemplar, nunca
libertino ou ladrão. Porque nenhum dêsses crimes pode ser
atribuído aos desventurados cristãos.
Fúlvio baixou os olhos ouvindo aquêle rosário de vícios,
ainda por cima sob o olhar puro e indignado de Sebastião.
Mas à palavra "ladrão", estremeceu. O soldado tê-lo-ia visto
apanhar a charpa em casa de Fábio ? Tivesse ou não visto
isso, o certo é que Sebastião lhe desagradara logo ao primeiro
encontro ; ao segundo êsse desagrado transformara-se em ódio,
e em seu coração o ódio gravava-se com letras de sangue.
Sebastião retirou-se, e seus pensamentos traduziram-se
em preces.
- Quando será, Senhor? Quando se realizará a nossa
esperança de converter as multidões à verdade, de atrair para
a fé êste grande império, se tôdas as pessoas honestas e ins
truídas continuam a acreditar nas calúnias inventadas contra
nós ; se cada vez mais se vão acumulando as falsidades e menti
ras a nosso respeito, e todos recusam mesmo informar-se das
nossas doutrinas porque decidiram sem outro exame que elas
são deletérias e desprezíveis ?
Falava alto, imaginando-se sozinho, quando uma doce voz
respondeu a seu lado :
- Valente jovem, quem quer que sejas e parece-me reco
nhecer a tua voz, lembra-te de que o Filho de Deus devolveu
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a luz aos olhos do cego cobrindo-lhos de lama, a qual, aplicada
por mãos humanas, tê-lo-ia, ao contrário, privado para sempre
da vista. Tenhamos paciência e deixemo-nos espezinhar du
rante mais algum tempo, talvez que das nossas cinzas renasça
a fagulha que deve propagar o incêndio.
- Obrigado, Cecilia, obrigado - disse Sebastião, - obri
gado pela tua doce e justa censura. Mas como te mostras
tão contente neste primeiro dia de perigo ?
- Não sabes que me nomearam guia do cemitério de
Calisto ? Vou para o meu pôsto. Reza para que eu seja a
primeira flor da primavera que se anuncia.

CAPÍTULO

XVI

O LOBO NO APRISCO

J/ P6s as aventuras da noite precedente, os nossos rapa
� zes de pouco tempo dispuseram para descansar. Bem

antes do romper do dia os cristãos deviam reunir
-se nas suas diferentes paróquias, a fim de se dispersarem
antes que o sol nascesse. Essa reunião seria a última na
quelas igrejas. Os oratórios iam ser fechados e o serviço
divino teria lugar daí em diante nas igrejas subterrâneas dos
cemitérios.
Os fiéis não eram como ovelhas que se levam à matança,
nem criminosos que se preparam para a execução, antes como
soldados que se armam para a batalha. l!:les encontravam
as suas armas, o sustento, a fôrça e a coragem à mesa do
Senhor; os débeis e os próprios tímidos extraíam do pão
consagrado um novo ardor. Nas igrejas estavam dispostas
cadeiras para os confessores, que ainda se podem ver nas
Catacumbas; diante dêles se ajoelhavam os penitentes para
confessar os seus pecados e receber a absolvição. Nessa época
as leis da penitência eram menos rigorosas, abreviavam-se
os têrmos da expiação pública, e o zeloso clero passara a
noite preparando o rebanho para essa comunhão que, para
:tnuitos cristãos, devia ser a última neste mundo.
Não necessitamos recordar aos nossos leitores que o ofício
que então se celebrava era essencialmente, e em muitos dos
seus detalhes, o mesmo a que hoje assistem perante os altares
católicos. Não apenas o consideravam já como o sacrifício
do corpo e do sangue de Nosso Senhor, não só a oblação,
a consagração e a comunhão eram as mesmas, como ainda
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incluía muitas preces idênticas, de modo que o católico que
as escuta e o padre que as recita na mesma língua usada
outrora na igreja romana das catacumbas, podem sentir-se
em íntima comunhão com os mártires que celebravam ou
assistiam a êsses sublimes mistérios.
Quando chegou o momento, na cerimônia de que falamos,
de dar o beijo da paz - verdadeiro testemunho do amor
fraterno, - havia lágrimas e soluços na assistência ; para
muitos fiéis, aquela era a última saudação de despedida.
Muitos filhos abraçaram comovidamente os pais, sem saber
se nesse dia seriam separa-dos até ao momento em que ambos
agitassem no céu as palmas do martírio. As mães apertavam
as filhas ao seio, no fervor daquela afeição nova exaltada
pelo temor de uma longa separação. Seguiu-se depois a co
munhão, mais solene ainda do que nunca, mais recolhida e
silenciosa.
- J!:ste é o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo - dizia
o sacerdote a cada fiel, oferecendo-lhe o sagrado alimento.
- Amém - respondia o ajudante, num vivo tom de fé
e de amor.
Depois estendendo um orarium ou pedaço de linho branco,
cada qual recebia urna quantidade de pão espiritual suficiente
para durar até à próxima cerimônia. J!:sse pano, cuidadosa
e piedosamente dobrado, era pelo fiel oculto no seio, e por
vêzes envolvido num segundo pano mais precioso ou guardado
num relicário de ouro.
A assistência já se havia dispersado antes da descoberta
da violação do édito, ou marcado encontro nas Catacumbas.
Os freqüentes encontros de Torquato com os seus dois cúmpli
ces pagãos nas Termas de Caracala tinham sido estreitamente
vigiadas pelo chefe do vestuário e sua espôsa. Vitória . ouvira
-lhes os projetos que consistiam em surgir de repente no
cemitério de Calisto no dia seguinte ao da promulgação do
édito. Os cristãos, no entanto, julgando haver maior segu
rança para êles no primeiro dia, aproveitaram a ocasião para
inaugu:q�.r com solenes ofícios as igrejas das Catacumbas que,
abandonadas durante anos e depois reparadas pela solicitude
dos coveiros, estavam agora pintadas de novo e munidas de
•
todos os objetos necessários ao culto.
Enquanto isso Corvino dominara os seus primeiros temores
e foi à pressa em busca de uma outra cópia do édito, embora
menor, mandando afixá-la no mesmo lugar, imaginando as
prováveis conseqüências da cólera de seu amo imperial. O
dácio tinha razão : êle, Corvino, é que teria de responder por
aquela falta. Experimentava a necessidade de realizar nesse
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dia qualquer coisa que pudesse atenuar o desfavor em que
certamente cairia, antes de apresentar-se ao imperador, e deci
diu antecipar o assalto aos cemitérios, marcado para o dia
seguinte.
Encaminhou-se pois, muito cedo, para os banhos onde
Fúlvio rondava constantemente Torquato, e o digno trio orga
nizou os seus planos. Corvino, guiado pelo vacilante apóstata,
devia fazer uma incursão ao cemitério de Calisto, à frente
de um bando de soldados escolhidos; faria sair de lá, a bem
ou a mal os sacerdotes e cristãos mais notáveis, enquanto
Fúlvio, que estaria do lado de fora com outro esquadrão, cor
taria a retirada aos fiéis, apoderando-se dos principais, espe
cialmente do pontífice e do alto clero. Tal era o seu plano.
"Êsses idiotas - dizia êle consigo, - que façam o papel
dos furões nas tocas; eu serei o caçador que fica do lado
de fora".
Nesse meio tempo Vitória, aparentemente ocupada a lim
par e arrumar a sala onde os três confabulavam, ouvira o
bastante para poder avisar Cucúmio, o qual, coçando por
algum tempo a cabeça, acabou por achar um meio de trans
mitir essas informações a quem de direito.
Sebastião, que assistira bem cedo ao serviço divino, enca
minhara-se, de acôrdo com os hábitos da época, para as Ter
mas, a fim de revigorar os membros na salutar frescura do
banho, e também para desfazer as suspeitas que a sua ausência
nessa manhã poderia suscitar. Enquanto êle se banhava,
o velho capsario escreveu num pedaço de pergaminho tudo
o que sua mulher ouvira a respeito de um assalto iminente,
destinado a assegurar a captura do sumo pontífice.
Pregou
o escrito com um alfinête na parte interior da túnica de
Sebastião, não ousando conversar com êle em presença de
testemunhas.
Após o banho o oficial foi até ao átrio onde se discutiam
os acontecimentos do dia. Ali estava Fúlvio esperando que
Corvino o viesse avisar de que tudo se mantinha preparado.
Quando Sebastião ia saindo aborrecido sentiu qualquer coisa
picar-lhe no peito, e examinando a roupa descobriu o perga
minho. O latim não seria talvez mais elegante do que o do
epitáfio �e Corcúmio, mas êle compreendeu-o o suficiente para
julgar útil regressar pela via Apia em vez do Palatino, e
comunicar a importante notícia aos cristãos reunidos no ce
mitério.
Todavia, descobrindo um mensageiro mais rápido e seguro
que êle próprio na pessoa da pobre cega, que não despertaria
tanta curiosidade, entregou-lhe a mensagem à qual acrescentou
·
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algumas palavras, pedindo-lhe que a levasse tão depressa
quanto possível ao seu destino. Mas logo que êle saíra dos
banhos, Fúlvio veio a saber que Corvino e o seu bando se
encaminhavam através dos campos para o ponto combinado,
a fim de evitar suspeitas. Montou a cavalo e seguiu pela
estrada real, ao mesmo tempo que o soldado cristão entregava
a sua mensagem à diligente cega, numa volta do caminho.
Quando acompanhamos Diógenes e seus amigos pelas cata
cumbas detivemo-nos em frente à igreja subterrânea, porque
Severo não queria que ela fôsse conhecida de Torquato. Era
aí que a congregração cristã estava agora reunida sob a
chefia do seu pastor principal. Fôra cavada segundo o prin
cípio comum a tôdas as escavações, pois escassamente pode
mos dar-lhes o nome de edifícios.
Imagine o leitor dois dos cub!culos já descritos, colocados
a ambos os lados de uma galeria ou passagem, de modo que
as suas portas fiquem opostas uma à outra. Ao fundo de
uma delas encontramos um arcossólio ou túmulo-altar, e não
é difícil supor que numa dessas câmaras ficavam os homens
sob a direção dos ostiarii (1) , e na outra as mulheres sob
a guarda das diaconisas.
A separação dos dois sexos no ofício divino era assegu
rada por uma rigorosa disciplina na igreja primitiva.
Nem sempre essas igrejas subterrâneas eram desprovidas
de embelezamentos arquitetônicos. As paredes, especialmente
junto dos altares, eram caiadas e pintadas a fresco, enquanto
meias colunas, com embasamentos e capitéis freqüentemente
graciosos, marcavam as divisões e ornamentavam as entradas.
Na grande basílica descoberta no cemitério de Calista encon
trou-se uma câmara sem altar ligada ao templo por uma
abertura em forma de funil atravessando obliquamente os
muros de terra, nesse ponto com doze pés de espessura, de
modo a permitir que tudo o que se dizia na igreja fôsse
ouvido nessa câmara, ao passo que nada do que se fazia na
igreja pudesse ser visto pelos que ali se reuniam. É de supor
que tal câmara fôsse reservada aos penitentes públicos cha
mados audientes ou ouvintes, e aos catecúmenos ainda não ini
ciados pelo batismo.
A basílica onde se encontravam os cristãos quando Sebas
tião lhes enviou a mensagem, parecia-se com a que se desco
briu no cemitério de Santa Inês. Cada uma das duas divisões
era dupla, consistindo em duas câmaras, separadas por meias
(1)

Porteiros.
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colunas na parte reservada às mulheres, e por colunas chatas
na reservada aos homens ; no meio das paredes havia um nicho
destinado a receber alguma imagem ou lâmpada.
Mas a
característica mais notável da basílica é um prolongamento
da estrutura que lhe acrescenta um côro. É de tamanho mais
ou menos equivalente à metade das outras divisões, estando
separado delas por duas colunas em baixo-relêvo. Fica por
tanto a meia altura do resto da ba
sílica, como o das igrejas modernas,
pois enquanto cada divisão dispõe de
um túmulo aberto na parede, com
três ou quatro fileiras de outras cam
pas sobrepostas, a altura do côro não
ultrapassa a dos arcossólios ou tú
mulos-altares.
Ao fundo do côro,
encostada ao centro da parede, acha
-se uma cadeira esculpida, com bra
ços e encôsto da mesma pedra; a
ambos os lados prolonga-se um banco
ainda de pedra, que guarnece o fundo
B
e os dois lados do côro. Decerto se
colocava diante dêsse trono um altar
portátil, isolado no meio do santuá
rio, e diz-nos a tradição que era o
altar de madeira de S. Pedro. Os
primeiros cristãos deram assim, nas
suas igrejas subterrâneas, os princí
pios que mais tarde serviram para
elevar os edifícios sagrados.

D

Plano da igreja subter
rânea do cemitério de
Santa Inês. A, côro; B,
igreja dos homens; C,
corredor das catacum
bas; D, igreja reservada
às mulheres.

Era uma basílica dêsse gênero
que os fiéis se encontravam reuni
dos, quando Corvino e seus compa
nheiros chegaram à entrada do ce
mitério. Essa entrada, conhecida de
Torquato, era uma escadaria dissimulada sob uma construção quase
em ruínas e obstruída de entulho.
Como encontrassem o caminho livre
tomaram imediatamente as suas dis
posições. Fúlvio, acompanhado de
uma dúzia de homens, montou guar
da a essa entrada, pronto a prender
os que tentassem entrar ou sair.
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Corvino e Torquato, apenas com oito homens, prepararam-se
para descer.
- Não gosto dêste serviço debaixo da terra - observou
um legionário de barba grisalha. - Sou um soldado e não um
caçador de ratos. Ponham-me diante de um inimigo à luz do
dia e eu combaterei corpo a corpo; mas não me agrada morrer
asfixiado como um bicho em buracos dêstes.
Os outros soldados foram da mesma opinião.
- Talvez haja centenas de cristãos escondidos aí em
baixo - disse um dêles, - e nós não chegamos a uma dúzia.
- Não é para fazer tal serviço que recebemos a nossa
paga - acrescentou outro.

- As bruxarias é que me assustam, e não a coragem
dêles, - redarguiu um terceiro.
Fúlvio precisou recorrer a tôda a sua eloqüência para
os convencer. Garantiu-lhes que nada tinham a temer, e
um pouco mais sossegados êles desceram os degraus às apal
padelas. De vez em quando encontravam uma luz, à medida que
iam avançando pelo escuro corredor.
- Silêncio ! - exclamou um dêles ; - ouçam essa voz!
Vinha de longe, enfraquecida pela distância, com tona
lidades juvenis; era tão clara que as palavras se ouviam dis
tintamente.

"Dominus illuminatio mea, et saltus mea, quem timebo?
Dominus proctetor vitae mae; a quo trepidabo (2) " ?
Elevava-se depois um côro semelhante a um rolar de
águas correntes :

"Dum appropriant super me nocentes, ut edant carnes
meas; qui tribulant me, inimici mei ipsi infirmati sunt et
ceciderunt ( 3) ".
Um sentimento de vergonha e cólera se apoderou dos
assaltantes ao ouvirem aquelas palavras de confiança e desafio.
A voz ergueu-se de novo, agora mais débil :

"Si consistant adversum me castra1 non timebit cor
meum)J. (4)
( 2 ) "O Senhor é a minha luz e a minha salvação ; a quem posso
temer?
O Senhor protege a minha vida : a quem hei de recear ?"
(Ps. XXVI) .
(3) "Enquanto os maus se aproximam de mim para devorar as
minhas carnes, todos os meus inimigos desfalecem e caem". (Ps. XXVI) .
( 4)
temor.

Se exércitos acamparem contra mim, meu coração não terá
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- Tenho a impressão de que conheço essa voz e a reco
nheceria entre mil - notou Corvino. - É a voz de quem
causou a minha perda, o autor do maldito caso desta noite
e de tôdas as nossas dificuldades de hoje. É a voz de Pan
crácio que arrancou o édito. Para a frente, amigos ; quem
mo trouxer morto ou vivo terá a recompensa que desejar!
- Parem! - disse um dos homens. - Acendamos pri
meiro os archotes.
- Escutem - acrescentou outro; - que estranho ruído
é êsse, como se estivessem cavando ou martelando a alguma
distância daqui ? Há tempo que venho ouvindo isso.
- Olhem - interveio um terceiro ; - as luzes apaga
ram-se lá adiante e a música cessou; fomos descobertos !
- Não há perigo - disse Torquato afetando uma cora
gem que estava longe de sentir. - f:sse ruído provém da
velha toupeira chamada Diógenes e de seus filhos, cavando
os túmulos dos cristãos que vamos apanhar.
Em vão Torquato recomendara aos homens que não trou
xessem archotes e sim lamparinas, como as de Diógenes nas
imagens que o representam, ou velas de cêra como êle mesmo
trouxera; mas os homens entenderam de descer com uma
luz bastante forte para que uma corrente de ar ou um bater
de mão a não apagasse. O emprêgo das tochas deu um
resultado deplorável. Enquanto os soldados iam avançando,
em silêncio e cautelosos, ao longo da estreita galeria, as
tochas resinosas crepitavam e silvavam ruidosamente, espa
lhando um calor insuportável ; ao mesmo tempo envolvia-os
uma fumarada espêssa, que os sufocava e escurecia a luz.
Torquato marchava à frente, contando as voltas à direita
e à esquerda, conforme as tinha observado; mas todos os
sinais deixados por êle haviam desaparecido, e quase des
maiou quando depois de haver contado pouco mais da metade
do número que retinha, achou a passagem inteiramente blo
queada.
Olhos mais penetrantes que os seus estavam de sentinela.
Severo decidira não se deixar surpreender, não descuidar a
vigilância.
Encontrava-se perto da entrada do cemitério
quando os soldados lá chegaram, e correra imediatamente
para o lugar onde a areia estava preparada para obstruir a
galeria, com o irmão e os outros seguros . ajudantes prontos
para qualquer eventualidade. Num momento, rápidos e silen
ciosos como costumavam, puseram mãos à obra atirando pàza
das de areia no estreito corredor, e fazendo desabar a golpes
de picareta as grossas pedras do teto que não tardaram a
fechar a galeria.
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Estavam do outro lado da obstrução, contendo o riso a
grande custo, percebendo a presença dos inimigos através
daquela frágil barreira. Fôra êsse trabalho que os outros
tinham ouvido, lhes ocultara as luzes e deixara em surdina
os cânticos sagrados.
As pragas, imprecações e ameaças de violência que cho
veram sôbre Torquato apodado de louco e de traidor, não
contribuíram para lhe atenuar a perplexidade.
- Esperem um pouco - disse êle, - talvez eu me enga
nasse nos cálculos. Conheço o caminho certo por causa de
um túmulo especial que deve encontrar-se a poucos passos
daqui. Vou percorrer um ou dois dos últimos corredores,
para me certificar.
Assim dizendo recuou até à primeira galeria à esquerda,
deu mais alguns passos e desapareceu de repente. Embora
os companheiros o tivessem acompanhado até lá, não puderam
compreender como se dera essa brusca desaparição, e como
estavam predispostos a isso acreditaram tratar-se de alguma
feitiçaria. :J!:le e sua luz tinham-se desvanecido inesperada
mente.
- Não podemos fazer nada - disseram; - Torquato
é um traidor ou foi arrebatado por artes mágicas.
Atormentados, sufocados naquela atmosfera espêssa que
os archotes pareciam a ponto de inflamar, sujos, cegos, aba
fados pela fumaça resinosa, desanimados e de crista baixa,
acabaram por retroceder para a entrada, jogando à direita
e à esquerda, para as galerias transversais, as tochas acesas,
desejosos de se livrarem delas. Quando olharam para trás,
pareceu-lhes que uma iluminação triunfal fazia resplandecer
o escuro corredor. As tochas acesas para ajudar a destruição
da igreja, serviam agora para iluminar os monumentos dessa
fé que sempre a salvou.
Mas antes que os podengos ludibriados alcançassem a en
trada, uma estranha aparição os fêz recuar. A princípio jul
garam ter avistado a claridade do dia, mas não tardaram a
reconhecer a luz de uma lamparina. Era conduzida alta e
firmemente por uma figura impassível e erecta, recebendo
em cheio tôda a luz que ela irradiava.
Envergando um manto negro, lembrava essas estátuas de
bronze cuja face e extremidades são de mármore branco, e
que assustam os que as vêem pela primeira vez, tão grande
é a sua semelhança com os sêres vivos.
- Que será isso? Quem é? - murmuravam os homens.
- Uma feiticeira - disse um.
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- O gemo tutelar dêstes sítios - observou outro.
- Um espírito - arriscou um terceiro.
E enquanto se iam aproximando cautelosamente, o estra
nho ser parecia não dar mostras de os notar, de olhos extintos,
impassível e sem temor. Por fim os soldados chegaram bas
tante pertO para segurar pelos braços a misteriosa figura.
- Quem és tu? - perguntou Corvino furioso.
- Uma cristã - respondeu Cecília com a sua jovial
humildade.
- Levai-a - ordenou êle, - pelo menos alguém pagará
por êste desapontamento.
·

CAPiTULO XVII
A PRIMEIRA FLOR

eECfLIAJ

já prevenida, alcançara as catacumbas por uma
entrada diferente, apesar de próxima, e mal começara
a descer sentiu o cheiro forte das tochas ardendo.
- Isto não é o nosso incenso - pensou ela consigo; o inimigo já deve andar por aqui.
Dirigiu-se apressadamente ao ponto onde estavam reunidos
os cristãos e entregou-lhes a mensagem de Sebastião, acres
centando-lhe as suas próprias observações. A mensagem reco
mendava aos fiéis que se dispersassem e buscassem um refúgio
nas galerias interiores mais profundas, suplicando ao pontífice
que não saísse antes dêle o mandar buscar, pois era a êle que
mais especialmente desejavam apanhar.
Pancrácio também instou com a cega para que cuidasse
da sua própria segurança.
- Não - respondeu ela, - meu dever é ficar à porta
e guiar os fiéis.
- Mas os inimigos vão apoderar-se de ti !
- Que importa que se apoderem de mim - retrucou
ela rindo, - se se salvam vidas mais preciosas? Dá-me uma
luz, Pancrácio.
- De nada te adianta a claridade da luz!
- Pois sim, mas outros a poderão ver.
- Sem dúvida, os teus inimigos.
- De qualquer modo, não quero ser apanhada nas trevas.
Se meu espôso vem procurar-me na noite dêste cemitério,
meu dever é esperá-lo com a lâmpada acesa.
·
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Assim dizendo, encaminhou-se para o seu pôsto. Como
não distinguisse mais o rumor de passos furtivos, imaginou
que fôssem de amigos e ergueu a luz para os guiar.
Quando o grupo regressou com aquela única prisioneira,
Fúlvio deu largas à indignação. Aquilo era pior que uma
derrota completa; era o cúmulo do ridículo
-a montanha
dando à luz um rato ! Insultou Corvino até o fazer espumar
de raiva, e por fim perguntou-lhe :
- E Torquato, onde está?
Ouviu então tantas versões a respeito da sua brusca
desaparição quantas as que circulavam sôbre a morte do dácio,
de modo que ainda mais se irritou. Tinha agora a certeza
de que a sua pretensa vítima o iludira para se pôr a salvo
nos inextrincáveis labirintos do cemitério. Se assim era talvez
a cativa o soubesse, e decidiu interrogá-la.
Aproximou-se
dela com o ar mais terrível e inquisidor e disse-lhe com
severidade :
- Mulher, olha para mim e dize-me a verdade!
- Poderei dizer a verdade mesmo sem te olhar - respondeu a pobre no seu meigo tom de voz e com o melhor
sorriso; - não vês então que sou cega?
- Cega ! - exclamaram os outros aproximando-se para
a observar.
- Seria inconcebível - tornou Fúlvio, - que vinte sol
dados atravessassem a cidade escoltando uma pobre moça
cega. Voltai para os quartéis, prometo que sereis recom
pensados. Tu, Corvino, toma o meu cavalo e vai adíante
para avisar teu pai. Eu irei de carro com a prisioneira.
- Chega de traições, Fúlvio ! - volveu o outro humi
lhado e mortificado. - Vê lá se a deixas fugir. O dia de
hoje não há de passar sem que tenha lugar um sacrifício.
- Fica descansado - respondeu Fúlvio.
Quando se achou com ela no veículo, fingiu-se muito
compassivo e falou-lhe dêste modo :
- Minha pobre menina, há muito tempo que és cega ?
- Desde que nasci - respondeu ela.
- Conta-me a tua história. De onde vieste?
- Eu não tenho história.
Meus pais eram pobres e
trouxeram-me a Roma quando eu tinha quatro anos, num
día em que vinham rezar e cumprir uma promessa feita aos
santos mártires Crisanto e Daria para me salvar a vida.
Enquanto iam cumprir as suas devoções deixaram-me entre
gue aos cuidados· de uma caridosa mulher que estava à porta
da igreja de Fascíola, onde entraram. Foi justamente nesse
dia que muitos cristãos ficaram sepultados sob a terra e as
-
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pedras que lhes lançaram.
Meus pais tiveram o privilégio
de pertencer a êsse número.
- E como tens vivido desde então ?
- Deus tem sido meu único pai, e a sua igreja católica
minha mãe. Aquêle que sustenta as aves do ar também pode
sustentar as ovelhas do seu rebanho. Desde êsse dia nunca
precisei de nada.
- Mas como te é possível percorrer as ruas sem temor,
afoitamente e como se estivesses vendo ?
- Como sabes disso ?
- Porque te vi. Lembras-te de certa manhã do outono
passado, muito cedo, em que guiaste um pobre velho ao
longo da via Patrícia?
Ela corou e ficou em silêncio. Tê-la-iam visto meter na
bôlsa do velho o quinhão de esmolas que lhe competia?
- Dizes então que és cristã ? - tornou o outro negligentemente.
- Sem dúvida ; nem poderia negá-lo.
- E dirigias-te para uma assembléia de cristãos ?
- Justamente.
Era o que êle queria saber, estavam confirmadas as
suas suspeitas.
Inês, a cujo respeito Torquato não pudera
ou não quisera informá-lo, era com tôda a certeza cristã.
Agora tinha-a na mão. Ou cedia, ou êle se vingava.
Após um curto silêncio encarou-a fixamente e disse-lhe :
- Sabes onde te levo ?
- À presença dos juízes da terra, creio eu, que me enviarão ao céu, para a companhia de meu espôso.
- E vais assim com essa calma? - perguntou êle admi
rado, vendo naquela face apenas um sorriso.
- Dize antes com esta alegria - respondeu a jovem
com simplicidade.
Tendo obtido as informações que desejava, Fúlvio entregou
a prisioneira a Corvino à porta da basílica Emiliana, para
que a levasse ao seu destino.
Corvino já preparara o pai para receber a cativa, e
Tértulo, movido pela compaixão e supondo vencer fàcilmente
a teimosia de uma pobre mendiga cega, pediu aos assistentes
que se mantivessem calados enquanto tentava persuadi-la, e
para que ela se imaginasse até sozinha; ameaçou mesmo com
severas penas os que ousassem interromper o silêncio.
Como previra, Cecília ignorava que houvesse mais alguém
presente quando o prefeito lhe perguntou com bondade:
- Como te chamas, minha filha ?
- Cecília.
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- :É um nobre nome; recebeste-lo de tua família ?
- Não, senhor, eu não sou nobre; a única nobreza de
que me orgulho é que meus pais, embora pobres, morreram
por Cristo. Como sou cega, os que me tomaram a seu cargo
chamaram-me CrecaJ daí derivando o diminutivo de Cecília.
- Então agora deves renunciar a tôdas essas loucuras
dos cristãos, que não conseguiram fazer de ti mais que uma
mendiga cega.
Obedece ao decreto dos divinos imperadores
e sacrifica aos seus deuses; terás riquezas, lindas roupas, bom
passadio, e os médicos mais hábeis tentarão devolver-te a
vista.
- Precisas encontrar coisas melhores para me oferecer,
pois são justamente essas que agradeço a Deus e ao seu
divino Filho, e não posso renunciar a elas.
- Que queres dizer com isso ?
- Que agradeço a Deus o ser pobre e andar modestamente vestida, comendo pouco e com simplicidade; assim
fico mais perto de Jesus meu único Espôso.
- Estás louca - atalhou o juiz perdendo um pouco a
paciência. - Também já te meteram na cabeça essas estúpidas
idéias? Não me parece que devas muito a êsse Deus ·por te
haver feito cega!
- Sou-lhe grata por isso, mais do que por qualquer
outra coisa; todos os dias lhe agradeço do fundo do coração.
- Como! Achas que é uma bênção não ter jamais con
templado o rosto de um ser humano, nem o sol, nem a terra ?
Que idéias estranhas tens ! . . .
- As minhas idéias nada têm de estranhas, nobre senhor.
Porque em meio àquilo a que chamas as trevas, vejo eu um
ponto brilhante a que chamo luz.
:É Aquêle a quem amo
com tôdas as fôrças que tenho. Por nada dêste mundo dese
jaria ver o seu esplendor obscurecido pelo de um outro sol,
nem a sua maravilhosa beleza diminuída pela contemplação
de outra face. Nenhuma visão terrestre poderá distrair-me
dêsse encanto. Amo-o demais para não desejar vê-lo sempre
e imicamente.
- Vamos, agora chega de palavras tontas. Obedece ime
diatamente aos imperadores, ou saberás então o que é a dor.
Os seus efeitos te tornarão mais razoável.
- A dor! - murmurou a inocente.
- Sim, a dor.
Nunca a sentiste?
Nunca ninguém te
fêz sofrer ?
- Oh, não! os cristãos nunca fazem mal uns aos outros.
O potro da tortura estava preparado em sua frente, o
prefeito acenou a Catulo que a estendesse sôbre êle. O executor
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assim o fêz, segurando-a pelos braços ; e como Cecília não
oferecesse a menor resistência, fàcilmente a estenderam sôbre
aquêle leito de tábuas. Num momento os nós corredios das
cordas foram-lhe passados à volta dos tornozelos, os braços
erguidos .<!cima da cabeça. A pobre cega não via quem lhe
fazia tudo aquilo, imaginando talvez tratar-se da mesma pessoa
que lhe falava. Até então os assistentes haviam-se conservado
em silêncio, mas agora já com dificuldade continham a res
piração; os lábios de Cecíclia moviam-se numa prece fervorosa.
- Mais uma vez, antes de continuar, conjuro-te a que
sacrifiques aos deuses, evitando dêsse modo escapar a tor
mentos cruéis - disse o juiz com um tom de severidade
na voz.
- Nem os tormentos nem a morte me desviarão do
amor de Cristo - declarou a vítima com firmeza. - Um
único sacrifício poderei fazer ao único Deus vivo, e é a mim
própria que me ofereço em holocausto.
O prefeito fêz um sinal ao carrasco, que deu uma volta
rápida às rodas do cavalete, em cujo eixo se enrolaram ; os
membros da jovem sofreram um brusco estirão, que, embora
não bastante forte para quebrar as articulações (o que seria
conseguido dando uma volta mais) era suficiente para causar
uma dor insuportável e verdadeiramente torturante.
E o que decerto lhe tornava mais cruel o sofrimento é
que ela lhe ignorava as causas, e tinha de o suportar em
meio às trevas e ao silêncio. Uma tremura lhe percorreu as
faces, onde se estendeu a palidez da agonia.
- Ah, ah ! - gritava o juiz, - estás sentindo agora ?
Vamos, não teimes ; obedece e ficarás livre.
Ela não pareceu ouvir aquelas palavras, tôda a sua alma
se exalava em preces :
- Graças te dou, Senhor Jesus, por me consentires sofrer
uma vez por ti. Adorei-te na paz, adorei-te no bem-estar,
adorei:te na alegria; e agora no sofrimento adoro-te ainda mais,
prefiro estar assim estendida como tu na Tua cruz, a sefitar
-me à mesa do pobre.
- Queres zombar de mim - exclamou o juiz humilhado,
- abusas da minha generosidade? Catulo, aproxima-lhe do
corpo uma tocha acesa !
Um frêmito de horror e compaixão percorreu a assistência,
que não podia impedir-se de simpatizar com a infeliz ceguinha.
Ergueu-se de todos Os lados um sussurro de incontida indig
nação.
Cecília percebeu então que se achava cercada de gente.
Uma onda de rubor acudiu-lhe à fronte e à face, que tinham
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. . . esbarrou com um oficial de constituição atlética, que
vendo-o vacilar o segurou . . .
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até êsse momento a brancura do mármore; o juiz furioso
atalhou o gesto de piedade dos assistentes, e todos puderam
ouvir Cecília cuja voz solitária se elevou, mais ardente que
nunca :
- Meu Senhor, meu Espôso adorado !
Sempre te fui
fiel. Consente que eu sofra em teu Nome os maiores tor
mentos, mas poupa-me a vergonha de ser vista por olhos
humanos.
Não demores a levar-me para ti; não permitas
que a vergonha me obrigue a esconder o rosto nas mãos,
quando eu surgir à tua frente!
Ouviu-se um novo murmúrio de compaixão.
- Catulo ! - rugiu o juiz furioso e embaraçado, - faze
o teu dever, miserável! Que estás esperando ? Precisas tanto
tempo para aplicar essa tocha ?
O carrasco avançou e estendeu a mão para afastar a
roupa da mártir, mas logo recuou voltando-se para o prefeito.
- É tarde demais - disse com brandura. - Ela está
morta !
- Morta! - bradou Tértulo ; - morta apenas com uma
volta das rodas ? Não é possível!
Catulo imprimiu às rodas um movimento de recuo e o
corpo ficou inerte. Era verdade; a mártir passara do cavalete
da tortura para o trono da glória. Ao deixar a presença do
juíz implacável, via agora o Espôso celeste vir ao seu encontro
para lhe dar o beijo de boas-vindas. Sua alma pura ter-se-ia
evolado, como um delicado perfume, juntamente com o in
censo da sua prece? Ou depois de lhe ter ruborizado a fronte
virginal o sangue não pudera mais refluír-lhe ao coração ?
No silêncio causado pelo temor e o espanto, uma voz
clara e firme ergueu-se do grupo reunido à porta :
- ímpio tirano, não vêz que uma pobre cristã cega tem
mais poder sôbre ·a vida e a morte que tu ou os teus amos
cruéis?
- Como !
Pela terceira vez em vinte e quatro horas
ousas atravessar-te em meu caminho?
Mas desta vez não
escaparás!
Corvino proferiu estas palavras seguidas de violenta im
precação, precipitando-se para o grupo vizinho à porta. Mas
em sua louca disparada esbarrou com um oficial de consti
tuição atlética, que vendo-o vacilar o segurou, dizendo-lhe:
- Espero não te haver magoado, Corvino !
- Não, não; deixa-me, Quadrato.
- Onde vais com essa pressa ?
Poderei ajudar-te em
alguma coisa? - perguntou o outro continuando a segurá-lo.
- Deixa-me, senão êle acaba fugindo !
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- Quem?
- Pancrácio, que agora mesmo insultou meu pai - respondeu Corvino.
- Pancrácio! - exclamou Quadrato voltando-se e perce
bendo que_ _o moço já tinha desaparecido. - Não o estou vendo
aqui !
Soltou Corvino mas já era tarde. O jovem Pancrácio
chegava são e salvo a casa de Diógenes.
Durante essa cena, o prefeito constrangido ordenou a
Catulo que mandasse jogar ao Tibre o corpo de Cecília. Um
outro oficial, porém, embuçado numa capa até aos olhos
afastou-se, e acenando levemente a Catulo que logo compre
endeu, colocou-lhe na mão estendida uma bôlsa bem cheia.
- Fora da Porta Capena, na vila de Lucina, uma hora
depois do pôr do sol - disse Sebastião.
- O corpo aí será fielmente depositado - respondeu o
carrasco.
- Qual imaginas tu que foi a causa da morte dessa
desventurada? - perguntou um dos presentes ao outro.
- O mêdo, creio eu - respondeu êste.
- O pudor de uma cristã - interveio um desconhecido
que ia passando.
CAPITULO XVIII
RETRIBUIÇÃO

�
l...f

prefeito da cidade saiu para apresentar o seu relato
sôbre os malfadados acontecimentos daquele dia, e
tentou o impossível para desculpar o seu indigno filho.
Encontrou o imperador na pior das disposições. Se Corvino
tivesse ficado pela manhã ao seu alcance, ninguém lhe sal
varia a cabeça. Agora o resultado da incursão às catacumbas
excitara outra vez a cólera do tirano, e foi quando Tértulo
penetrou na sala de audiência. Sebastião arranjara as coisas
de modo a estar de guarda.
- Onde está o idiota do teu filho ?
Tais foram as palavras com que o Imperador acolheu o
prefeito.
- Espera humildemente à porta a benevoJência da tua
divindade, ansioso por apaziguar a tua divina cólera, mal
grado as voltas de uma fortuna adversa.
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- A fortuna! - berrou o tirano. - Dize a sua estupidez
e a sua covardia; lindo comêço, na verdade, mas êle vai-o
pagar caro ; mandem-no entrar!
O desgraçado entrou gemendo e tremendo, prostrando-se
diante do imperador que o repeliu com um pontapé, fazendo-o
rolar como um cão escorraçado pelo meio da sala. Aquilo
despertou o riso de sua divindade imperial, aplacando-lhe algum
tanto o furor.
- Vamos, idiota, levanta-te! - gritou o imperador; quero ouvir de tua bôca o que se passou. Como foi que desa
pareceu o édito ?
Corvino inventou uma história fabulosa que acabou por
divertir o imperador - o que era um bom sinal.
- Bem - disse êle por fim; - terei piedade de ti.
Litores abri os vossos feixes !
Os litores tiraram as machadinhas e experimentaram-lhes
o corte. Corvino arrojando-se outra vez de joelhos gritou :
- Poupa-me a vida! tenho informações importantes a dar-te se me deixares vivo !
- Quem falou . de te tirar a indigna vida ? - perguntou
o magnânimo Maximiano. - Litores, guardai as vossas ma
chadas; as vergas serão suficientes.
Um momento depois estava seguro, ligaram-lhe as mãos,
arrancaram-lhe a túnica dos ombros e caiu sôbre êle uma
chuva de pancadas. Corvino urrava, torcia-se de dores, com
grande alegria do seu amo imperial.
Dorido ainda e envergonhado, levaram-no à presença do
imperador.
- E agora - disse êste último, - qual é a preciosa
informação que nos queres dar?
- Conheço aquêle que ergueu mão criminosa contra o
teu imperial decreto.
- Quem é ?
- U m jovem chamado Pancrácio, cuja faca encontrei no
lugar onde foi roubado o édito.
- E por que te não apoderastes dêle para o entregar à
justiça ?
- Por duas vêzes, hoje, o tive quase nas mãos, chegando
a ouvir-lhe a voz; mas êle conseguiu fugir.
- Nesse caso aconselho-te a que não o deixes escapar
uma terceira, ou do contrário pagarás por êle. Mas como é
que o conheces, a êle e à sua faca ?
- Estudou comigo na escola de Cassiano, que era cristão
como depois se veio a saber.
·
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- Um cristão tendo a audácia de ensinar os meus súditos,
de os fazer inimigos da sua pátria, infiéis ao seu soberano e
aos deuses ! Foi êle sem dúvida que aconselhou Pancrácio,
essa pequena serpente, a rasgar o nosso édito imperial. Sabes
onde está?- Sei, meu senhor; contou-mo Torquato que renunciou
às superstições cristãs.
- E quem é êsse Torquato ?
- É um homem que estêve algum tempo no campo
com Cromácio e um bando de cristãos.
- Isto vai de mal a pior! Então o ex-prefeito também
se tornou cristão?
- Também, e mora na Campânia com numerosos mem
bros dessa seita.
- Que perfídia ! que traição ! Dentro em pouco não mais
poderei confiar em ninguém. Prefeito, manda imediatamente
alguém prender todos êsses homens, o mestre-escola e Torquato.
- :E:sse já não é cristão - interveio o juiz.
- Que me importa ! - volveu o imperador furioso; prende todos quantos puderes, não poupes nenhum e castiga-os,
estás compreendendo? Agora saiam todos, é hora da minha ceia.
Corvino regressou a casa.
Apesar dos curativos teve
febre e padeceu a noite inteira; na manhã seguinte pediu ao
pai que o deixasse participar da expedição que ia à Campânia,
a fim de lavar a honra e pôr em prática a sua vingança, esca
pando assim à vergonha e aos sarcasmos com que a gente
romana seguramente o crivaria.
Quando Fúlvio entregou a sua prisioneira às mãos do
tribunal, deu-se pressa em recolher a casa para contar a
Eurotas, como era seu hábito, as aventuras do dia. O velho
escutou a narrativa com imperturbável gravidade, e por fim
disse friamente :
- Isso não te trará grande proveito.
- O proveito não será talvez imediato; mas não deixa
de ser um bom auspício para o futuro.
- Como assim ?
- A nobre Inês está em meu poder. Tenho agora a
certeza de que ela é cristã. Posso portanto obter a sua mão,
ou perdê-la. Em qualquer dos casos seus bens me pertencerão.
- Escolhe o segundo partido - disse o velho cujos
olhos fulguravam; - é o mais rápido e o mais fácil.
- Mas tenho empenhado o meu orgulho; não posso con
sentir que me tratem com semelhante desdém!
- De qualquer modo repeliram-te1 e isso exige uma vin�
gança. Não tens tempo a perder com ninharias. Teus recur-
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sos estão quase esgotados e não podes contar com nenhuma
renda. Precisas dar um grande golpe.
- Mas não te parece que devo conseguir êsses recursos
por meios honrados (a palavra fêz Eurotas sorrir) em vez
de recorrer aos criminosos?
- Consegue-os de um modo ou de outro, contanto que
seja seguro e rápido. Conheces o nosso trato. Ou a família
se torna opulenta e famosa, ou se extinguirá contigo. O
essencial é que não continue a arrastar-se na vergonha, que
é como quem diz na pobreza.
- Bem sei, bem sei, não precisas recordar-me todos os
dias essa cruel alternativa - disse Fúlvio torcendo as mãos.
- Dou-te tempo até que tôda a esperança esteja perdida.
Nossos negócios no momento não vão bem, e já é tempo,
Fúlvio, de que eu te diga quem sou.
- Como! não és então o fiel liberto de meu pai, a cujos
cuidados êle me confiou ?
- Sou o irmão mais velho de teu pai, Fúlvio, e o chefe
da família. Em tôda a minha vida não tenho tido mais que
um pensamento e um prop6sito : devolver à nossa casa a opu
lência e o esplendor que ela perdeu devido à negligência e
prodigalidade de meu pai. Convencido de que teu pai, meu
irmão mais novo, seria mais capaz do que eu de levar a bom
têrmo êsse desígnio, abandonei-lhe os meus bens e direitos
mediante certas condições ; uma delas colocou-te sob a minha
tutela, deixando-me o encargo de formar o teu caráter. Bem
sabes quanto me tenho esforçado para te levar a desprezar
os meios, contanto que o nosso fim glorioso seja alcançado.
Os olhares de Fúlvio ficaram presos ao interlocutor, e
êle sentiu-se desfalecer de vergonha ouvindo-o pôr assim a nu
os corações de ambos. Eurotas prosseguiu :
- Decerto te recordas do negro crime que concentrou
em nossas mãos os restos dispersos da fortuna familiar.
Fúlvio escondeu o rosto nas mãos estremecendo, e em
seguida murmurou, suplicante:
- Oh! poupa-me essa recordação, Eurotas !
- Está bem - replicou o outro sempre impassível;
serei breve. Lembra-te, meu sobrinho, de que aquêle que não
hesita em garantir-se um brilhante futuro com o auxílio de
um crime, não deve ter horror de um passado criminoso.
O futuro um dia se tornará passado. Que o nosso trato, pois,
se mantenha firme e honesto, pois a honestidade nem mesmo
é incompatível com o mal. A natureza prodigalizou-te egoísmo
e esperteza, enquanto a mim me deu a ousadia e me tornou
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inacessível ao remorso.
Um simples lance de dados pode
decidir a sorte de nós ambos. Ou enriqueceremos ou · perecere
mos juntos.
•

•

•

O leitor estará decerto curioso por saber o que foi feito
do terceiro membro do nosso digno trio : Torquato, o apóstata.
Quando, atordoado e confuso, êle correu para o túmulo que
devia fornecer-lhe a direção, encontrou, bem à entrada da
galeria por onde penetrara, uma escada fora de uso que levava
a um plano inferior do cemitério. Os degraus, de tão gastos,
estavam arredondados e escorregadios. Torquato empunhando
a tocha e correndo desabaladamente, caiu de cabeça para
baixo resvalando para o fundo do buraco, onde permaneceu
muito tempo desacordado até depois que os seus companheiros
se tinham ido.
Por fim voltou a si, e algum tempo as suas
idéias ficaram tão embaralhadas que êle não conseguia recor
dar-se de onde estava. Ergueu-se e caminhou às apalpadelas,
até que voltando-lhe em parte a consciência se lembrou de
estar nas catacumbas, sem todavia compreender porque se
achava ali sozinho e sem luz. Veio-lhe a idéia de que trazia
consigo archotes e podia acendê-los, e foi o que fêz; a luz
reanimou-o.
Mas como se tivesse afastado da escada, da
qual aliás se não lembrava, continuou a caminhar e embre
nhou-se cada vez mais no labirinto subterrâneo.
Estava certo de encontrar uma saída antes de ter esgotado
as fôrças e as tochas, mas foi-se pouco a pouco alarmando
seriamente.
Os lumes extinguiam-se um após outro, e as
fôrças começavam a abandoná-lo, tanto mais que se encontrava
em jejum desde manhã; notou que regressava sempre ao
mesmo ponto, depois de haver caminhado, segundo lhe parecia;
durante horas. A princípio nem sequer dera atenção ao que
o cercava, lendo vagamente as inscrições gravadas nos túmulos.
Mas como ia enfraquecendo cada vez mais e ao mesmo tempo
via diminuir a esperança de salvação, aquêles solenes monu
mentos dos mortos começaram a fazer à sua alma um apêlo
que êle não podia recusar-se a ouvir ou compreender.
"Repousa em paz", dizia um; "Repousa em Cristo", lia-se
em outro.
E lá dentro os corpos embalsamados aguardavam o som
das trombetas angélicas que os despertariam para uma gloriosa
ressurreição.
E êle? . . . dentro de algumas horas estaria
morto também!
Acendeu o último archote que lhe restava
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e deixou-se cair sôbre um monte de terra.

Seria sepultado
como os outros, por mãos piedosas ? Não, morreria sozinho,
no chão gelado, sem compaixão de ninguém, sem lágrimas,
Ignorado. Ali apodreceria e se mudaria em poeira, e se anos
depois lhe descobrissem os ossos repelidos para fora das sepul
turas cristãs, concluiriam tratar-se dos restos malditos de um
apóstata perdido no cemitério.
A morte aproximava-se ràpidamente, bem o sentia; a
cabeça girava-lhe, o coração batia a galope.
A tocha ia-se
tornando tão curta que mal a podia segurar, e em breve a
derradeira fagulha brilharia como um verme luzindo no chão
avermelhado, extinguindo-se por fim . . .
Estaria jâ morto ? - pensava. - Por que não ? Envolvia-o
uma escuridão completa e definitiva, tôda a comunicação entre
êle e os vivos estava cortada.
Sua bôca não provaria mais
nenhum alimento, seus ouvidos não ouviriam mais nenhum
som, seus olhos jamais tornariam a contemplar a luz.
Não, não era ainda a morte, porque a morte é seguida
de outra coisa. Mas essa coisa também chegaria. Um verme
começava a roer-lhe a consciência.
Diligenciava pensar em
assuntos diferentes, mas eis que lhe voltavam à memória as
horas ditosas na vila ao lado de Cromácio e Policarpo, as
suas boas palavras, o beijo derradeiro da despedida. E uma
outra lembrança vinha macular a radiosa visão : tinha-os
traído, tinha-os denunciado ; e a quem ? a Fúlvio e a Corvino.
Feriu a corda fatal, como o nervo de um dente dolorido que,
quando se lhe toca, leva o desespêro ao próprio centro do
�érebro.
A devassidão, a embriaguez, o jôgo desbragado, a
vil hipocrisia, a traição infame, a dissimulada apostasia, os
sacrilégios dos derradeiros dias e a criminosa tentativa dessa
manhã, todos êsses crimes vieram dançar-lhe diante dos olhos
como demônios nas trevas.
- Talvez eu já esteja morto - disse êle consigo; - o
fundo do inferno não deve reservar-me nada pior do que isto !
Seu coração demasiado fraco para conhecer a raiva des
falecia nas impotências do desespêro. As fôrças diminuíam-lhe
ràpidamente, quando lhe pareceu ouvir um som distante. Re
peliu essa idéia, mas uma onda de longínqua harmonia outra
vez lhe feriu os ouvidos.
Enfim, uma fraca luz apareceu, distante como os cânticos,
e pôde então ouvir claramente estas palavras :

In pace, in idipsum., dormiam et requiescam (1) .
(1)

Em paz, na mesma, dormirei e descansarei.

Ps. IV, 9.
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- Estas palavras não são para mim - pensou êle. Celebram o entêrro de um mãrtir, mas não o sepultamento
de um réprobo.
A claridade aumentou, como a aurora quando cede lugar
ao dia; acompanhando a galeria e depois atravessando-a, ilu
minou pov -fim uma visão muito distante para ser irreal. Vir
gens em suas túnicas e empunhando luzes abriam o cortejo;
vinham depois quatro pessoas conduzindo um corpo coberto
de fino linho branco, e com uma coroa de espinhos na cabeça.
Tarcísio, o jovem acólito, marchava em seguida com o turíbulo
que exalava uma fumaça odorífera; seguiam-se outros mem
bros do clero, com o próprio venerável Pontífice ladeado de
Reparato e de um outro diácono.
Diógenes e seus filhos,
com a mágoa estampada no rosto, e muitos outros entre os
quais Sebastião, fechavam o cortejo.
Ao passarem diante de Torquato cantavam o seguinte
versículo :
·

''Quoniam tu Domine singulariter in spe constituisti
me (2) .

- Essas palavras - exclamou Torquato erguendo-se, essas palavras são para mim!
Dominado por aquela idéia ajoelhou, e a misericórdia
divina trouxe-lhe à memória palavras ouvidas antes; sentiu
que devia dizê-las. Arrastou-se, fraco e vacilante, e acom
panhou a procissão a distância, sem ser notado.
O cortejo penetrou numa câmara que logo ficou ilumi
nada, de tal modo que uma imagem do bom Pastor pareceu
abaixar sôbre Torquato o seu límpido olhar. Todavia êle não
quis transpor o limiar daquele recinto e deteve-se batendo
no peito e implorando perdão.
Tinham depositado o corpo no solo, cantavam agora outros
salmos e hinos. Por fim colocaram a morta num túmulo de
antemão preparado sob um arco.
Enquanto isso Torquato
aproximou-se de um dos assistentes e murmurou-lhe esta per
gunta ao ouvido :
- De quem são êstes funerais?
- É a inumação da bem-aventurada Cecília, uma virgem
cega, que caiu esta manhã nas mãos dos soldados, neste cemi
tério, e cuja alma Deus chamou para junto de si.
- Então fui eu que a matei! - gemeu êle surdamente;
e cambaleando avançou até ao santo bispo, prosternando-se a
seus pés.
(2) Porque tu, 6 Senhor, a mim singularmente deste a esperanca.
(Ps. IV, 10) .
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Decorreram alguns instantes sem que êle pudesse exprimir
em palavras o que sentia; quando o conseguiu, começou por
dizer o que lhe vinha ao espírito :
- Meu Padre, pequei contra o céu e contra ti, já não
sou digno de ser chamado teu filho !
O Pontíifice ajudou-o bondosamente a erguer-se, cingiu-o
ao peito e disse-lhe :
- Sê bem-vindo, meu filho, quem quer que sejas, à casa
de teu Pai. Pareces fraco e desfalecido, necessitas de repouso.
Trouxeram-lhe logo alimentos, mas Torquato não quis
aceitar nenhum repouso antes de confessar publicamente os
crimes de que se sentia culpado, incluídos os dêsse dia.
Todos · se regozijaram com a volta do filho pródigo e por
terem recuperado a ovelha perdida. Inês ergueu os olhos ao
céu, depois de os ter baixado amorosamente sôbre o sudário da
virgem cega; tinha a impressão de a estar vendo sentada aos
pés do Salvador, sorridente e lançando flores às mãos cheias
sôbre a cabeça do penitente, flores que eram as primeiras
bênçãos conseguidas no céu por seu intermédio.
Diógenes e seus filhos encarregaram-se de Torquato. Des
cobriram-lhe um modesto abrigo sob um humilde teto cristão
perto dali, a fim de que êle não ficasse exposto à tentação
nem à vingança, e incluíram-no entre os penitentes; anos de
expiação, é verdade que abreviados pelas preces dos confes
sores ou futuros mártires, prepararam-no para merecer de
novo os privilégios que perdera por sua própria culpa.

CAPÍTULO

XIX

DUPLA DESFORRA
visita de Sebastião às Catacumbas não tinha simples
mente por fim dar sepultura às relíquias da primeira
mártir, mas também entender-se com Marcelino a
respeito da segurança dêste. Sua vida era demasiado preciosa
para que fôsse tão cedo sacrificada, e Sebastião sabia a que
ponto o ameaçavam. Torquato confirmou-o nessa idéia dan
do-lhe parte dos desígnios de Fúlvio e contando-lhe a presença
dêste na ordenação de dezembro. A residência habitual do
papa deixara de ser segura, e o corajoso soldado teve uma
idéia audaciosa, '(lue consistia em alojar o Pontífice num ponto
onde ninguém pudesse suspeitar a sua presença, nem sonhasse

190

CARDEAL WISEYAN

procurá-lo : o próprio palácio dos Césares.
O santo bispo
deixou o cemitério disfarçado, e conduzido por Sebastião e
Quadrato encontrou um refúgio seguro nos aposentos de Irene,
senhora cristã de alta categoria vivendo numa ala afastada
do Palatino, onde o marido exercia um encargo.
Na Iilà.nhã seguinte, Sebastião foi muito cedo procurar
Pancrácio.
- Meu querido filho - disse-lhe, - precisas deixar Ro.ma
quanto antes e ir à Campânia. Tenho cavalos prontos para
ti e para Quadrato, e não há tempo a perder.
- Mas por que, Sebastião ? - perguntou o adolescente
com a face triste e os olhos cheios de lágrimas; - cometi
alguma falta, ou duvidas da minha coragem?
- Afirmo-te que nem uma nem outra coisa.
Mas tu
prometeste deixar-te guiar em tudo por mim, e a tua obe
diência nunca como hoje me pareceu necessária.
- Dize-me então porque, Sebastião.
- Não posso, é um segrêdo.
- Como, ainda por cima um segrêdo ?
- Não, não é mais um, é sempre o mesmo, e um dia
saberás tudo ao mesmo tempo. O que posso é dizer-te o que
desejo que faças, e isso decerto te contentará. Corvino recebeu
ordem para se apoderar de Cromácio e todo o seu rebanho,
e, o que é ainda pior, de levar à morte cruel o teu velho
metre Cassiano, que está em Fundi. Quero que te antecipes
ao mensageiro de Corvino - que talvez seja êle mesmo, e os ponhas de prevenção.
- Bastam-me essas razões - volveu Pancrácio sorrindo;
- irei até ao fim do mundo para salvar o meu querido Cassiano
ou alguns dos nossos irmãos em Cristo.
Corvino, que resolvera encarregar-se da malévola expe
dição, considerada digna, proveitosa e agradável, adiara-a de
dois dias para fazer os preparativos e também para curar os
seus ombros lacerados.
Encontrou-se dêsse modo dois dias
de marcha atrás dos nossos cristãos, embora viajasse normal
mente pela via Apia, mais curta e mais freqüentada.
Quando Pancrácio chegou à vila das Estátuas, encontrou
a pequena comunidade já alertada pelas notícias que lhe tinham
chegado a propósito da publicação do édito. Todos o recebe
ram com alegria, e o aviso de Sebastião foi acolhido com pro
fundo respeito. Depois de o terem lido, oraram e reuniram-se
em conselho. Marcos, Marcelino e o pai de ambos Tranquilino
tinham já partido para Roma a fim de receberem ordens.
Nicostrato, Zoé e outros para lá o seguiriam : Cromácio,
a quem a coroa do martírio não estava destinada, embora a
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Igreja célebre a sua memória juntamente com a do filho em
11 de agôsto, encontrou abrigo temporário na vila de Fabíola.
Enfim, a mansão das Estátuas foi entregue à guarda de alguns
servidores fiéis, inteiramente dignos de confiança.
Os dois mensageiros, após um ligeiro repouso que tomaram
e deram também aos seus cavalos, dirigiram-se a Fundi, onde
se detiveram numa modesta hospedaria, fora da povoação,
na via romana.
Pancrácio não tardou a descobrir o velho mestre, a quem
abraçou afetuosamente. Deu-lhe a mensagem que trazia e
instou para que êle fugisse ou pelo menos se escondesse.
- Não - disse o digno velho, - isso não é possível.
Eu já estou muito idoso e cansado da minha obra inútil.
Meu servidor e eu somos os únicos cristãos desta cidade.
:É verdade que as melhores famílias têm mandado os seus
filhos à minha escola, por saberem que a moral é aqui obser
vada, pelo menos tanto quanto o permite o paganismo ; mas
não conto um só amigo entre os meus discípulos, justamente
por causa dessa severidade. �les nem sequer têm a distinção
natural dos pagãos de Roma. São rudes provincianos, e creio
que alguns, entre os maiores, não teriam nenhum escrúpulo
em matar-me se tivessem a certeza de ficar impunes.
- Que triste vida deves levar, Cassiano ! Não tens então
nenhuma influência sôbre êles?
- Pouca ou nenhuma, caro Pancrácio. E como a poderia
ter se sou forçado a . dar-lhes a ler livros perigosos, cheios de
fábulas, das literaturas grega e romana ? Não, pouco tenho
conseguido com as minhas palavras, e talvez a minha morte
lhes seja mais proveitosa.
Foram vãos todos os argumentos de Pancrácio ; de bom
grado adotaria a resolução do mestre de o acompanhar na
morte, se não tivesse prometido a Sebastião não expor a sua
vida durante a viagem.
Resolveu contudo permanecer na
cidade, para ver como se desenrolariam os acontecimentos.
Corvino chegou com os homens à vila de Cromácio; logo
pela manhã forçou as grades e penetrou na casa, que encontrou
vazia. Revistou-a de alto a baixo mas não descobriu ninguém,
sequer um livro ou um símbolo cristão. · Decepcionado e abor
recido olhou em redor de si, e avistando um jardineiro que
trabalhava perguntou-lhe onde estava seu amo.
- O senhor não conta ao escravo onde vai.
- Não brinques comigo!
Que caminho tomaram, êle
e seus companheiros ?
- Atravessaram essa barreira.
- E depois ?
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- Olha para lá - respondeu o escravo ; - vês a barreira,
mas nada para além dela. É o que sucede comigo : vejo até
à barreira, e nada mais.
- Quando foi que êle partiu ? A isso pelo menos podes
responder,- creio eu !
- Depois que dois mensageiros chegaram de Roma.
- Que mensageiros eram êsses ?
- Um moço, muito bonito e que canta muito bem. O
outro muito alto e muito forte. Vês essa árvore arrancada
com as suas raízes ? :ele desarraigou-a com tanta facilidade
quanta eu levanto a minha enxada da terra.
- São êles! - bradou Corvino fora de si. - :esse patife
mais uma vez frustrou os meus planos e derrubou as minhas
esperanças. Há de pagar-me bem caro!
Tão depressa descansou um pouco resolveu decarregar a
sua cólera no velho professor e retomou o caminho; passou o
tempo da viagem a ruminar a vingança contra o seu mestre
e o seu condiscípulo, e ficou encantado ao saber que pelo menos
um dêles estava em Fundi. Mostrou ao governador a ordem
de prisão e de castigo que trazia contra Cassiano, e que o
denunciava como o mais perigoso cristão; o oficial ofereceu
-lhe a ajuda do carrasco, mas Corvino recusou, porque os
seus guardas dispunham da fôrça e da crueldade desejadas.
Todavia fêz-se acompanhar de um oficial.
Dirigiu-se à escola onde todos os alunos se achavam reu
nidos, e acusou Cassiano, que avançava de mão estendida para
o receber, de ser um conspirador e um pérfido cristão. Er
gueu-se um enorme brado entre a multidão das crianças, e
Corvino, lançando os olhos em redor de si, percebeu que muitos
dos alunos eram como êle : verdadeiros ursos, tendo no peito
corações de hienas.
- Rapazes ! - gritou êle; - estimais o vosso mestre
Cassiano ? :ele também foi outrora meu professor e temos
algumas contas a ajustar!
Um rugido de furor elevou-se das carteiras.
- Pois tenho boas notícias a dar-vos! eis aqui uma per
missão do divino imperador Maximiano, autorizando-vos a fazer
do vosso mestre o que quiserdes.
Uma chuva de livros, de lousas e outros projéteis escolares
desabou sôbre o pobre mestre que ficara imóvel e de braços
cruzados diante do seu perseguidor. Em seguida os meninos
co�eram para êle de todos os lados da sala, na atitude amea
çadora de violentos agressores.
- Esperai, esperai ! - gritou Corvino. - lt necessário
proceder com método.
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Viera-lhe à idéia o tempo em que êle próprio assistia às
aulas. Lembrou-se de que nessa altura nada poderia dar-lhe
mais prazer do que devolver ao mestre todos os castigos rece
bidos, e escrever em seu corpo com sangue tôdas as palavras
de censura que lhe tinham sido dirigidas.
Delicioso pensa
mento que ia pôr agora em execução!
Não é nosso intuito ferir desagradàvelmente a sensibilidade
dos nossos leitores, descrevendo os tormentos créis e diabólicos
infligidos aos nossos antigos cristãos pelos seus ímpios perse
guidores. Poucos martírios foram mais horrorosos que o de
Cassiano.
Colocaram-no amarrado em meio àqueles ferozes
tigrezinhos, para ser a vítima passiva da sua inconsciente cruel
dade. Uns, conta o poeta Prudência, gravaram-lhe as lições
na pele com os estiletes de aço de que se serviam para escrever
nas lâminas enceradas; outros, com os refinamentos de uma
precoce maldade, aplicaram-lhe ao corpo lacerado todos os
tormentos possíveis. A perda de sangue e o excesso de dor
deram enfim cabo de Cassiano, que caiu para não mais se
levantar. Corvino, que se deleitava com o espetáculo daquela
vingança, encorajando os medonhos esforços das crianças,
seus cegos instrumentos, abandonou o moribundo para que
êle expirasse solitàriamente.
Contudo o seu fiel servidor ergueu-o e depositou-o no
leito, enviando depois um recado a Pancrácio, como ficara
entendido. J!:ste chegou logo à cabeceira do mestre, desolando
-se ao vê-lo e ao ouvir contar os inenarráveis sofrimentos que
padecera.
O mártir ainda reconheceu o aluno querido, sorriu-lhe,
apertou-lhe a mão mas não pôde mais falar. Ficou em coma
até pela manhã, quando expirou docemente. Seus funerais
foram modestamente celebrados, e naquele mesmo lugar, de
acôrdo com o rito cristão, porque a casa lhe pertencia. Pan
crácio retirou-se logo, com o coração oprimido, pensando no
bruto sem entranhas que imaginara e contemplara sem remor
sos aquela horrenda tragédia.
Enganava-se, todavia. Mal consumara a sua vingança e
já Corvino compreendera a vergonha e a infâmia do seu ato ;
temia que aquilo chegasse ao conhecimento do pai, que sempre
estimara Cassiano, e receava também a cólera dos pais cujos
filhos levara a cometer aquela espécie de parricídio. Ordenou
logo que preparassem os cavalos, mas responderam-lhe que
êles necessitavam ainda de algumas horas de repouso. Isso
aborreceu-o ainda mais ; atormentado pelos remorsos, pôs-se a
beber para afogar a tristeza e passar o tempo. Por fim em
preendeu o regresso . O caminho marginava um grande canal
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que drenava as águas dos brejos pontinos, com filas de árvores
de ambos os lados.
Corvino que tornara a beber na muda, estava excitado
pelo vinho, pelo descontentamento e pelos remorsos. O passo
lento dos cavalos calaceiros exasperou-o, e êle pôs-se a fustigá
-los com ódio. Naquela excitação os animais perceberam o
trote de outros cavalos que vinham atrás, e lançaram-se para
diante numa corrida desabada.
Os guardas logo ficaram a
distância, e os cavalos assustados, rompendo por entre as
árvores, saíram a galope ao longo do estreito carreira que
bordava o canal, arrastando o pequeno veículo para a direita
· e a esquerda, numa fuga desvairada. Os cavaleiros que vinham
atrás, o�vindo o bater das patas e das rodas, e os gritos dos
guardas, esporearam os seus animais e largaram corajosamente
para diante. Tinham já ultrapassado os peões quando ouvi
ram um grande baque e um mergulho.
Tendo-se uma das
rodas chocado contra um tronco de árvore, o carro voltara-se
arrastando consigo o condutor, que, meio embriagado, se pre
cipitara de cabeça na água.
Num momento Pancrácio desmontou, e juntamente com o
companheiro debruçou-se à borda do canal.
À fraca luz da lua que despontava, o moço reconheceu
Corvino debatendo-se na corrente lodosa.
A margem não
era alta, mas o barro mostrava-se muito úmido e escorregadio ;
cada vez que êle tentava subir, o p€ faltava-lhe e Corvino
recaía na água funda do meio do canal.
Estava já entor
pecido e esgotado por aquêle banho de gêlo.
- Merecia que o deixassem lá! - murmurou o valente
centurião.
- Que é isso, Quadra to! como podes dizer tal coisa? . . .
Dá-me a tua mão. Aqui, assim . . . - disse o jovem debru
çando-se no talude e segurando o inimigo pelo braço justamente
quando êle ia dar oll'tro mergulho que sem dúvida seria o
último.
Tiraram-no da água e estenderam-no no chão, em estado
de causar pena ao seu pior inimigo. Pancrácio esfregou-lhe
as mãos e as têmporas, e o outro já ia recuperando os sentidos
quando os seus companheiros chegaram. Entregaram-no aos
cuidados dêles, bem como a sua bôlsa que lhe escorregara da
cinta quando ia saindo do canal. Mas Pancrácio apoderou-se
da faca que também lhe caíra, e era sua, e que Corvino guar
dava como elemento de convicção, para provar que fôra
Pancrácio quem arrancara o édito. Os servidores garantiram
a Corvino quando êste recuperou os sentidos, que êles próprios
o tinham retirado da água, mas que a bôlsa ficara no canal.
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Levaram-no até um casebre da vizinhança enquanto o carro
era consertado, e regalaram-se com o seu dinheiro enquanto
êle dormia.
l!:sse dia testemunhara duas vinganças : a de um ímpio
e a de um cristão.

CAPÍTULO XX

OS TRABALHOS PúBLICOS

Jl
�

NTES

da promulgação do édito, as Termas de Diocle
ciano já estavam sendo erigidas com o trabalho e
o suor dos prisioneiros cristãos. l!:ste imperador era
esperado em pessoa para a inauguração do seu edifício predi
leto, e tinham duplicado o número de trabalhadores a fim
de o terminar com maior rapidez. A paga que êstes traba
lhadores recebiam em troca do seu trabalho não ia além da
que se atribuía às mulas e aos bois. Um lugar pouco melhor
que um estábulo para dormir, o alimento apenas indispensável
para lhes manter as fôrças, escassas roupas para os protegerem
contra os rigores do tempo; era tudo o que podiam esperar.
Mas os cristãos de Roma tinham cuidados especiais com
êsses bem-aventurados confessos, venerando-os muito particular
mente. Os diáconos visitavam-nos subornando os guardas, e
jovens ousados insinuavam-se entre êles para lhes distribuir
melhor comida ou roupas mais quentes, tentando conseguir
-lhes a benevolência dos vigias, a fim de serem melhor tratados.
Essa multidão de homens, acusados de servir fielmente
o seu divino mestre, tinha ainda outra utilidade. Assim como
os antros vizinhos do anfiteatro eram destinados a conter as
feras utilizadas nos espetáculos públicos, também os trabalhos
públicos se destinavam a fornecer os elementos necessários
a uma sanguinária diversão, quando se queria lisonjear os
instintos bestiais do povo por ocasião de uma festa.
Uma oportunidade dêsse gênero ia apresentar-se. A per
seguição malograra, nenhuma figura importante fôra ainda
capturada, as inépcias do primeiro dia não eram reparadas;
aguardava-se alguma coisa mais sensacional.
O povo reclamava distrações, e o próximo aniversário do
imperador oferecia ocasião de o satisfazer. As feras que Se
bastião e Pancrácio tinham ouvido continuavam rugindo, ávidas
de carniça.
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Numa tarde de fins de dezembro, Corvino dirigia-se à�
Termas de Diocleciano em companhia de Catulo, que entendia
de gladiadores como um alquilador entende de animais, e
chamando Rabírio, o carcereiro dos forçados, disse-lhe :
- Rabírio, eu venho, por ordem do imperador, escolher
um número suficiente dêsses infames cristãos de cuja guarda
estás encarregado, a fim de que êles tenham a honra de lutar
no anfiteatro nas próximas comemorações.
- Na verdade -.- respondeu o oficial, - agora não posso
dispensar ninguém. Necessito acabar êste trabalho dentro do
prazo, o que me será impossível se tiver de privar-me seja
de quem fôr.
- Lamento, mas nada posso fazer; trata de substituir
os homens que te vou tomar. Leva-nos a visitar os serviços,
a fim de que possamos escolher aquêles que nos convém.
Rubírio, a quem aquela exigência absurda irritava, teve
contudo de submeter-se, e embora resmungando, levou-os para
uma enorme sala abobadada, à qual se chegava por um ves
tíbulo que recebia a luz de cima, como o Panteão. Em cada
extremidade da sala devia erguer-se um imenso pilar de granito
composto de um só bloco.
Dois dêsses pilares estavam já
colocados, e um terceiro, amarrado por cordas enroladas num
cabrestante, devia ficar de pé no dia seguinte. Bom número
de homens ocupava-se ativamente dêsses preparativos. Catulo
designou com o polegar dois belos mocetões, nus até à cintura
à moda dos escravos, sugerindo exemplares perfeitos de viril
e atlética beleza.
- Necessito daqueles dois, Rabírio - disse o fornecedor
das feras; - são ótimos para o que pretendo.
Pela boa
disposição · com que trabalham, tenho a certeza de que são
cristãos.
- Mas eu não posso absolutamente ficar sem êles agora!
Valem pelo menos seis homens ou uma parelha de cavalos.
Espera que terminem os trabalhos mais duros e eu os porei
à tua disposição.
- Dize-me os nomes dêles para eu tomar nota, e não
te esqueças de os manter em boa forma.
- Chamam-se Largo e Smaragdo ; são gente de boa
família mas trabalham como plebeus e não recusarão ir contigo.
- Tanto melhor para êles - observou Corvino satisfeito.
E na verdade não teve que se arrepender.
Vários outros cativos estavam deitados no chão aos pés
de um velho, o qual, sentado num bloco de mármore, �hes
falava com tôda a gravidade; e prendendo-lhes dêsse modo
a atenção, dir-se-ia fazer-lhes esquecer os atuais sofrimentos.
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E que lhes dizia êle? Louvaria Ciríaco da sua extraor
dinâria caridade, fazendo-lhe ver que uma parte do imenso
edifício que estavam levantando com o suor dos seus rostos
seria consagrado ao Deus da sua invocação ? Ou interpretava
uma visão mais gloriosa ainda, explicando que um templo (1)
dedicado à Rainha dos Anjos substituiria o humilde oratório,
compreendendo tôda a soberba edificação com o seu vestíbulo,
e levantado pelo maior gênio artístico que a terra ainda
produziu ? (2)
Corvino avistou de longe aquêle grúpo, e detendo-se per
guntou ao carcereiro os nomes das pessoas que o compunham,
e que êste lhe enumerou.
- Há ali um que não nomeaste - tornou o outro. Está de costas para nós e não usa as roupas nem as correntes
dos presos.
Quem é ?
- Não lhe sei o n'ome - respondeu Rabírio ; - é um
valente rapaz que passa a maior parte do tempo entre os
detidos, socorrendo-os e ajudando-os em suas tarefas. Paga
muito bem para ser autorizado a isso e não nos compete fazer
-lhe perguntas.
- Mas compete-me a mim! - volveu bruscamente Corvino aproximando-se com vivacidade.
Sua voz feriu o ouvido do estranho, que se voltou.
Corvino precipitou-se para êle como uma fera, gritando
alegremente :
- Segurem-no ! Amarrem-no !
não me hás de escapar!

CAPÍTULO
A

Ah, Pancrácio, desta vez

XXI

PRISÃO

(j>ANCRÁCIO,

amarrado juntamente com outros vinte, foi
arrastado à prisão através dás ruas de Roma. Enquanto
os levavam, tropeçando e vacilando a cada passo, os
guardas zurziam-nos sem piedade, e todos os que se podiam
aproximar lhes davam socos e pontapés sem o menor remorso.
Os espectadores mais afastados atiravam-lhes pedras e imun{1)
(2)

Santa Maria dos Anjos.
Miguel Angelo.
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dícies. Chegaram por fim à prisão Mamertina, onde os joga
ram entre numerosas vítimas de ambos os sexos que ali espe
ravam a hora do martírio. O meço mal tivera tempo, en
quanto lhe ligavam as mãos, de pedir a um dos guardas que
avisasse sua mãe e Sebastião do que sucedera, dando-lhe em
paga a sua- bôlsa.
As prisões da antiga Roma não eram lugar onde um
infeliz pudesse esperar ser melhor nutrido e abrigado, por
muito miserável que fôsse. A descrição da que acabamos
de mencionar dará ao leitor uma idéia do que representava
a confissão da fé cristã, mesmo sem falar do martírio.
A prisão Mamertina compunha-se de duas salas quadradas
subterrâneas, uma por baixo da outra, com uma abertura
praticada no meio das duas abóbadas por onde passavam a
luz, o ar, a comida e até os prisioneiros. Uma vez cheia a
parte superior, bem se pode calcular de que modo o ar e a
luz alcançavam a inferior. Não havia outro meio de ventilação,
de escoamento ou de acesso. Nas paredes, formadas de gran
des blocos de pedra, estavam chumbadas argolas a que se pren
diam os detentos, muitos dos quais ficavam no chão, com os
pés metidos em travas. A engenhosa crueldade dos perse
guidores aumentava ainda o mal-estar causado pelas lajes
de pedra, semeando-as de cacos, único leito oferecido aos
membros doloridos, aos corpos torturados dos infelizes cristãos.
Os cristãos livres compravam o direito de penetrar nesses
asilos do sofrimento, mas não de tristeza, levando consigo
tudo o que pudesse aliviar as dores e melhorar a situação
temporal e espiritual dos seus irmãos venerados e queridos.
Os prisioneiros eram submetidos a um interrogatório pura
mente formal. Quando perguntaram ao bispo de Lyon, S.
Patino, então com noventa anos : "Qual é o Deus dos cris
tãos ?" êle respondeu com tôda a simplicidade : "Tu o conhe
cerás, se fôres digno disso".
Por vêzes o juiz entrava em discussão com o prêso, e
naturalmente não lhe cabia a última palavra, embora êste
último raramente consentisse acompanhá-lo em seus raciocínios,
contentando-se em afirmar a sua fé em Cristo. Outras vêzes,
como foi o caso de ptolomeu, segundo conta S. Justino, e
também de santa Perpétua, o juiz perguntou apenas : "És
cristão ?", e diante da resposta afirmativa sentenciou a pena
capital.
Pancrácio e seu companheiro estavam em presença do
juiz, pois apenas três dias os separavam dos folguedos públicos
em que deviam lutar com os animais ferozes.
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- Quem és tu ? - perguntou o prefeito ao primeiro.
- Sou cristão, pela graça de Deus - respondeu êle.
- E tu, quem és ? - tornou o prefeito dirigindo-se ·a
Rústico.
- Sou escravo de César - volveu o prêso ; - mas tor
nando-me cristão fui liberto pelo próprio Cristo, e por sua
graça e misericórdia partilho as mesmas esperanças de meus
irmãos aqui presentes.
Voltando-se depois para um santo padre, Luciano, venerado
pelos anos e pelas virtudes, o juiz dirigiu-lhe estas palavras :
- Vamos, obedece aos deuses e aos éditos imperiais!
- Ninguém - respondeu o ancião, - merece ser castigado ou condenado por obedecer aos ensinamentos de Cristo,
nosso Salvador.
- Que estudos fizeste?
- Tentei possuir tôda a ciência, estudei os diversos ramos
dos conhecimentos humanos. Por fim aderi às doutrinas do
cristianismo, embora elas desagradem aos que persistem no
êrro.
- Miserável! encontraste então a felicidade nesses conhe
cimentos?
- A maior felicidade, porque sigo a pura doutrina dos
cristãos.
- E que doutrina é essa?
- A verdadeira doutrina, que nós outros, cristãos, seguimos piedosamente, consiste em acreditar num só Deus, criador
de tôdas as coisas visíveis e invisíveis, aceitar Nosso Senhor
Jesus Cristo como filho de Deus, em tôdas as épocas anun
ciado pelos profetas, o qual virá julgar tôda a humanidade
e é o anunciador e o salvador dos que desejam seguir os
seus ensinamentos. Eu sou apenas um homem, fraco e indigno
demais para falar com autoridade da sua divindade absoluta;
isso compete aos profetas.
- Na minha opinião não passas de um mestre que ensina
o êrro aos outros, e por isso mereces ser mais castigado do
que êles. Ponham-lhe as travas e apertem-no até ao quinto
furo. E vós, mulheres, quais são os vossos nomes, e a que
condição pertenceis?
- Eu sou cristã e tenh.o Cristo por único espôso; chamo-me Secunda - respondeu uma delas.
- Eu sou viúva e confesso a mesma fé redentora; meu
nome é Rufina - acrescentou a outra.
Enfim, depois de haver feito perguntas semelhantes e
recebid� respostas idênticas das demais, o prefeito virou-se
para Pancrácio e falou-lhe nestes têrmos :
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Agora, insolente, tu que tiveste a audácia de arrancar
o édito dos divinos imperadores, se consentires em sacrificar
aos deuses ainda poderemos ser misericordiosos contigo. Dá
-nos uma prova da tua piedade e sabedoria, pois não passas
ainda de um adolescente.
Pancrácio fêz o sinal da cruz e respondeu com a maior
calma :
- Sou um servo de Cristo. Só a êle confessa a minha
bôca, só êle possui meu coração, é a êle que incessantemente
adoro. O moço que aqui vês tem a sabedoria dos velhos de
cabelos brancos e adora apenas um Deus. Os teus deuses e
os que os veneram, estão votados à condenação eterna.
- Quebrem os dentes de quem proferiu semelhante blas
fêmia, não se cansem de o açoitar! - berrou o juiz furioso.
- Agradeço-te - volveu docemente a nobre criança, porque assim sofrerei o mesmo castigo aplicado ao meu Senhor.
O prefeito leu então a sua sentença na forma do costume.
Luciano, Pancrácio, Rústico e os outros, bem corno as
mulheres Secunda e Rufina, que todos tinham confessado o
cristianismo e recusado obedecer ao augusto imperador, e
adorar os deuses de Roma, eram condenados a ser expostos
às feras no anfiteatro Flaviano.

CAPÍTULO XXII
O VIÃTICO
cena que tinha lugar na prisão, oferecia um contraste
chocante com o desvairamento e a discórdia que
reinavam cá fora. A paz, a serenidade, a resignação
e a alegria moravam naquele lugar; os muros· de pedra bruta
e as abóbadas ressoavam ao canto dos salmos dirigidos por
Pancrácio, e nos quais o abismo chamava o abismo, porque
os detentos da prisão inferior respondiam aos de cima, alter
nando os versículos dos salmos que as circuntâncias muito
naturalmente sugeriam.
A véspera da "luta", luta que consistia em ser estraça
lhado pelas feras, era sempre um dia da maior liberdade.
Admitiam-se os amigos das vítimas encarceradas, e os cris
tãos aproveitaram-se da licença para vir recomendar-se às
orações dos bem-aventurados confessores de Cristo.
A tarde ofereciam-lhes o que se chamava a ceia livre,
isto é um festim público, abundante e quase suntuoso. A

. . . os s6cos e os pontapés não pareciam ter qualquer efeito . . .
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mesa ficava cercada de pagãos, desejosos de observar as
ntltudes e a aparência dos lutadores do dia seguinte. Mas nunca
podiam descobrir nêles fanfarronice ou violência, nem a amar
gura dos condenados comuns. Para os convivas tratava-se ver
dadeiramente de um ágape, um banquete de fraternidade, pois
comiam alegremente e com calma, trocando animadas conversas.
Mas enquanto os perseguidores preparavam assim um fes
tim para o corpo das suas vítimas, a Igreja, mãe dêles, servia
um repasto bem mais precioso às almas de seus filhos. Os
diáconos tinham-nos constantemente visitado, e Reparato so
brétudo ficaria ao pé dêles com satisfação, mas o dever não
lho consentia por agora. Assim, tendo atendido quanto pos
slvel às suas necessidades temporais, decidira juntamente com
o piedoso Dionísio, que continuava morando em casa de Inês,
enviar à noite suficiente pão espiritual para nutrir, na manhã
dn luta, os campeões de Cristo.
O pão sagrado estava pronto, e o padre voltou-se no
ultar onde o depositara a fim de escolher o mensageiro mais
seguro. Antes que nenhum outro avançasse, o jovem acólito
Tarcisio ajoelhou aos pés do sacerdote. Com as mãos esten
didas, prontas a receber o sagrado depósito, havia em seu
rosto uma tal expressão de angélica inocência que o bom
padre se admirou do quadro exposto a seus olhos.
- És ainda muito jovem, meu filho - disse êle.
- Minha juventude será a mais segura proteção, santo
padre. Oh ! não me recuses essa suprema honra !
as
se
as
co

Tinha os olhos rasos de lágrimas e estendia àvidamente
mãos; sua súplica implicava tanto fervor e coragem que
tornava verdadeiramente irresistível.
O sacerdote tomou
divinas Espécies, envolveu-as cuidadosamente em linho bran
e colocou-as nas mãos da criança, dizendo-lhe :

- Lembra-te, Tarcísio, do tesouro que confio à s tuas
fracas fôrças.
Evita os lugares públicos, e recorda-te de
que não se dão coisas sagradas aos cães, nem se lançam
pérolas aos porcos.
Guarda com todo o cuidado os dons
sagrados de Deus.
- Preferirei morrer a abandoná-los - respondeu o pie
doso adolescente ocultando no seio o celeste depósito.
Tarcísio saiu depressa, achando-se em breve num vasto
logradouro onde rapazes fugidos da escola começavam a brincar.
- Precisamos de alguém para que o jôgo fique completo ;
onde o poderemos encontrar ? - disse o promotor da brincadeira.
- útimo ! - gritou um outro. - Aí vem Tarcísio que
não vejo há séculos.
�le conhece todos os jogos!
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- Vem aqui, Tarcísio ! - acrescentou êle detendo-o e
segurando-o · pelo braço. - Onde vais com tanta pressa? Joga
uma partida conosco, sê bom rapaz! . . .
Tenho
- Agora não posso, Petílio; não posso . mesmo.
uma tarefa muito importante a desempenhar.
- Mas é indispensável! - interveio o primeiro inter
locutor, um rapagão forte e violento, apoderando-se dêle. Não gosto de recusas quando peço alguma coisa. Despacha-te
e comecemos o jôgo.
- Peço-te que me deixes ir embora - suplicou o menino
com a voz embargada.
- Nada disso - replicou o outro. - Que levas aí tão
cautelosamente no seio ?
Alguma carta, decerto ; mas ela
não se perderá ainda que te demores mais um pouco. Podes
entregar-ma; eu a porei em segurança enquanto brincamos.
E tentou arrebatar-lhe o sagrado depósito.
- Nunca! nunca! - gritava o menino erguendo os olhos
para o céu.
- Quero ver o que é - insistia o outro com rudeza ; quero conhecer êsse grande segrêdo.
E começou a maltratá-lo. Logo ficaram rodeados de um
grupo de pessoas que por ali andavam, e tôdas perguntavam
com interêsse do que se tratava.
Viam um moCinho, quase uma criança, que parecia tomado
de fôrça sobrenatural, resistindo a tôda a sorte de violências
de um outro, muito maior e mais forte que êle, sem querer
revelar o que tinha consigo. Os bofetões, os socos e os ponta
pés não pareciam ter qualquer efeito sôbre êle. Suportava-os
sem um queixume, e sem mesmo tentar devolvê-los ; mas
protegia obstinadamente o seu segrêdo.
- Que será ? Que poderá ser? - perguntavam uns ans
outros, quando Fúlvio, de passagem por ali se reuniu ao grupo
que cercava os combatentes.
Reconheceu imediatamente Tarcísio, que vira na ordenação,
e como lhe fizessem a mesma pergunta respondeu com desdém,
voltando-se nos calcanhares :
- O que é ? É apenas um estúpido cristão conduzindo
relíquias!
Foi o suficiente. Fúlvio, embora desdenhasse aquela ví
tima inútil, conhecia perfeitamente de antemão o efeito dessas
palavras. A curiosidade dos pagãos em tudo o que se referia
aos mistérios do cristianismo, e o desejo que tinham de os
profanar, foram imediatamente alertados, e todos intimaram
Tarcísio a entregar a sua preciosa carga.
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- Nunca, enquanto eu viver!
Tal foi a sua resposta.
Um murro violento, vibrado por um ferreiro, quase o
aturdiu. Seguiram-se outras pancadas, e mais outras ainda.
Por fim, coberto de ferimentos desabou por terra, com os
braços sempre apertados contra o peito. A multidão premia-se
em tôrno dêle, ia apoderar-se do seu tesouro triplamente sa
grado, quando todos se sentiram empurrados para a direita
e para a esquerda por uma fôrça formidável. Houve um
recuo geral diante de um militar de formas atléticas autor
daquela confusão. Mal o terreno ficou livre viram-no ajoelhar,
e de lágrimas nos olhos erguer o menino maltratado e quase
desfalecido, com uma ternura de mãe, e perguntar-lhe no mais
suave tom de voz:
- Estás muito magoado, Tarcísio?
- Não te preocupes comigo, Quadrato - respondeu êle;
- leva depressa estas divinas Espécies ; tem cuidado com elas.
O soldado tomou o menino nos braços com infinitas cau
telas, sabendo que não levava apenas uma inocente vítima,
as relíquias de um mártir, mas também o Rei e Senhor dos
Mártires, a vítima divina imolada pela nossa eterna salvação.
A cabeça do menino repousou, confiante, no ombro robusto
do soldado, mas seus braços e suas mãos não descuidavam
um instante a guarda do depósito que lhe fôra confiado ;
aquêle duplo e piedoso fardo nada pesava nos braços do forte
portador. Por fim a criança abriu os olhos, sorriu e expirou.
O venerável Dionísio mal o pôde contemplar através das
lágrimas, quando lhe retirou das mãos e do seio a santíssima
eucaristia sempre inviolada; pareceu-lhe que êle se asseme
lhava mais a um anjo do que uma hora antes, quando ainda
era vivo. O próprio Quadrato o levou ao cemitério de Calisto,
onde o sepultou em meio à admiração dos mais velhos; tem
pos depois o santo papa Damaso compôs para êle um epitáfio
que ninguém poderá ler sem concluir que a fé em presença
do Senhor na santa Eucaristia era então a mesma que hoje.

Tarcisium sanctum Ohristi sacramenta gerentem1
Oum male sana manus peteret vulgare profanis;
lpse animam potius voluit dimittere caesus
Prodere quam canibus rabidis coelestia membra. (1)
(1)

A dâdiva de Cristo, que Tarcísio levava,
mãos impuras quiseram profanar;
mas êle preferiu deixar despedaçar seus membros,
a entregar os do Redentor à raiva dos cães danados.
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Os pnswneiros só tiveram conhecimento dêsse sucesso
após o festiPl, de modo que o receio de serem privados do
pão celestial, cujo confôrto aguardavam, foi a única preocupa
ção que toldou um pouco a serenidade das suas almas.
Se
bastião apareceu, porém, para lhes reanimar a coragem; as
segurou-lhes que não seriam privados do desejado alimento,
e murmurou algumas palavras ao ouvido de Reparato, que
imediatamente se afastou lançando-lhe um olhar de com
preensão.
O valente tribuno vinha dar o último adeus ao seu querido
amigo Pancrácio, que ansiava por aquela entrevista.
Cha
mou-o à parte e começou dêste modo :
- Sebastião, recordas-te da noite em que ouvimos rugir
as feras da janela da nossa casa, e admirávamos os arcos do
anfiteatro que pareciam erguer-se para o triunfo dos cristãos?
- Sim, querido amigo, muito bem me recordo dessa
noite em que a tua alma já pressentia o martírio de amanhã.
- Na verdade. Eu tinha a convicção íntima de que seria
um dos primeiros a saciar a fúria dêsses instrumentos da
crueldade humana. Agora que o momento chegou, quase me
considero indigno de honra tão insigne.
Que fiz eu para a
merecer, Sebastião, e não só para a merecer como ainda para
ser o alvo de semelhante graça?
- Sabes bem, Pancrácio, que não são as nossas obras,
nem a nossa vontade, e sim a misericórdia divina, que fazem
de nós os eleitos.
E que pensas enfim do destino glorioso
que te espera amanhã?
- Para dizer a verdade parece-me tão maravilhoso, ul
trapassa de tal modo o que eu tinha o direito de esperar, que
antes se me afigura uma visão do que uma certeza.
Não
achas extraordinário que eu, encerrado ainda esta noite numa
fria prisão, escura e lúgubre, me encontre, antes que o sol
se esconda outra vez, em situação de poder ouvir as harmonias
celestes, acompanhando a procissão dos santos nas suas rou
pagens brancas, respirando o perfume dos turíbulos angélicos
e bebendo das cristalinas águas do rio da vida?
- E não há mais nada que tenhas esquecido de mencio
nar, Pancrácio ?
Eu que acabo de
- Oh, sim, há muito mais coisas !
deixar a escola, eu que ainda nada fiz por Cristo, posso dizer :
Amanhã vê-lo-ei face a face, adorá-lo-ei, receberei dêle a palma,
a coroa e o seu beijo fraternal. Esta esperança é tão mara
vilhosa que estremeço à idéia de que venha a ser apenas uma
esperança.
Contudo, Sebastião - acrescentou êle entusias-

FAnÍOLA

20;)

mndo e segurando as mãos do amigo, - é a verdade, a deli
elosa. verdade!
- Há mais ainda, Pancrácio.
- Sim, ainda há mais. Fechar os olhos vendo os homens e reabri-los para contemplar a face de Deus; fechar os
ol hos sôbre milhares e milhares de rostos ameaçadores, expri
mindo o ódio, o desprêzo, o furor, espalhados por todos os
degraus do anfiteatro, e reabri-los logo a seguir perante êsse
E�pirito radioso cujo esplendor nos deslumbraria se nos não
Inundasse com o seu amor; mergulhar os olhos na fornalha
do amor divino, no oceano da sua misericórdia, sem temor
do destruição - até me parece pecado, Sebastião, imaginar
quo isto sucederá amanhã!
Mas não, escuta : o guarda do
Capitólio acaba de anunciar a meia-noite. Hoje mesmo go
:r.nrci essa felicidade!
- Bem-aventurado Pancrácio! - exclamou o soldado; gozas antecipadamente a felicidade que te espera.
- E sabes, caro Sebastião, que Deus é bom e misericor
dioso concedendo-me tal morte?
Quanto mais penoso seria
nrrebatar-me ao derradeiro olhar de minha mãe, ter de fechar
os ouvidos aos queixumes da sua doce voz! É verdade que
n verei, que ainda hoje antes da luta a ouvirei pela última vez;
mas sei que ela me não desanimará.
Uma lágrima subiu aos olhos da terna criança, que ela
enxugou prosseguindo brandamente :
- Como a tua estima por mim se assemelha ao amor
divino, tão séria, tão generosa e devotada! - suspirou Pan
crácio lançando-se ao pescoço do soldado; - Promete-me uma
coisa : fica junto de mim até que tudo se acabe, e levarás a
minha mãe a minha última lembrança.
- Ainda que isso me custe a vida, estarei junto de ti.
Não ficaremos muito tempo separados, Pancrácio !
O diácono anunciou então que tudo estava pronto para o
Santo-Sacrifício a celebrar-se na própria prisão.
Os dois
jovens olharam em redor de si e Pancrácio ficou admirado
do que viu. O santo padre Luciano estava estendido no chão,
com os membros dolorosamente distendidos pelas travas que
o impediam de erguer-se. Sôbre o seu peito Reparato desdo
brava as toalhas que se usavam no altar, e o pão sem lêvedo
juntamente com o cálice que amparava. A cabeça do velho
sacerdote foi erguida para que êle pudesse ler as orações
costumadas, e realizar as cerimônias do sacrifício e da consa
gração.
Em seguida todos se aproximaram devotamente e
com lágrimas resconhecidas receberam da mão consagrada
a sua parte do místico alimento.
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Maravilhoso e esplêndido exemplo do poder de adaptação
da Igreja de Deus! Ali estava um ministro do Senhor, que
por sua vez disfrutava o privilégio de ser como Aquêle que
represenuwa, o Sacerdote e o Altar. A Igreja prescrevia que
o Santo Sacrifício fôsse oferecido sôbre as relíquias dos már
tires, e ali estava um mártir a quem era consentido o favor
especial de oferecer seu próprio corpo. Vivendo ainda, estava
prosternado aos pés do Deus vivo. Seu peito palpitava e seu
coração continuava a bater sob as Divinas Espécies, mas o
sacrifício da sua vida já estava feito.
Só a vida de Cristo
subsistia no santuário daquele peito. Nunca o viático dos már
tires fôra tão dignamente ministrado.

CAPÍTULO
A

XXIII

LUTA

J/
�

manhã despontou, clara e glacial, e o sol, fazendo
brilhar as douradas decorações dos templos e monumentos públicos, cercou-os de esplendor como para
uma festa. O povo desceu para as ruas envergando os seus
trajes mais brilhantes e ostentando os mais ricos enfeites. As
diversas correntes da multidão convergiam tôdas para o anfi
teatro Flaviano, mais conhecido em nossos dias pelo nome de
Coliseu. Cada qual dirigia os seus passos para o arco indicado
pelo número do seu bilhete, e o monstruoso circo absorvia
aquela corrente viva até que o imenso oval ficou repleto de
animados rostos e os muros pareciam ondular ao movimento
daquela massa humana.

O imperador veio presidir aos jogos cercado de tôda a sua
côrte, com a pompa devida a uma festa imperial, e ansiava
tanto quanto o último dos seus súditos por contemplar os hor
ríveis divertimentos e repastar os olhos na carnagem.
Seu
trono estava colocado a leste do anfiteatro, onde um largo
espaço chamado o pulvinar fôra reservado e ricamente dis
posto para servir a côrte imperial.
Sucederam-se diversas lutas, e mais de um gladiador,
morto ou ferido, umedecera com seu sangue a areia corus
cante, quando o povo, desejoso de ver os combates mais ferozes,
começou a reclamar ou antes a rugir para que lhe servissem
os cristãos e as feras. Mas voltemos aos nossos cativos.
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Antes que os cidadãos se tivessem dirigido ao circo, os
presos haviam sido transferidos da cadeia para um calabouço
dmmado o spoliatorium, onde lhes tiravam os ferros e as cor
rentes.
Tentaram vesti-los como sacerdotes e sacerdotisas
pngãs, mas êles recusaram alegando ter vindo espontânea
mente às lutas do circo, e seria injusto obrigá-los a aparecer
com um traje detestado.
Durante tôda a manhã ficaram
juntos, animando-se uns aos outros e cantando os louvores
de Deus, a despeito dos apupos que de vez em quando lhes
abafavam as vozes.
Enquanto se entretinham em seus piedosos exercícios,
Corvino entrou com ar de insolente triunfo e disse falando
a Pancrácio :
- Graças aos deuses, chegou o dia tão ansiosamente
desejado. A luta entre nós dois foi longa e difícil, mas eu
venci.
- Que estás dizendo, Corvino ?
Quando e como entrei
eu em luta contigo ?
- Sempre, e em tôda a parte. Perturbavas o meu sono,
perpassando diante de mim como um meteoro, e em vão eu
tentava agarrar-te. Fôste o meu carrasco, o meu gênio mau,
odiei-te e recomendei-te aos deuses infernais, amaldiçoei-te
e abominei-te, mas agora chegou o dia da vingança.
- Acho - volveu Pancrácio sorrindo, - que isso nada
tem de uma luta. A animosidade existe apenas do teu lado,
pois eu nada fiz contra ti.
- Sim, pensas que acredito nisso, tu que não cessavas
de colocar tropeços no meu caminho para me fazer cair?
- Mas onde?
- Por tôda a parte, repito. Na escola, em casa de Inês,
no Forum, nas Catacumbas, em minha própria casa, na vila
de Cromácio, enfim, em tôda a parte.
- E quando a tua carroça rolava numa desenfreada
corrida pela via Apia não ouviste o trote de cavalos que ten
tavam segurar os teus ?
- Miserável! - bradou furioso o filho do prefeito ; eras tu então o maldito cavaleiro que de propósito assustou
o meu cavalo, colocando-me a dois dedos da morte?
- Não, Corvino, ouve-me com calma. É esta a última
vez que conversamos. Eu dirigia-me tranqüilamente para Ro
ma, com um amigo, depois de ter cumprido os últimos deveres
junto ao nosso mestre Cassiano ( Corvino estremeceu porque
ignorava até então êsse desenlace,) quando ouvi um trote
desabalado de cavalos; foi então que me apressei, felizmente
para ti.
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- Mas como ?
- Porque te alcancei justamente a tempo, quando ias
perdendo as fôrças, e o teu sangue gelado pelos repetidos
mergulhos nas frias águas do canal, e os braços já entorpe
cidos, te- não deixavam fôrças suficientes para saíres sàzinho
do atoleiro. Vi-te, reconheci-te, tomei-te inanimado em meus
braços. Estava em meu poder o causador da morte de um
dos meus amigos mais queridos.
A justiça divina parecia
tê-lo fulminado, entre êle e o seu destino havia apenas a
minha vontade.
Chegara o dia da minha vingança e eu
apressei-me a satisfazê-la . . .
- E como, se fazes favor?
- Tirando-te da água, estendendo-te à beira do canal,
aquecendo-te até que o teu coração recomeçou a bater, e
entregando-te depois são e salvo aos cuidados dos teus servos.
- Mentes ! - rugiu Corvino. - Meus escravos disseram-me que êles mesmos me haviam tirado da água.
- E devolveram-te a minha faca e a bôlsa de pele de
leopardo que encontrei no chão depois de te salvar?
- Não; disseram-me que a bôlsa se perdera no canal.
Era realmente de pele de leopardo, e quem ma deu foi uma
feiticeira africana. E a faca, que foi feito dela?
- Ei-la aqui, ainda enferrujada pela· água; entreguei a
bôlsa aos teus escravos mas guardei a minha faca ; podes
vê-la.
Acreditas-me agora? Terei semeado tantos tropeços
assim em teu caminho ?
Corvino não era bastante generoso para admitir a derrota
em sua luta contra Pancrácio, apenas se sentindo humilhado
e diminuído aos olhos do seu antigo condiscípulo.
Pareceu
-lhe que o seu próprio coração se envergonhava. Derrotado
e confuso, retirou-se de cabeça baixa, maldizendo os jogos,
o imperador e a populaça ululante, as feras rugidoras, os
seus cavalos, seu carro e seus escravos, o pai e a êle próprio
- tudo e todos excetuada uma única pessoa : não podia
maldizer Pancrácio.
Ia alcançar a porta quando o jovem o chamou. Voltou-se
e olhou-o com respeito, quase com simpatia. Pancrácio pou
sou-lhe a mão no braço e disse :
- Corvino, de boa vontade te perdoei, mas há Alguém
lá em cima que não pode perdoar se tu não te arrependeres.
Implora o seu perdão porque eu te predigo hoje que, seja
qual fôr a morte de que eu pereça, do mesmo modo perecerás.
Corvino retirou-se envergonhado, e naquele dia não tornou
mais a aparecer. Não assistiu ao espetáculo com que a sua
grosseira imaginação antecipadamente tanto se regozijara, dias
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c até durante meses. Quando a festa acabou o pai achou-o
inteiramente embriagado, único meio que êle conhecia para
afogar os seus remorsos.
No instante em que Corvino saiu, o lanista� ou chefe dos
gladiadores, entrou no calabouço e convocou os presos para
a luta.
�les abraçaram-se às pressas e despediram-se em
voz baixa. Em seguida penetraram na arena do anfiteatro
do lado oposto ao trono imperial. Fizeram-nos então avançar,
sàzinhos e em grupos, conforme o desejo do povo ou o capricho
do diretor do espetáculo. Por vêzes a vítima escolhida era
colocada sôbre urna plataforma alta, para ficar em maior
evidência, outras vêzes amarravam-na a postes para que ela
não pudesse defender-se. Urna das brincadeiras favoritas con
sistia em envolver urna mulher numa rêde, expondo-a às chi
fradas de um touro enfurecido, que a rolava por terra ou
atirava longe, coberta de sangue.
O primeiro embate com
urna fera punha freqüentemente têrrno à vida de um mártir,
enquanto outras vêzes eram necessários três e quatro antes
que êle recebesse um ferimento mortal. O cristão era ainda
assim levado ao calabouço a fim de ser mais tarde submetido
a novos tormentos, ou conduzido ao spoliatorium� onde os
aprendizes de gladiadores se divertiam a acabá-lo.
Limitemo-nos porém a seguir os derradeiros passos do
nosso jovem herói Pancrácio.
Quando êle ia pelo corredor
que desembocava no anfiteatro, avistou Sebastião a um dos
lados da passagem com urna dama velada, estreitamente envol
vida num manto. Reconheceu-a logo, parou diante dela, ajoe
lhou e tornando-lhe a mão beijou-a com devoção.
- Abençoa-me, querida mãe, vai soar a hora prometida
- disse êle.
- Olha para o céu aberto, meu filho - respondeu ela,
- olha para Cristo e os santos que te esperam lá em cima.
Trava a santa luta pela salvação da tua alma e mostra-te fiel
e firme no amor pelo nosso Salvador. .Lembra-te daquele
cujas preciosas relíquias trazes ao pescoço.
- Dentro de algumas horas, querida mãe, elas terão
para ti dobrado valor.
- Vamos, vamos logo, basta de choradeiras! - gritou
o lanista dando urna bastonada em Pancrácio.
Lucina afastou-se, enquanto Sebastião apertava a mão
do amigo, murmurando-lhe ao ouvido :
- Coragem, querido filho; que Deus te abençoe! Ficarei
atrás do imperador para receber o teu último olhar . . . e a
tua bênção.
- Ah! ah !
·
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Um riso diabólico soou atrás dêle, que se voltou mas não
pôde ver mais que o pano de um manto ondulando atrás de
um pilar. Quem seria? Não o podia adivinhar. Fúlvio aca
bava de recolher em suas palavras a derradeira confirmação
de uma longa série de suspeitas; não lhe restava mais dúvida
de que Sebastião era cristão.
Pancrácio não tardou a encontrar-se no meio da arena,
sendo o último do grupo de fiéis. Tinham-no reservado para
o fim, calculando que a vista dos sofrimentos dos outros lhe
abalasse a constância. Não podemos descrever o seu martírio
melhor do que o fêz Eusébio, uma testemunha ocular alguns
anos mais velha que Pancrácio.
"Vereis um mancebo que ainda não tinha completado
vinte anos, de pé, sem cordas que o atassem, com os braços
em cl'UZ, orando a Deus com fervor, de coração firme e sem
desfalecimentos; não se moveu do lugar onde estivera, nem
se voltou quando os ursos e leopardos, resfolegando terror e
morte, correram sôbre êle para lhe despedaçar membro por
membro. Todavia, não sei porque poder misterioso e divino,
suas mandíbulas conservaram-se fechadas e todos se puseram
a recuar como fascinados".
Tal foi a atitude, tal foi o privilégio do heróico jovem.
A multidão enfureceu-se vendo os medonhos animais girarem
sucessivamente em tôrno dêle, rugindo e fustigando os flancos
com as caudas. Dir-se-ia que Pancrácio estava colocado ao
centro de um círculo mágico que êles não ousavam transpor.
Um touro impetuoso que soltaram contra êle, precipitou-se
loucamente para a frente, de cabeça baixa, e de repente parou
como se tivesse esbarrado com um muro, escavou o chão com
as patas e ergueu em redor de si imensa poeira, mugindo CO:'ll
desespêro.
- Desafia-o, covarde! - gritou o imperador exaltado.
Pancrácio despertou como de um sonho, e agitando os
braços correu para o antagonista; mas o animal selvagem
voltou-se como se um leão tivesse corrido sôbre êle, e rom
pendo em direção à entrada foi colhêr o domador que atirou
ao ar. Todos ficaram admirados à exceção da corajosa criança,
que retomava a sua postura de prece quando uma voz gritou :
- :l!:le traz um talismã ao pescoço ! é um feiticeiro! ·
A multidão repetiu aquêle brado, até que o imperador,
ordenando silêncio, berrou a Pancrácio :
- Tira êsse talismã do pescoço e joga-o fora, do contrário
serás tratado ainda com mais rigor!
- Senhor, - respondeu o adolescente numa voz harmo
niosa que ressoou brandamente pelo anfiteatro - isto não é
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um talismã e sim uma lembrança de meu pai, que morreu
neste mesmo lugar pela fé que hoje humildemente confesso.
Eu sou cristão, e pelo amor de Cristo, de Deus e dos homens,
dou com alegria a minha vida. Não me prives dêste único
legado que já destinei a uma outra pessoa, mais precioso ainda
do que o recebi. Experimenta mais uma vez; foi uma pantera
que deu a meu pai a coroa do martírio, talvez que outra a
dê a mim.
Durante alguns momentos reinou um silêncio de morte;
o povo parecia emocionado e vencido. A graciosa atitude do
mancebo, o seu ar inspirado, a sua voz que movia os corações,
a intrepidez das suas palavras e a sua inquebrantável devoção
à causa de Cristo, impressionavam aquela horda de covardes.
Pancrácio sentiu-o, e mais do que de cólera o coração estre
meceu-lhe de piedade. Esperava o céu para aquêle dia : iria
ser desenganado ? Vieram-lhe as lágrimas aos olhos quando ou
tra vez estendeu os braços em cruz, declarando em voz alta,
num tom que fêz vibrar todos os corações :
- Hoje, Senhor, hoje é o dia prometido da tua vinda!
Não tardes, já dei suficiente testemunho de Ti aos que não
crêem ; mostra-me agora a tua misericórdia, a mim que pia
mente acredito na Tua divindade!
A pantera ! - bradou uma voz.
- A pantera ! - respondeu outras vinte.
- Que venha a pantera! - rugiram cem mil outras,
com o estridor de uma avalanche.
Uma jaula surgiu como por encanto no meio da arena,
que ao abrir-se deixou em liberdade a cativa do deserto. Com
um salto elástico a fera retomou os seus livres movimentos,
e embora exasperada pela escuridão, o cativeiro e a fome,
quase parecia brincar quando pulava, rolava, espojando-se si
lenciosamente na areia. Por fim avistou a sua prêsa. Tôda
a astúcia e crueldade felina lhe voltaram, excitando os movi
mentos cautelosos dos músculos, cobertos de um pêlo aveludado.
O anfiteatro inteiro silenciara como se fôsse a cela de um
eremita ; todos os olhos ansiosos acompanhavam a aproxi
mação furtiva do animal, que observava astuciosamente a
vitima. Pancrácio continuava no mesmo lugar, em face do
imperador, parecendo de tal modo absorto em seus sublimes
pensamentos que mal dava pela vizinhança da inimiga.
A
pantera rojava-se em tôrno dêle, como se apenas desejasse
atacá-lo de frente. Arrastando o ventre, avançando com len
tidão uma pata e depois a outra, terminara por alcançar a
distância que queria, detendo-se então alguns instantes du
rante os quais a multidão cessou de respirar. Ouviu-se um
-
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profundo e rouco rugido ; a fera fendeu os ares num pulo
elástico e ficou agarrada como uma sanguessuga, as patas
trazeiras sôbre o peito do mártir, as dianteiras e as prêsas
cravada_s_ na sua garganta.
Pancrácio ainda se manteve um momento de pé, ergueu
a mão direita até aos lábios, e sorrindo para Sebastião enviou
-lhe com um gesto cheio de graça o seu último beijo . . . Por
fim caiu. As artérias do pescoço haviam sido despedaçadas,
e o derradeiro sono fechou as pálpebras do mártir. Seu san
gue lustroso e puro embebeu a relíquia que Lucina lhe pen
durara ao pescoço, misturando-se ao do pai.
Fôra por fim aceito o sacrifício da mãe.

CAPÍTULO

XXIV

O SOLDADO CRISTAO

O

s despojos do jovem mártir foram piedosamente deposi

tados à beira da via Aureliana, no cemitério que logo
recebeu o seu nome e o deu também à porta vizinha.

Quando vieram os tempos mais pacíficos levantaram uma
basílica sôbre a sua sepultura, que ainda subsiste para lhe
perpetuar a memória.
A perseguição redobrou de furor, as vítimas multiplica
vam-se todos os dias.
Sebastião não desanimava em meio àquela mortandade,
encarando-a não como o arquiteto que vê a sua obra destruída
pela tempestade, não como o pastor a quem os lôbos devastam
o rebanho, mas como um general no campo de batalha que
só pensa na vitória, contando cada herói tombado pela santa
causa e pronto a dar também a sua vida se tal sacrifício fôr
necessário. Cada amigo caído era wn elo a menos da corrente
que o prendia à terra, um laço a mais que o prendia aos céus ;
um cuidado a menos cá em baixo, um direito a mais à felicidade
lá de cima. As vêzes sentava-se sozinho, ou parava silencioso
nos lugares onde estivera conversando com Pancrácio, recor
dando o seu jovial entusiasmo, o espírito amável e a ingênua
virtude do belo adolescente; e não se sentia mais afastado
dêle do que no dia em que o mandara à Campânia. Estava
livre de todo o compromisso com êle e agora não tardaria a
chegar a sua vez.
Sabia-o perfeitamente, a esperança do
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mnrtlrlo inchava-lhe o peito de orgulho, aguardava a sua
hora com inteira serenidade. Preparava-se para ela com tôda
IL simplicidade, dando aos pobres o que possuía de mais valioso
a vendendo as suas propriedades para as subtrair ao confisco.
Fúlvio obtivera uma larga parte dos despojos dos cristãos,
mns assim mesmo estava decepcionado. Embora não se visse
obrigado a pedir o auxílio do imperador, a quem evitava
rncontrar, nem por isso lograra pôr alguma coisa de lado e
c•"tava bem longe da fortuna. Tôdas as noites tinha de su
J IOrtar o interrogatório de Eurotas a respeito dos sucessos
do dla. Agora anunciara ao seu severo amo - que outra
l'ohm não era o frio tutor, - o grande golpe que planejava,
voltundo as suas vistas para o oficial favorito do tirano, a
I'Ujo serviço devia ter amontoado uma enorme fortuna.
A oportunidade não se fêz esperar muito tempo.
A 9
dt' janeiro o imperador reuniu a sua côrte, onde concorreram
l odos os que aspiravam ao favor imperial ou lhe receavam a
I'Óicra. Fúlvio também lá se achava, e como de costume foi
l'l!cebldo friamente. Mas depois de ter agüentado em silêncio
OA ofensivos resmungos daquele bruto real, avançou ousada
lnl'llte, pôs um joelho em terra e dirigiu-se a Maximiano
nestes têrmos :
- Senhor, a tua divindade muitas vêzes me tem cen
Murado por não corresponder às suas liberalidades com denún
clus úteis à sua segurança.
Acabo, porém, de descobrir a
eonsplração mais negra, inspirada pela mais vil ingratidão,
nn pessoa de um dos que vivem mais perto da tua augusta
presença.
- Que queres dizer com isso, idiota? - perguntou o
Urano impaciente. - Fala sem rodeios, ou mandarei arran
car-te as palavras da garganta com um gancho de ferro.
Fúlvio ergueu-se, e apontando com o dedo aquêle a quem
ucusava, disse no tom de voz mais suave :
- Sebastião é cristão.

O imperador, indignado, estremeceu no seu trono.
- Mentes, escravo ! Provarás o que disseste ou hás de
morrer de morte lenta, tal como nunca sofreu cristão algum.
- Tenho comigo provas suficientes - respondeu o outro
mostrando um pergaminho e estendendo-o de joelhos ao im
perador.

O tirano ia dar-lhe qualquer outra violenta resposta quando,
para seu completo espanto, Sebastião sem se mostrar pertur
bado e mostrando no rosto um nobre orgulho, avançou e
declarou no tom mais calmo :
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- Senhor, não há necessidade de qualquer prova.
realmente .cristão e disso me glorifico.
Maximiano, soldado rude e venturoso, não possuía edu
cação e mal podia exprimir-se corretamente em latim nos
seus ins��ntes de calma ; nas horas de cólera a sua linguagem
não passava de uma seqüência de frases entrecortadas, semea
das de insultos grosseiros e vulgares. Assim sendo vomitou
contra Sebastião uma torrente de injúrias, acusando-o de
todos os crimes, chamando-lhe os nomes mais ofensivos. As
duas culpas que especialmente lhe imputava eram a ingratidão
e a traição. Tinha aquecido, dizia êle, uma serpente no seio,
um escorpião, um demônio, e admirava-se de estar ainda vivo.
O oficial sustentou o ataque, como sustentava outrora o
assalto do inimigo no campo de batalha.
- Escuta-me, senhor - volveu êle, - que talvez o
faças pela última vez.
Já te disse que sou cristão e êsse
é o maior penhor da tua segurança.
- Que pretendes insinuar com isso, ingrato ?
- Quero dizer, nobre imperador, que se pretendes manter
à tua volta uma guarda cujos soldados estejam prontos a
derramar por ti a sua última gôta de sangue, deverás ir às
prisões e arrancar os cristãos às trevas que os prendem ao solo,
às argolas que os prendem aos muros ; manda também aos
tribunais que libertem os convictos mutilados pelo cavalete e
pela grelha, dá ordem aos anfiteatros para que soltem dos dentes
dos tigres os seus destroços ainda vivos; e se êles puderem
recuperar a forma humana, distribui-lhes armas coloca-os em
redor de ti. Nesse exército mutilado e infeliz encontrarás mais
fidelidade, mais lealdade e audácia para a tua causa que em
tôdas as legiões de Dácia e da Panônia.
Já lhes tomaste
metade do sangue, mas êles de bom grado te darão a outra
metade.
- Que absurda loucura! - volveu o tirano em ar de
zombaria ; - antes me cercaria de lôbos que de cristãos. Já
me basta a tua perfídia.
- E que é que me teria impedido de agir como traidor,
em qualquer tempo, se eu na verdade o fôsse?
Não tive
acesso junto à tua real pessoa, tanto de noite como de dia ?
E em que me mostrei traidor ? Não, senhor, ninguém t e tem
sido mais fiel do que eu.
Tenho porém um outro e mais
poderoso Mestre a servir; um que nos julgará a ambos, e a
cujas leis necessito obedecer primeiro que às tuas.
- E por que ocultaste a tua religião como um covarde ?
Para escapar à morte cruel que merecias?
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- Não, senhor; não sou covarde nem traidor, e ninguém
aabe disso melhor do que tu.
Enquanto pude ser útil aos
meus irmãos, sujeitei-me a viver entre as suas aflições e tor
turas. Mas a esperança acaba de morrer em mim, e de todo
o coração agradeço a Fúlvio o ter-me poupado o embaraço
de buscar a morte ou suportar a vida.
- Sou eu que decidirei isso por ti. Mereceste a morte
Porém - acrescentou êle como
rulando consigo mesmo, - é indispensável que isso se não
Iniba, para que a traição não tenha imitadores.
Vamos,
Qundrato, apodera-te da pessoa do teu tribuno cristão! Estás
ouvindo, estúpido ? Como, não te mexes ?
e hó.s de tê-Ia cruel e lenta.

- Eu também sou cristão !
Uma nova tempestade de fúria e de palavras grosseiras

10 ergueu, seguida de uma ordem para que o gigantesco cen

t w·Hio fôsse imediatamente executado.
contudo, seria diferente.

A sorte de Sebastião,

- Mandem vir Hifax - rugiu o tirano.
Poucos minutos depois . surgiu um numida meio nu. Um
nrco de excepcional tamanho, uma aljava repleta de flechas
pintadas de vivas côres e um curto gládio de larga lâmina
crnm as armas que adornavam o capitão dos archeiros afri
canos, que se postou à frente do imperador, ereto como uma
bela estátua de bronze e cujos olhos luziam como esmalte.

Eé

- Hifax, tenho um trabalho para ti amanhã pela manhã.
necessário que seja bem feito - acrescentou o imperador.

- Tua vontade será cumprida, senhor - respondeu o
cRcuro chefe com um pavoroso sorriso que descobria uma fiada
do dentes claros.
- Estás vendo o capitão Sebastião ? - O negro acenou
nflrmativamente. - Pois sucede que êle é cristão !
Vais
h!vú-lo para o teu quartel, e amanhã pela manhã, bem cedo
nllo esta noite, toma atenção, porque a esta hora sei perfeita
mente que estais todos bêbedos, amanhã pela manhã, quando
tiveres as mãos firmes, amarrai-o a uma árvore do bosque
de Adônis e matai-o lentamente à flechada. Mas lentamente,
ouve b�m ; nada de belos tiros ao coração ou ao cérebro, mas
multas flechas, até que êle sucumba esgotado pela dor e pela
perda de sangue. Compreendeste? Leva-o então daqui ime
dlntamente. E silêncio, senão . . .
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CAPiTULO

XXV

A LffiERTAÇÃO

Jl
�

despeito de todos os esforços tentados para guardar
êsse novo segrêdo, logo se soube na côrte que Se
bastião era cristão e seria morto a golpes de flecha
no dia seguinte, e ninguém, como Fabíola, se impressionou
tanto com a notícia.
"- Sebastião é cristão ! - dizia ela consigo; - o homem
mais nobre, mais íntegro e mais sensato de tôda a nobreza
romana é membro dessa seita estúpida e vil! Não é possível!
"Contudo, é um fato averiguado. Não terei sido iludida?
Será que êle não era o que parecia, e sim um vil impostor
afetando maneiras virtuosas, simplesmente um libertino ? Im
possível!"
Sobravam-lhe provas do contrário. f.:le sabia muito bem
que teria obtido a sua mão e a sua fortuna com uma simples
palavra, e todavia agira sempre com o máximo desinterêsse
e delicadeza a seu respeito. Era na verdade o que parecia
ser : ouro puro e não metal dourado.
Existiria então alguma forma mais refinada dessa religião,
como acontecia com o epicurismo, a seita que professava ?
Uma forma grosseira, materialista, cujos adeptos se revolviam
no lôdo da sensualidade, e outra delicada, cética, produto do
raciocínio ? Pertenceria Sebastião a esta última, desdenhando
as superstições e os vícios dos cristãos das classes populares?
"- Que pena, - pensava ela - não ter falado mais
vêzes com Sebastião a respeito dessas coisas!"
Mas agora era tarde, no dia seguinte de manhã êle deixaria
de existir. Essa idéia feriu-a como uma pontada no coração.
Sentiu que sofreria pessoalmente com aquela perda, como
se Sebastião lhe interessasse muito de perto e os unisse um
liame secreto e misterioso.
Seus pensamentos tornaram-se mais tristes e sombrios
com a escuridão que se adensava. Bruscamente assustou-se,
vendo entrar uma escrava com uma lâmpada na mão.
Era
Afra, a escrava negra, que vinha preparar a refeição noturna
da ama.
Enquanto fazia os necessários preparativos, ela
disse:
- Soubeste a notícia, minha ama ?
- Que notícia ?

FABfOLA

217

- Que Sebastião será morto à flechada amanhã pela
mnnhll. ?
Que pena ! um tão belo jovem!
- Cala-te, Afra, a não ser que tenhas alguma coisa de
novo a dizer-me a respeito.
- Naturalmente, minha ama; tenho coisas surpreenden
Sabes que se descobriu pertencer êle a essa
miserável seita cristã?

tol n contar-te.

- Silêncio, ordeno-te ! não fales de coisas de que não
entendes nada.
- Está bem; ficarei calada se assim o desejas.

Creio que

A 11ua sorte te é totalmente indiferente, como aliás a mim.

Nn.o será o primeiro oficial morto pelos meus compatriotas.
mataram muitos, e também salvaram alguns. É urna
questão de sorte.
Estas palavras, e o tom em que foram ditas, tinham qual
quer significado que não escapou ao fino ouvido e à rápida
t�ompreensão de Fabíola.
Pela primeira vez ela ergueu a
(•nbcca e cravou os olhos na face negra da escrava. Nenhu
mn emoção ali transparecia;
estava colocando um vaso de
vinho sôbre a mesa, exatamente como se nada tivesse dito.
Por fim Fabíola interrogou :

ltlos jâ

- Que pretendes insinuar, Afra ?
- Oh, nada, absolutamente nada! Que pode saber uma
pobre escrava ? E sobretudo, que pode ela fazer?
- Vamos, com essas palavras tinhas a intenção de me
lll llgcrir alguma coisa.
A escrava deu uma volta em redor da mesa e aproxi
mou-se do divã em que repousava Fabíola, olhou para trás
1 em tôrno de si e em seguida murmurou :
- Desejas que a vida de Sebastião seja poupada?
Fabíola endireitou-se bruscamente e respondeu :
- É claro que sim!
A escrava levou um dedo aos lábios para recomendar
•llôncio e acrescentou :
- Mas custa um pouco caro.
- Dize o teu preço.
- Cem sestércios e a minha liberdade.
- Aceito as tuas condições; mas qual será a minha
srnrantia?
- Só cumprirás a tua promessa se êle ainda estiver vivo
vinte e quatro horas após o momento marcado para a execução.
- Combinado ; e que garantia desejas?
- Basta-me a tua palavra, minha ama.
- Então vai, e não percas um minuto.
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- Não hâ pressa - respondeu tranqüilamente a escrava
acabando· com vagar os preparativos da ceia.
Em seguida dirigiu-se para o palâcio, ao quartel reservado
aos mauritanos, e pediu para falar ao capitão.
---= -Que me queres a esta hora, Jubala? - perguntou êste.
- Hoje de noite não hâ festa.
- Bem sei, Hifax, mas quero falar-te de um assunto
importante.
- Que assunto ?
- Um assunto que interessa a ti, a mim e ao teu
prisioneiro.
- Olha para êle - disse o bârbaro apontando o outro
lado do pâtio. Nem parece que vai ser executado amanhã.
Repara como êle dorme profundamente.
Não dormiria me
lhor se amanhã fôsse o dia do seu casamento.
- Depois de amanhã serâ o nosso, Hifax.
- Não tão depressa assim. Necessitas preencher antes
certas condições.
- Quais?
- Em primeiro lugar a tua liberdade.
-me com uma escrava.

Não posso casar-

- Tenho a certeza de a conseguir.
- Depois um dote, um belo dote, não te esqueças; nunça,
como hoje, tive tanta necessidade de dinheiro.
- Também o conseguirei.
Que importância desejas?
- Pelo menos quarenta sestércios.
- Eu te trarei oitenta.
Bravo! e onde obtiveste todo êsse dinheiro ? A quem
roubaste, a quem envenenaste; minha bela sacerdotisa ? Nesse
caso por que esperar até depois de amanhã ?
Casemo-nos
amanhã mesmo, se assim o queres.
- Calma, Hifax; êsse dinheiro é legitimamente adquirido,
mas mediante certas condições.
Disse que vinha falar-te a
respeito do teu prisioneiro.
- Que tem êle a ver com o nosso próximo casamento ?
- Muita coisa.
- Como assim?
- É necessârio que êle não morra.
O capitão encarou-a entre furioso e estupefato. Parecia
decidido a bater-lhe, mas ela manteve-se firme e ousada,
dominando-o com o fascínio do seu olhar, como as serpentes
da sua terra natal enfeitiçam os abutres.
- Estâs doida! - exclamou êle por fim; - é a mesma
coisa que pedir a minha cabeça. Se visses a cara do imperador
___,.
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me deu as ordens, compreenderias que não se pode
com semelhante criatura.
Tolices, meu amigo ! o prisioneiro terá tôdas as apa
de um morto, e naturalmente todos dirão que está

- E se êle escapar?
- Seus amigos cristãos ter.ão o cuidado de o esconder.
- Disseste que êle precisa viver vinte e quatro horas.
\• no menos bastassem doze!
- Sei muito bem que podes fazer um cálculo certo. Se
1 1 o viver vinte e cinco horas, é quanto me basta.
- Impossível, Jubala; trata-se de uma pessoa muito im
n t•tnnte.
- Bem, nesse caso nada feito. O dinheiro só me seria
Indo com essa condição. Oitenta sestércios jogados fora! · )\C'Inmou ela voltando-se para partir.
- Espera, espera - acudiu Hifax ansioso, dominado pelo
. l . . mônio da cubiça. - Vamos ver, mas os meus camaradas
l (l lHtnrão com certeza metade dessa quantia em gorjetas e
, . , ,mezainas.
- Tenho ainda vinte sestércios reservados para isso.
- Não digas, minha princesa, minha feiticeira, meu diabinho encantador. Está fechado o negócio, o homem viverá
llH vinte e cinco horas ; depois celebraremos alegremente as
llOHSUS núpcias.

Sebastião, ignorando completamente essas amáveis nego
t ' l nções relativas à sua segurança, ·acordou depois de algumas
l l ot•ns de descanso. Ergueu-se sem ruído em meio ao profundo
i : l l l!ncio, e com os braços estendidos pôs-se a rezar. .

A prece do mártir não é uma preparação para a morte,

1 1orque êle não precisa preparar-se para ela. Não é um apêlo

t•ognndo o perdão dos seus pecados, pois êle está consciente

do amor divino que anula o receio, e tem o coração cheio da
J�t·uça celeste que apaga todo o pecado.
Sebastião também não rezava pedindo coragem ou fôrça,

porque os sentimentos opostos, temor ou fraqueza, que teriam

I'IUgerido essa prece, lhe eram desconhecidas. Jamais duvidara
do que enfrentaria alegremente a morte pelo seu Soberano
do céu, do mesmo modo que sempre a encarara de frente
quando no campo de batalha se batia pelo seu monarca da

tl•rra.

A sua prece era pois sõmente um alegre e glorioso hino

do ação de graças, harmonizando-se com os cânticos dos sera
flns cujos olhos radiosos e cujas
perpétua honra ao Rei dos reis.

asas palpitantes rendem
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Bruscamente ocorreu-lhe que a manhã se aproximava,
porque o galo já havia cantado ; em breve ouviria o silvar das
flechas voando em direção ao seu alvo.
De bom grado se
exporia às suas agudas pontas.
Ofereceu-se em holocausto
pela glária de Deus, a fim de lhe apaziguar a sacrossanta
cólera, e sacrificava-se em particular pela Igreja perseguida,
para que a sua morte abrandasse os sofrimentos dos seus
irmãos.
Depois seus pensamentos elevaram-se mais alto ainda, da
Igreja militante à Igreja triunfante, planando como a águia
do cume da montanha para o sol.
As nuvens dissiparam-se
e o véu azul da manhã, aberto em dois como o do templo,
permitia-lhe mergulhar os olhos em ignoradas profundezas;
bem no alto, mais alto que o areópago dos santos, mais alto
que as legiões dos anjos, contemplou a visão infinitamente
gloriosa de Estêvão.
E então o hino foi-lhe morrendo nos
lábios; desciam até êle harmonias demasiado belas, demasiado
suaves para suportar o confronto da voz humana. Uma fonte
consoladora jorrava aos pés do Cordeiro, vertendo em seu cora
ção antes luz do que água viva. E o seu coração embebia-se
naquele dom inefável. A essa radiante claridade avistou uns
após outros os rostos armados dos que o haviam precedido, e
que bebendo no Rio da vida nêle pareciam dissolver-se!
Sua face resplandecia ao refletir aquela visão, e quando
a luz do dia o envolveu, encontrou-o de pé, com os braços em
cruz, voltado para o oriente; abrindo a porta e vendo-o,
Hifax teve ímpetos de se rajar aos pés dêle para o adorar,
com o rosto no chão.
Sebastião acordou como de um êxtase, e o som argentino
dos sestércios voltou à memória de Hifax que se dispôs a
ganhá-los. Escolheu na sua tropa de cem homens cinco atira
dores capazes de quebrar em duas uma flecha em vôo com
um tiro mais rápido, e chamando-os de parte prometeu-lhes
uma recompensa, sem aludir à que lhe estava reservada,
explicando-lhes como deviam proceder.
Os cristãos haviam
oferecido uma grande soma para que o corpo lhes fôsse en
tregue, e já dois escravos aguardavam fora, prontos a reco
lhê-lo.
Hifax podia contar com a discreção dos seus subor
dinados.
Levaram Sebastião para um pátio contíguo, que separava
o quartel destinado aos archeiros africanos dos seus próprios
aposentes. Êsse terreiro, todo plantado de árvores era con
sagrado a Adônis.
Êle caminhava alegre no meio dos seus
carrascos, seguidos de tôda a tropa, únicas testemunhas do
seu martírio próximo e que a êle iam assistir como a um
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' •oncurso de tiro ao arco. Despojaram o oficial das suas
t•oupas para o amarrarem a uma árvore, e os cinco homens
t•Ncolhidos tomaram lugar com frieza diante dêle.
Que desolada morte seria a de Sebastião! Nenhum amigo,

n i nguém que o amparasse, nenhum irmão em Cristo que le

VIIMBC as suas despedidas aos fiéis e lhes transmitisse as suas
clt�rradeiras palavras e a sua constância na hora suprema.
Morrer em meio ao anfiteatro repleto, diante de cem mil
c•Npectadores da fidelidade cristã, contemplar os olhares ani
mndores de inumeráveis amigos e ouvir as bênçãos murmu
mdns por alguns, era coisa que dava e inspirava coragem,
lll't'escentava ao poderoso estímulo da graça divina o débil
rnns em todo o caso real alento das emoções humanas. Os
r n (Jprl os brados da multidão vociferante reforçavam a energia
moral, como os gritos dos caçadores excitam o cervo acuado.
Mns aquela cena de morte, decorrendo em silêncio ao despontar
do cllu, no pátio cercado de uma casa, o fato de ser desdenhosa
mente amarrado a uma árvore como um boneco de palha,
pn t•n servir de alvo sob as ordens de um tirano; a solidão
c•n tr·e uma horda de selvagens pretos, cuja própria língua
l ' l'll estranha, áspera e ininteligível - tudo aquilo se asseme
l huvn mais a um assassinato que a um martírio!
·

Mas Sebastião pouco se importava. Os anjos debruçavam

··"'" para o ver, o sol levante que o deslumbrava e o tornava

111nls nítido à perícia dos archeiros, não lhe iluminava melhor

o euminho que a face radiante da única testemunha que dese

.lnvn ter, e por amor da qual sofria.

O primeiro numida repuxou a corda do seu arco até ao

ouvido, e a seta foi cravar-se na carne de Sebastião ; todos

OH outros hábeis atiradores lograram o mesmo resultado.

Gri

t OH e aplausos acolhiam cada flechada, que embora vizinhando

1 1 11 partes essenciais, evitava cuidadosamente atingi-las. Assim
I II'OHseguiu o torneio, todos riam, gritavam, escarneciam, go
:r.nvum, sem a menor piedade pelo corpo que desfalecia, man
t•hndo de sangue; era um brinquedo para todos, exceto para
n múrtir.
Para êle, que profunda seriedade em tudo aquilCI,
"" fundas feridas, a dor persistente, o esgotamento, o cansaço,
I I N cordas nodosas, a posição constrangida! E que seriedade
l n mbém naquele espírito indomável, naquela alma firme, na
' ruela fé inquebrantável, no amor ansioso de se sacrificar
pPio seu Salvador!
Morte triste e obscura a sua! Mas o pior é que ela não
t •hcgava, as portas de ouro permaneciam fechadas, o mártir
n quem uma glória maior estava prometida neste mundo, em
Vl'Z de passar da morte à vida eterna, ia perdendo os sentidos.
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Os carrascos, percebendo ter conseguido o que desejavam
cortaram as cordas que o prendiam, e Sebastião caiu, exânime
e aparentemente morto, sôbre o purpúreo tapête que o seu
sangue estendera no chão.
Sem dúvida o nobre guerreiro adormecera, tal como agora
o vemos-- reproduzido em mármore, debaixo do altar, na igreja
que lhe foi consagrada.

CAPÍTULO XXVI
RETôRNO À VIDA
,.,A avançada a noite quando a escrava negra, tendo resol
vido satisfatoriamente o seu casamento, regressou a casa
da ama. Ia caminhando apressadamente quando sentiu
que lhe seguravam rudemente o braço.
- Se não tivesses rido - disse àsperamente o agressor,
- eu não te reconheceria. Mas êsse riso de hiena é inimitável.
Escuta, as feras da Africa, tuas irmãs, parecem responder-te
do anfiteatro : de que te rias ?
- Ria-me de ti.
- Como, de mim ?
- Pensava em nosso último encontro neste mesmo lugar;
estavas bem idiota nesse dia.
- Como és amável, Mra, pensando em mim, que aliás
não pensava em ti e sim nas tuas compatriotas aí encerradas.
- Chega de impertinências e trata de chamar as pessoas
pelo seu verdadeiro nome. Eu já não sou Mra, a escrava; dentro
de algumas horas serei Jubala, espôsa de Hifax, chefe dos
archeiros mauritanos.
- Homem bastante respeitável, sem dúvida, se ao menos
êle pudesse falar outra coisa além da sua gíria; mas essas
poucas horas bastarão para tratar do nosso caso. Que é feito
das tuas belas promessas e sobretudo do belo dinheiro que
nessa ocasião te dei por elas ? O meu dinheiro era de bom
quilate, mas as tuas promessas não passavam de miragens!
- Mas raciocina um pouco : chegaste realmente a acre
ditar alguma vez no poder dos meus filtros e feitiços?
- Decerto que acreditei! não vais agora dizer-me que
eram simples imposturas !
____.:. Não digo isso ; como vês desembaraçamo-nos de Fábio,
e a filha está hoje de posse da fortuna. Tínhamos de começar
por aí.
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- Queres dizer que foram os teus feitiços que causaram

n morte do pai ? - perguntou Corvino espantado, afastando
•IO Instintivamente da mulher.

Afra, a quem aquela idéia ocorrera bruscamente, resolveu
nproveitar-se das vantagens que ela lhe traria.
- É claro! - respondeu. - É muito fácil
dcaemoaraçar-se das pessoas que nos importunam.

a

gente

- Boa-noite, boa-noite - acudiu o outro apavorado.
- Espera um mpmento - tornou Afra mais tranqilila.
Corvino, dei-te naquela noite dois conselhos que valem o
llt1U pêso em ouro, e tu agiste contràriamente ao primeiro e
ndo seguiste o segundo.
- Como assim?
- Não te disse que não perseguisses os cristãos, preterindo estender-lhes uma armadilha ? Foi o que Fúlvio fêz,
o já ganhou bastante com isso.
E tu, que ganhaste tu?
- Nada, além de raiva, humilhações e castigos.
- Pois eu tinha-te aconselhado bem; aproveita ao menos

o segundo.

- Qual é êle?
- Oferece a tua mão e a tua fortuna a Fabíola, no dia
Dm que tiveres ganho bastante com os despojos dos cristãos.
Até agora ela desprezou tôdas as propostas, mas pude obser
vnr uma coisa : nenhuma partiu de um homem rico.
Tôdas
vinham de pródigos que apenas lhe cobiçavam a fortuna para
reparar os seus desmandos.
Aquêle que aspirar ao prêmio
deve estar compenetrado do princípio de que dois e dois
tazem quatro. Compreendes ?
- Sim, mas onde irei arranjar os meus dois?
- Presta bem atenção, Corvino, porque esta nossa entrevista será a última. Eu soube por intermédio de Eurotas, de
quem tudo consigo com afagos, que Fúlvio pretende arrancar
�rrandes despojos dos cristãos, especialmente de um ou dois.
Vem aqui ·para o escuro e eu te direi como poderás escamo
tear-lhe êsses tesouros. Deixa-lhe o encargo das mortes, por
que o cometê-las sempre acarreta perigos, e em seguida pões-te
rntre êle e a sua prêsa. rue te faria a mesma coisa se tivesse
oportunidade.
E falou-lhe em voz baixa durante alguns instantes, findos
os quais o outro exclamou:
- Muito bem; excelente!
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Que sentido poderiam ter tais palavras em semelhante
bôca?
Afra puxou-lhe o braço para o fazer calar, e apontando-lhe a casa da frente, acrescentou :
- ·Quieto ! olha!
Nesse momento duas pessoas assomavam à janela.
- Um dêles é Fúlvio - disse Corvino.
- O outro é Eurotas, seu anjo mau - acrescentou a
escrava.
•

•

•

Na manhã seguinte os escravos que receberam o corpo
de Sebastião, ficaram surpreendidos ouvindo murmurar uma
mulher de tez escura que passava junto dêles :
- Ainda está vivo.
Em vez de lhe darem sepultura, resolveram levá-lo para
os aposentos de !rene. Era ainda muito cedo, e o imperador
achava-se desde a véspera no seu favorito palácio de Latrão, o
que facilitou a transferência.
Mandaram imediatamente chamar Dionísio, o qual declarou
que todos os ferimentos de Sebastião eram curáveis, já que
nenhum interessara qualquer órgão vital. Mas a perda de
sangue era tal que teriam de decorrer semanas antes que o
paciente pudesse fazer um movimento.
Durante vinte e quatro horas Afra apresentou-se a tôdas
Quando o prazo
as horas para pedir notícias de Sebastião.
expirou conduziu Fabíola aos aposentos de !rene, a fim de
que ela se inteirasse de que o mártir ainda respirava, por
pouco que fôsse. Recebeu então a liberdade, pagaram-lhe o
dote, e tanto o Palatino como o Forum ressoaram do impuro
alvorôto e dos ritos abomináveis das suas núpcias.
Fabíola informou-se com tanta solicitude do estado de
Sebastião que !rene se convenceu de que ela era cristã. Nas
primeiras vêzes contentou-se em receber noticias à porta,
deixando nas mãos da hospedeira uma importante soma desti
nada a pagar as despesas do seu doente; mas ao fim de dois
dias, como êle fôsse melhorando, convidaram-na a entrar e
pela primeira vez em sua vida Fabíola se encontrou no seio
de uma família cristã.
Conta-se que !rene era viúva de Castulo, um dos conver
tidos de Cromácio. O marido morrera havia pouco, mas ela
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continuava morando ignorada nos aposentos que tinha no
pnlácio.
Viviam com ela duas filhas, cuja diversidade de
mnneiras muito surpreendeu Fabiola.
Uma delas considerava evidentemente Sebastião como um
Intruso, e raramente ou mesmo nunca se aproximava dêle.
Grosseira e altiva para com a mãe, apenas a preocupavam
lll vaidades do mundo, mostrando-se egoísta, leviana e desca
rada. A outra, a mais nova, fazia com essa um perfeito con
traste: meiga, obediente e devotada, tinha a contínua preocupa
çllo dos outros, era muito chegada à mãe e cheia de atenções
JJilra com o desventurado enfêrmo.
A própria !rene era o
t ipo da senhora cristã da classe média. Fabíola não a consi
llorava muito inteligente, instruída, espiritual ou refinada, mas
vlo-a sempre calma, ativa, sensível e honesta. Era também
r.ompassiva, generosa, profundamente devotada e de infinita
rl'slgnação. A dama pagã nunca vira uma casa semelhante,
l llo simples, de mesa tão frugal e tão bem arrumada. Nada
lho perturbava a harmonia, a não ser o temperamento da irmã
mnls velha. Não tardou muito a descobrir-se na família que
n visitante não era cristã, mas nem por isso passaram a tratá-la
elo modo diferente. Por sua vez esta fêz uma descoberta que
R perturbou a moça mais velha era ainda pagã.
Tudo o que
viu lhe causava uma impressão favorável, contribuindo para
dostruir as prevenções que lhe obscureciam o espírito.
Renunciamos a pintar ao leitor os sentimentos de Sebastião.
Tr.r desejado o martírio e suportado os seus terrores a ponto
elo perder a consciência dêles, haver fechado os olhos para
u mundo e acordar ainda na terra, não mártir mas pecador
o suscetível de tornar a perder as vantagens da eterpjdade,
etls ai uma provação mais cruel que o próprio martírio. En
contrava-se na situação de S. Paulo, mandado de novo à terra
pnra ser esbofeteado por Satanás, depois de ter ouvido as
misteriosas palavras que só o Supremo Espírito pode pro
nunciar. Contudo, nenhum queixume lhe escapou. Adorava
etm silêncio a vontade divina, desejando que fôsse seu desígnio
c•onceder-lhe um outro martírio. E de tal modo ansiava por
etMsa dupla coroa que recusou tôdas as propostas que lhe
tlzeram para fugir ou se esconder.
- Alcancei agora - disse êle generosamente, - um dos
'wlvilégios dos mártires, que é falar com autoridade aos per
•oiUldores. Usarei dêle no primeiro dia em que puder deixar
&ate leito. Tratai bem de mim para que isso se verifique o
n1als depressa possível.
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CAPÍTULO XXVII
SEGUNDA

COROA

estava convencido, após as ingênuas confissões de
Cecilia, de que Inês era cristã, e julgava-se na poss_e
de dois fortes elementos de convicção : ou obrigá-la
pelo terror a aceitá-lo como espôso, ou votando-a à perdição
e logrando assim, por confisco, uma boa parte dos seus bens.
As censuras e exortações de Eurotas impeliam-no a adotar
a segunda alternativa, mas como já desesperava de conseguir
uma nova entrevista, escreveu a Inês uma carta respeitosa
mas instante, pintando-lhe o seu desinteressado apêgo e su
plicando-lhe que atendesse aos seus desejos. Apenas dava a
entender, no fim, que se o seu humilde pedido fôsse rejeitado,
o dever o obrigava a agir de modo diverso.
Em resposta a essa carta recebeu uma recusa clara e
polida, que lhe não permitia a menor ilusão : sua proposta
era definitivamente recusada.
A carta dizia além disso, em
têrmos muito positivos, que a signatária pertencendo já ao
Cordeiro sem mácula, não podia consentir que nenhum outro
mortal lhe falasse de quaisquer outras ligações.
Essa res
posta fechou-lhe o coração a qualquer sentimento de piedade,
mas o pretendente resolveu agir com prudência.
Enquanto isso Fabíola, vendo que Sebastião estava deci
dido a não fugir, concebeu a idéia romântica de o salvar
mesmo contra a sua vontade, obtendo-lhe o perdão do próprio
imperador. Desconhecia a funda perversidade do coração hu
mano. Julgava o tirano homem de fúrias fáceis, mas acredi
tava-o incapaz de condenar duas vêzes à morte o mesmo
homem.
Alguns vestígios de piedade e misericórdia deviam
subsistir naquele coração - pensava ela, - e os seus rogos
eloqüentes e as suas lágrimas o demoveriam, tal como o fogo
extrai ainda seiva do lenho mais duro. Encaminhou portanto
ao imperador um pedido de audiência, e conhecendo a sua
cupidez permitiu-se oferecer-lhe um leve penhor da sua leal
dade e da de seu defunto pai - um anel ornado de pedrarias
de rara beleza e de imenso valor.
O presente foi aceito, e
disseram-lhe simplesmente que se apresentasse munida do
seu requerimento a 20 do mesmo mês, no Palatino, e esperasse
o imperador juntamente com as outras peticionárias quando
êle descesse a grande escadaria para se dirigir ao sacrifício.
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Embora a resposta não fôsse muito animadora, resolveu tudo
arriscar para conseguir os seus desígnios.
Chegou o dia marcado, e Fabíola, em trajes de luto, tomou
o seu lugar numa comprida fila de criaturas mais infelizes do
que ela, mães, filhas e irmãs que imploravam o perdão de
parentes mantidos na prisão ou nas minas. Ao ver tanta
miséria sentiu a débil esperança desvanecer-se-lhe no coração.
A cada degrau que o tirano ia descendo na escada de már
more apagava-se uma centelha da sua ilusão, embora visse
Em cada de
o precioso anel fulgurar-lhe na mão grosseira.
�rrau êle arrebatava o memorial das mãos de qualquer infeliz
IIUplicante, passava-lhe os olhos com desdém e em seguida
raagava-o e jogava-o fora. Apenas de quando em quando en
tregava um ao secretário, que se mostrava pouco menos arro
lllnte do que êle.
A vez de Fabíola chegou; apenas -dois degraus a separavam
do imperador e ela sentiu o coração bater-lhe com violência,
nAo de mêdo mas ansiada pela sorte de Sebastião. Teria
mesmo rezado, se soubesse como e a quem dirigir-se. Maxi
mlano estendia a mão para receber o papel que lhe ofereciam,
quando se voltou ao ouvir o seu nome pronunciado num tom
nutorltário, com desprêzo de todo o cerimonial. Fabíola tam
bóm ergueu a cabeça, porque conhecia aquela voz.
Diante dela, rasgada bem alto na parede de mármore
branco, notara uma janela aberta, com cornija de mármore
Amarelo, dando luz para um corredor dissimulado que levava
ttoa aposentos de !rene. Olhou, guiada pela voz, e viu no
•ombrto quadrado da janela um espetáculo maravilhoso mas
torrivel. Era Sebastião, magro e macilento, que ali se apre
llontava com a face serena e austera como se já não refletisse
paixão ou qualquer emoção forte, o peito e os braços cobertos
de chagas aparecendo sob o manto em que se envolvia. Ou
vindo soar a trombeta que anunciava a aproximação do im
perador, levantara-se e viera de rastos ao seu encontro.
- Maximiano ! - bradou êle num tom cavo mas distinto.
- Quem és tu, miserável, para te permitires chamar o
Imperador pelo seu nome? - perguntou o tirano voltando-se
para êle.
- Venho do meio dos mortos, para te avisar de que a
rólcra e a vingança divinas andam perto. Tens espalhado o
•Rngue dos santos pelas ruas desta cidade, mandando lançar
AO rio os seus venerados corpos ou expondo-os fora de portas
no1 montes de estrume. Derrubaste os templos do Senhor e
profanaste os seus altares, despojando os pobres dos seus
bon1. Por êsses crimes e pela tua vergonhosa devassidão,
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pelas tuas injustiças, cupidez e orgulhp, Deus te julgou e a
sua cólera em breve cairá sôbre ti; morrerás de morte violenta,
e Deus dará à sua Igreja um imperador conforme a sua bon
dade.
Tua memória será execrada pelo mundo inteiro até
ao fim-dos tempos. Arrepende-te enquanto é tempo, homem
ímpio, e pede perdão a Deus, em nome do Crucificado que
até hoje tens perseguido!
Um profundo silêncio reinou enquanto êle pronunciava
estas palavras._ O imperador parecia imobilizado pelo terror,
pois acabava de reconhecer Sebastião e julgava-se em presença
de um morto. Mas logo se refez, a cólera empolgou-o e êle
gritou furioso :
- Olá, vós outros ! trazei-mo imediatamente.
aqui ! Onde está I-Iifax? Ainda há pouco o vi!

Hifax, vem

Mas o numida, tão depressa reconhecera Sebastião, largara
a fugir para o seu quartel.
- Ah ! - prosseguiu o imperador, - vejo que êle fugiu.
Corre, imbecil! - gritou a Corvino que vinha acompanhando
o pai, - corre ao quartel dos numidas e ordena a Hifax que
se apresente imediatamente.
Corvino, amedrontado, apressou-se a executar a ordem.
Hifax já tinha disposto os seus homens em posição de
defesa. Apenas uma das portas do pátio ficara aberta, que
o mensageiro não ousou atravessar quando a alcançou. Cin
qüenta homens estavam postados a cada lado da entrada,
Hifax e Jubala mantinham-se ao fundo. Silenciosos e imóveis,
braços e peitos negros descobertos, todos de arcos retesados
apontavam as flechas para a porta, parecendo uma alamêda
de estátuas basálticas dando para um templo egípcio.
- Hifax - disse Corvino cem vez trêmula, - O impe
rador mandou-te chamar.
- Dize respeitosamente a Sua Majestade - replicou o
africano, - que os meus homens juraram não deixar ninguém
atravessar essa porta enquanto o imperador nos não enviar
um testemunho do seu perdão.
Corvino correu a levar essa mensagem ao imperador, que
a recebeu rindo. Não queria desentender-se com aquela gente,
com a qual contava tanto para a guerra como para as insur
reições, para castigar os chefes.
- Espertos malandros! - gritou êle. - Leva essa ni
nharia à espôsa negra de Hifax.
E entregou-lhe o magnífico anel de Fabíola.
Hifax apresentou-se, alegando haver cumprido a ordem
imperial.
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Se nos tivesses permitido mandar uma flecha à cabeça
Mas assim
nno podemos ser responsabilizados pelo que aconteceu.
- Desta vez eu próprio cuidarei de que as minhas ordens
•�'Jnm bem executadas.
Olá, guardas ! que dois de vós se
A tn•oscntem com os seus bastões!
Dois guardas executores surgiram da sombra, e Sebastião
quo mal se tinha em pé foi levado à sua presença, sorridente
• Intrépido.
- Agora, amigos - tornou o selvagem, - não quero ver
•• n Kue espalhado nesta escada ; arrancai-lhe a vida à paulada,
Mulher, que desejas pedir-me?
rt\lti!J trabalhai com limpeza.
acrescentou êle dirigindo-se mais respeitosamente a Fabíola,
1:& quem reconhecera.
Horrorizada e cheia de pena, ela que quase desmaiava
l•ttr•nnte aquêle espetáculo, respondeu :
- Receio que seja demasiado tarde, senhor!
- Tarde, por quê ? - Relanceou o papel e o seu olhar fuzilou, - Como! sabias que Sebastião estava vivo ? És então cristã?
- Não, senhor - respondeu ela.
Por que lhe veio aos lábios essa negativa?
A fim de
Mll lvnr a vida, poderia ter dito que seguia qualquer outra reli
wlt\o, Ah ! Fabíola, teu dia está próximo!
- Mas, como disseste - volveu o imperador, - receio
quo seja tarde ; essa bordoada que ouvi deve ter sido o golpe
1111 ii{raça.
- Sinto-me desfalecer, senhor; poderei retirar-me ?
- Quando quiseres.
Maximiano dizia a verdade, uma violenta pancada na ca
h(1ca tinha arrancado a vida a Sebastião, que enfim chegara
no celeste retiro pelo qual suspirava. Conduzia uma dupla
pHima, uma dupla coroa. Mas que morte ignominiosa tivera
110M olhos do mundo! morto à bastonada, enquanto o imperador
c•mwersava. A vergonha nada acrescenta ao martírio, e infe
l l:t.os de nós quando os sofrimentos nos não dignificam !
.
O tirano, vendo cumpridas as suas ordens, determinou que
Hcbastião não fôsse lançado ao Tibre nem aos monturos.
- Amarrai-o ao corpo um pêso suficiente - acrescentou,
- - e jogai-o ao grande esgôto para que êle apodreça e a
vm·mina o devore. �sse pelo menos não o terão os cristãos.
Assim foi feito, e nos Atos do santo se lê que êle apareceu
nc•sn noite a Lucina, a santa matrona, indicando-lhe onde se
''ncontravam os seus despojos.
Lucina obedeceu à ordem,
" o santo foi enterrado com honra no lugar onde hoje se
orKUe a sua basílica.
nll no coração do tribuno, nós o teríamos acabado.
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CAPÍTULO XXVIII
O

DIA DECISIVO

1 /J Á dias decisivos na vida dos homens e na história da
1:>"-L humanidade, não somente como os de Maratona, Can-

nes ou Lepanto, cujos resultados teriam influenciados
noutro sentido o destino do mundo, se tivessem ocorrido de
modo diferente. Cada um de nós, por humilde e insignificante
que seja, tem o seu dia decisivo, o dia que escolheu e muda
para sempre o seu destino ; o seu dia providencial que altera
êsse destino em relação aos outros, o seu dia de graça em que
as fôrças espirituais vencem as fôrças materiais.
De algum
modo cada alma, como Jerusalém, tem o seu dia.
Não sucedeu assim com Fabíola?
Não concorreu tudo
O imperador e a
para lhe determinar uma crise moral ?
escrava, o pai e o hóspede, os bons e os maus, a vida e a
morte, a alegria e a tristeza, a ciência e a ignorância, o
silêncio e a conversão, tôdas essas causas influindo sôbre a
sua alma, de maneiras opostas, tinham dirigido essa alma
nobre e generosa, embora altiva e sujeita a ímpetos, para
um fim único, justamente como a brisa e o leme se com
batem e contrariam para levar finalmente o navio a bom
Que seria o resultado definitivo dessas diversas fôr
pôrto.
ças em luta ? Não cabe ao homem responder; nem a sabedoria
nem a filosofia o podem decidir.
·

Ao sair da audiência Fabíola encaminhou-se para os apo
sentos de Irene, onde só encontrou desolação e tristeza. Sim
patizou imediatamente com a dor dos que a cercavam, mas
percebeu certa diferença entre a sua aflição e a dos outros.
Na mágoa dêles havia esperança, uma espécie de exultação
se elevava da própria desventura, no céu que contemplavam
as nuvens deixavam por vêzes entrever o sol.
A sua dor
era profunda como se tivesse sofrido uma ·perda irreparável.
A busca das verdades cristãs, associada em seu espírito a
tudo o que é amável e intelectual, findara; seu mestre, seu
desejado condutor já não existia.
Quando se viu sozinha em casa, tentou ler; tomou um
após outro os volumes preferidos que tratavam da morte, da
coragem, da amizade e da virtude : todos lhe pareceram insí
pidos, superficiais e falsos.
Sua melancolia tornou-se cada
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vez mais profunda, e assim se manteve até à noite quando
uma carta que lhe entregaram a veio distrair.
Graja, a escrava grega que a tinha trazido, afastou-se
pnrn o fundo do quarto, e a cena de que foi testemunha alar
mou-a grandemente. Apenas a ama lançou os olhos à carta,
pulou da cadeira, desatou os cabelos e segurou a cabeça entre
ns mãos, angustiada. Ficou um momento imóvel, de olhos
csgazeados, e por fim recaiu de novo na cadeira com um
aemido abafado.

Ficou assim algum tempo, com a carta nas mãos, parecendo inconsciente.
- Quem trouxe essa carta ? - perguntou ela mais calma.
- Um soldado, senhora.
- Manda-o entrar.
Enquanto Graja obedecia, Fabíola recuperou a calma e
r.ompôs os cabelos. Quando o soldado apareceu, travou-se
�stc breve diálogo :
-

cristã.

De onde vens ?
Estou de guarda na pr1sao Tuliana.
Quem te deu e8sa carta ?
A senhora Inês, em pessoa.
Por que foi prêsa essa pobre moça?
Pela denúncia de certo Fúlvio que a acusa de ser

- Só por isso ?
- Creio que por nenhum outro motivo.
- Então vamos tratar imediatamente de arranjar as
r.olsas. Eu posso dar testemunho do contrário. Dize-lhe que
I rei num momento e aqui tens pelo teu trabalho.
Estendeu-lhe uma gratificação e o soldado retirou-se.
Fabíola ficou sozinha. Quando precisava agir ela sabia
mostrar firmeza, embora a sensibilidade feminina retomasse
mnls tarde os seus direitos. Envolveu-se num manto e enca
minhou-se para a prisão, onde logo a conduziram à cela apar
tndn que haviam dado a Inês, graças à sua categoria e à
J,Ct'ncrosidade de sua família.
- Que significa isto, Inês ? - perguntou Fabiola após
beijo fraternal.
- Prenderam-me há algumas horas e trouxeram-me para
llqlll.
- Será Fúlvio tão estúpido quanto covarde, inventando
1 1 1 nn acusação que pode ser desmentida em cinco minutos ?
t•:u mesma vou procurar Tértulo para desfazer essa absurda
um

l'n lúnia.

232

CARDEAL WISEMAN

- Que calúnia, minha amiga ?
- Essa de sêres cristã!
- Mas eu sou-o, graças a Deus ! - respondeu Inês persignando-se.
A revelação já não chocou Fabíola. Desde a morte de
Sebastião essas idéias já não a SW'Preendiam.
Aquêle a
quem considerava o modêlo de tôdas as virtudes viris, profes
sava a mesma fé, e não se admirava de que a professasse tam
bém aquela em quem reconhecia um modêlo de perfeição
feminina. A perfeita bondade dessa jovem, a sua inocência
e envolvente simpatia quase a tinham tornado objeto da sua
adoração. Ver aquêles dois delicados sêres brotando da mesma
semente e desabrochando na mesma flor de piedade, era
aproximar-se da solução do problema que ansiosamente bus
cava. Inclinou-se diante da amiga com uma espécie de res
peito e perguntou-lhe :
- Desde quando és cristã?
- Desde sempre; bebi a fé com o leite materno.
- E por que nunca mo disseste ?
- Porque notei os preconceitos que tinhas contra nós,
o horror que nos votavas, supondo-nos ridículas superstições
e crimes abomináveis. Percebia que nos desprezavas por falta
de inteligência, de educação, de filosofia e de raciocínio. Não
querias ouvir falar de nós, e o único alvo de ódio do teu
generoso espírito era o nome de cristão.
- Tens razão, querida Inês; em todo o caso, se eu tivesse
sabido que tu e . Sebastião éreis cristãos, acho que não odiaria
êsse nome. A minha grande amizade tudo vos teria admitido.
- Pensas assim agora, Fabíola; mas não conheces a
fôrça de um preconceito universal, o pêso de um calúnia
diàriamente repetida. A quantos nobres espíritos altas inte
ligências e generosos corações êsses preconceitos não sujeita
ram, levando-os a ver em nós tudo o que há de pior ?
- Mas, Inês, seria um egoísmo da minha parte discutir
contigo em semelhante ocasião.
Fúlvio terá naturalmente
de provar que és cristã.
- Oh, não, querida Fabíola! eu já confessei a minha fé
e tenho a intenção de o repetir publicamente amanhã.
- Amanhã! - exclamou Fabíola perturbada com a idéia
de uma decisão tão próxima.
- Sim, amanhã. Para evitar qualquer desordem ou mo
vimento de desagrado por minha causa, vão interrogar-me
amanhã bem cedo e agir ràpidamente.
É uma boa notícia,
minha querida! - acrescentou ela segurando as mãos da
prima.
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Um olhar de êxtase iluminou-lhe a face.

.
- Olha - prosseguiu ela, - já avisto o que tanto desejei
" f!IIJ II't'cl. Serei unida nos céus Aquele que amei na tecra com
tllll' h iNivo amor. ó que perfeita beleza a sua ! mais delicada
'I' ''' n dos anjos que o cercam, Fabíola! que doce sorriso, que
1 1 U t V t' o l har, qu.:! bondosa expressão!
Jrnblola sentia desabrochar a alma como se alguma coisa
t1Nr•onheclda a penetrasse; não compreendia o que, mas era
l l lrtlhnr do que uma emoção humana, pois nunca a palavra
!J''''''n l he ferira os ouvidos. Inês notou a mudança que se
rn !ll! ln nn prima e agradeceu-a a Deus. Depois pediu a Fabíola
' I ' "' voltasse antes do amanhecer, para lhe dar o derradeiro

"' "'""·

J•:nquanto isso uma conferência tinha lugar em casa do

lll't•r�tlto, entre êste digno funcionário e o seu não menos digno

t l l l llt,
- - Não há dúvida - dizia o magistrado, - conheço bem
J ll t l' t'Xpcrlência o poder do dinheiro e como êle derruba tôdas
1111 l't1NIHI �ncias.
- E também hás de admitir que entre os pretendentes
ti 1 1 1nu de Fabíola, não há um só que não seja antes de tudo
1 1 1 1 1 pretendente à sua fortuna
--- Incluindo tu mesmo - caro Corvino.
- Sim, na verdade, até agora ; mas não se puder ofere' ''ll'·lhl1, juntamente com a minha mão, a grande fortuna
•I•• l nl\11.
- E obterás ganho de causa muito mais fàcilmente ofe
l't11 't11 U1n·lhe essa fortuna sem condições, e só depois lhe pro·
n aliança; porque ela ficará então na obrig�ção ou de
•• 1u•ultur por marido, ou de te restituir essa fortuna.
- Muito bem pensado, meu pai! Nem me ocorreu essa
•••.ctmdn obrigação. Não encontras outra possibilidade de nos
tt J tl lt111rarmos dessa fortuna sem ser por intermédio de Fabíola?
- Nenhuma. Fúlvio naturalmente reclamará a sua parte,
•• 1 1 Imperador vai decerto declarar que torna tudo para si.
trlltt clotcsta Fúlvio. Mas se eu propuser mais sensatamente
• 1 1 111 011 bens sejam adjudicados à parenta mais próxima fiel
" " " nnMsos deuses - Fabíola será a contemplada, não é assim?
- Com certeza, meu pai.
- Acho que o imperador aprovará o meu plano, mas
hunht'lm tenho a certeza de que não me fará nenhum dom.
�:.1n proposta, partindo de um juiz, vai enfurecê-lo.
- E então que tencionas fazer, meu pai ?
- Vou mandar preparar uma ordem imperial durante a
1111l l o, p ronta para ser assinada ; logo após a execução irei ao

I
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palácio, e exagerando muito a indignação popular acusarei
Fúlvio de ser culpado dela; em seguida demonstrarei ao impe
rador quanto o seu crédito e a sua glória crescerão se êle
conceder os bens à parenta mais próxima da vítima.
l!:le
é tão vaidoso quanto ávido e cruel, e um dêsses vicias anulará
os outros.
- O plano não pode ser melhor, caro pai. Amanhã será
o dia decisivo da minha vida. Todo o meu futuro depende
da aceitação ou recusa de Fabíola.
Por que não o
Corvino ia pois ter o seu dia decisivo.
teria Fabíola?
Enquanto se verificava essa entrevista familiar, travava
-se entre Fúlvio e o seu bondoso tio o seguinte diálogo :
- Então, Fúlvio, ela está prêsa ?
- Sim, tanto quanto os muros e as grades a podem
prender; mas o seu espírito continua mais livre e independente
que nunca.
- Isso não importa; o ferro domina o espírito. A sua
fé está provada? Tens a certeza das conseqüências ?
- A menos que haja algum imprevisto a sua fé está
provada; mas as conseqüências dependem do capricho do im
perador. Em todo o caso sinto remorsos à idéia de sacrificar
uma existência tão jovem por um resultado tão incerto.
- Então, Fúlvio - atalhou severamente o velho, espero que não haja vacilações neste caso.
Sabes que data
é amanhã?
- Sei, é o décimo segundo dia antes das calendas de
fevereiro (1) .
- Pois é o teu dia decisivo. É o dia em que para obteres
uma fortuna cometeste . . .
- Basta, basta! - acudiu Fúlvio visivelmente perturbado.
- Para que me recordas sempre o que eu desejaria esquecer ?
- Porque freqüentemente o esqueces e não convém que
assim seja. Quero arrancar de teu espírito tôda a tendência
para te deixares guiar pela consciência, a virtude ou a honra.
É loucura apiedares-te da vida de uma pessoa que impede
o teu caminho para a fortuna, depois do que lhe fizeste a ela.
Fülvio mordeu os lábios num ódio silencioso e escondeu
nas mãos a face ruborizada.
- Amanhã, portanto, irás procurar o imperador - pros
seguiu Eurotas, - e reclamarás a parte que te compete sôbre
os bens confiscados. E se o conseguires?

(1)

21 de janeiro.
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Se o conseguir vendo-os o mais depressa possível, pago

111 minhas dívidas e retiro-me para qualquer país onde o meu

nome não seja conhecido.
- E se receberes uma recusa?
- Impossível! tenho trabalhado muito para obter êsse
direito. Ninguém mo pode negar.
- Devagar, amigo, discutamos isso mais calmamente.
I..ombra-te do provérbio : "Do estribo à sela há lugar para
uma queda". Suponhamos que os teus direitos não sejam
Admitidos.
- Nesse caso será a ruina, não me resta outra esperança
do restaurar a minha fortuna. Terei de fugir para longe

duqul.

- Muito bem; quanto deves nas arcadas de Jano? (2)
- Pelo menos uns duzentos sestércios em capital e juros
rompostos a cinqüenta por cento, a êsse judeu sem alma,

11:rralm.

- Com que garantia ?
- Com a garantia das minhas esperanças na fortuna
do Inês.
- E se não lograres êsses bens, achas que Efraim te
dolxará fugir ?
- Não, se êle o souber. Necessitamos preparar a nossa
fuaa debaixo do maior segrêdo.
- Deixa isso comigo, Fúlvio; bem vês que importância
I em para ti o dia de amanhã. É um caso de vida ou morte,
u nosso grande dia.
Coragem e que uma vontade inflexível
lo guie na obtenção dos teus propósitos.

CAPÍTULO XXIX

CO�AÇÃO DO

""'.:.:l:.

MESMO DIA

ÚLVIO

saiu dos seus aposentos para que o ar da noite,
vivo e frio, lhe refrescasse o sangue e acalmasse o
latejar das têmporas. Errou quase sem destino, mas
HIH'oximou-se insensivelmente da prisão Tuliana.
Que senti
llll'nto o teria levado a caminhar naquela direção se nada lhe
pulpltava no peito ?
Uma impressão estranha e complexa,

.;r

(2) Perto do Forwn estavam as arcadas dedicadas a Jano, onde
ficavam os usurârios e emprestadores de dinheiro.
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cujos elementos eram tão amargos quanto o pode ser uma
taça envenenada. Era o remorso rugidor, o orgulho abatido,
a sórdida cupidez, a vergonha acabrunhante, e também a de
plorável lembrança de que se ia consumar outra das suas
vilanias. É verdade que fôra repelido, desdenhado, humilhado
por uma simples criança, quando a fortuna dela lhe era tão
necessária para o arrancar à miséria e à morte. Em todo o
caso - pensava, - seria preferível obter a sua mão do que
a sua cabeça.
Aquêle assassínio afigurava-se-lhe uma revo}<;
·
tante atrocidade, a não ser que se tornasse absolutamente
inevitável.
Queria oferecer a Inês uma derradeira possibili
dade de salvação.
Achava-se então à porta da cadeia, e como sabia a senha
declinou-a e foi introduzido; em seguida, conforme o seu desejo,
levaram-no à cela da vítima. Ela não se irritou nem correu
para um canto, como a ave que vê o falcão entrar-lhe na
gaiola; ficou diante dêle, calma e intrépida.
- Respeita-me, Fúlvio, pelo menos aqui - disse ela
brandamente; - disponho de bem poucas horas para viver,
deixa-me passá-las em paz.
- Inês - retrucou êle, - eu venho justamente para
dilatar essas horas e fazer com que elas se mudem em anos,
e mais do que a paz venho oferecer-te a felicidade.
- Mal te compreendo, Fúlvio, mas já passou o tempo
dos vãos discursos. Falar dêsse modo àquela a quem entre
gaste à morte não passa de um gracejo cruel.
- Não, nobre jovem, a tua sorte está em minhas mãos;
só a obstinação te levará à morte. Eu vim renovar a minha
proposta e oferecer-te ao mesmo tempo a vida.
É a tua
última oportunidade de salvação.
- Não te disse já qu� sou cristã, e que prefiro antes
perder mil vêzes a vida do que trair a minha fé?
- Mas já não é isso o que te peço. As portas da prisão
mantêm-se abertas para mim.
Foge comigo, e apesar dos
éditos imperiais poderás continuar cristã e viver.
- Também já te disse claramente que sou espôsa do meu
Senhor e Salvador Jesus Cristo e que só a êle eternamente
serei fiel.
- Insensato orgulho ! Persevera até amanhã nessas idéias
e talvez te suceda o que receias mais do que a morte: a perda,
para sempre, das ilusões que nutres.
- Nada receio. Um anjo vela constantemente por mim,
para não permitir que a serva de Cristo, seu Mestre, seja hu
milhada.
E agora deixa de me importunar, concede-:me o
único privilégio dos condenados, a solidão.
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Fülvio fôra pouco a pouco perdendo a paciência, mal
podia já dominar a cólera. De novo repelido, mais uma vez
humilhado e por uma criança, no momento em que uma espada
lhe pendia sôbre a cabeça! Desencadeou-se-lhe a fúria, e todos
os elementos venenosos que lhe enchiam o coração se resol
veram num único sentimento : o ódio. Com os olhos chame
jantes, o gesto violento, gritou :
- Desgraçada mulher!
Ainda uma vez te ofereço a
única oportunidade de escapar à destruição.
Que escolhes
por fim: a vida ou a morte?
- Antes lhe desejaria a morte do que a vida ao pé de
um monstro como tu! - disse uma voz junto da porta.
- Pois então é a morte que ela terá - replicou êle
apertando os punhos e atirando um olhar furioso a quem aca
bava de falar; - e tu morrerás também, se ousares atravessar
no meu caminho a tua sombra funesta.
Pela derradeira vez Inês e Fabíola se encontravam sàzi
nhas.
Esta, observava havia um momento a disputa entre
aquêles que um cristão chamaria um anjo de luz e um espírito
d&l!l trevas; Inês parecia-se com o primeiro, se jamais criatura
humana se lhe pode assemelhar. A fim de se preparar para
as próximas festas da sua união com o Cordeiro, dia em que
seria assinado o seu contrato de amor eterno, como :Ji:le próprio
fizera com seu sangue, ela envergara sôbre os seus trajes de luto
um vestido de noiva de imaculada brancura. Em meio àquela
escura prisão, iluminada por uma candeia solitária, Inês parecia
radiosa e quase deslumbrante, enquanto o seu tentador, envolto
na negra capa, e curvando-se para transpor a entrada baixa
da cela, dir-se-ia um negro demônio que, vencido, desaparecia
no abismo.
Fabíola olhou então a prima, pensando que nunca a sua
expressão fôra mais delicada.
Nenhum vestígio de cólera,
de receio, de perturbação ou desassossêgo ; nem a palidez,
nem o rubor ou a febre que excita e deprime lhe alteravam
as feições. Seus olhos luziam de uma compreensão mais doce;
o sorriso era mais meigo, mais alegre que nunca, durante todo
o tempo em que conversaram. Assumira também uma apa
rência nobre; seus olhares e maneiras exprimiam qualquer
coisa de augusto, que Fabíola de bom grado comparou à nobre
atitude, ao rosto sublime, à perfumada ambiência que revelam
na terra um ser de essência superior, conforme a mitologia
poética.
Não era inspiração, porque nenhum entusiasmo a movia,
mas a expressão que uma suprema virtude e uma inteligência
sublime imprimem a uma forma mortal. Os sentimentos de
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Fabíola ergueram-se mais alto que o próprio amor: raiavam
pela veneração.
Inês tomou-lhe as mãos, cruzando-as sôbre o calmo peito,
e fitando-a bem nos olhos com a mais doce gravidade, disse-lhe:
- .Fabíola, tenho um pedido a fazer-te antes de morrer.
Nunca me recusaste nada, estou certa de que também não
me recusarás isso.
- Não fales assim, querida Inês ; hoje nada tens a pedir,
é suficiente ordenar.
- Então promete-me que a partir de hoje te dedicarás
ao estudo das doutrinas do cristianismo.
Sei que acabarás
por abraçá-las, e então não te verei mais como neste momento
te vejo.
- Como é então que me vês?
Vejo em ti
- No meio das trevas, querida Fabíola.
uma nobre inteligência, disposições generosas, um coraçao
excelente, um espírito cultivado, lealdade de sentimentos e
uma vida virtuosa. Que mais se pode desejar numa mulher?
No entanto, sôbre todos êsses magníficos dons se estende uma
nuvem, uma sombra espêssa, a sombra da morte. Quando ela
se dissipar, tudo em ti será luz e esplendor.
- Bem o sinto, querida Inês, bem o sinto.
Diante de
ti pareço um ponto negro, comparado ao teu radioso brilho.
Mas como alcançarei a mesma radiância abraçando o cris
tianismo ?
- Precisas atravessar a torrente que nos separa.
As
águas purificadoras inundarão o teu corpo, os santos óleos
ungirão a tua carne; tua alma ficará então branca como a neve
acabada de cair, teu coração sensível como o de uma criança.
Dêsse batismo sairás uma criatura nova, de novo nascida
para uma vida imortal.
- E terei de perder todos êsses dons que apreciavas em
mim? - perguntou Fabíola um pouco triste.
- Assim como o jardineiro elege uma planta robusta
mas inútil para nela enxertar um delicado rebento, cujas
flores e frutos pertencem à planta primitiva, sem lhe alterar
a graça, a fôrça ou o vigor, assim a vida nova que receberes
elevará e santificará os dons que já possuis, e que te vieram
da natureza ou da educação.
Oh! que gloriosa criatura o
cristianismo fará de ti, Fabíola.
- Revelas-me um mundo novo, querida Inês !
É pena
que me deixes no limiar da porta.
- Escuta! - exclamou Inês em êxtase.
Aí vêm êles!
São os
Ouves na galeria o passo cadenciado dos soldados?
servidores do Espôso que me vêm buscar. Mas eu vejo lá no
-
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alto as donzelaS da espôsa, vestidas de branco e que me cha
mnm. Sim, minha lâmpada está pronta e eu vou ao encontro
cln Espôso. Até à vista, Fabíola, não chores por mim. Oh!

llltt cu pudesse fazer-te experimentar a felicidade de morrer

por Cristo! E agora vou dizer-te uma coisa que nunca te
tliMsc antes : que Deus te abençoe!

E traçou o sinal da cruz sôbre a fronte de Fabíola. Um
"braço nervoso da parte desta, calmo e terno da parte de
1 11011, foi o último adeus que trocaram neste mundo. A pri
mc•lrn correu para a sua morada, o coração cheio de generosas
Intenções, a outra entregou-se às mãos dos guardas, enver
wunhndos de cumprir uma tal ordem.
SObre as primeiras provações da mártir lancemos um
vflt 1 o guardemos silêncio, embora os Padres da Igreja e a
JII'Óprln Igreja os considerem ornatos da sua coroa. Basta-nos
cll�t'r que um anjo a protegeu de todo o mal, e que a pureza
cln 1ua presença transformou um covil de infàmia num san
t lll'l rlo de paz e de virtude. Era ainda muito cedo quando ela
c•httJlOU de novo ao tribunal do prefeito; pura e intocada, sem
l'l lhor na face sorridente, sem mágoa no ingênuo coração.
�''' '" cabelos nunca cortados, símbolo da virgindade, tomba
\'lllll·lhe em douradas madeixas sôbre o vestido branco como
n

IU�Ve,

Era

uma luminosa manhã.

Muitas pessoas recordarão

11111111 1 no seu aniversário, ao sairem da Porta Nomentana, hoje
l 'uc•tn Pia, para ir à igreja que tem o nome da nossa virgem

tt mfl rttr, assistir à bênção, sôbre o altar, de dois cordeiros,

' '""' cuja lã se tecem as
cln 'mero colégio, Já as
1 1 11111 de flores; a terra
Vh thAI, e os rebentos,

murças que o Papa envia aos cardeais
amendoeiras alvejavam, não de geada
vestia-se de vegetação em redor das
inchando, anunciavam a primavera,
Ml&lln rdando apenas o sinal da brisa do sul para abrir e desa
l •t•m•lmr. A atmosfera, o céu sem nuvens, têm a justa tempe
l'tt l l l rn que dá um sol j á forte e que tempera, sem muito
" ' l ' ll'cor, o ar levemente gelado.
Multas vêzes notamos êsse tempo, em Santa Inês, e mi
I I IIU'CII de jovens peregrinos que acorrem ao seu santuário o
••uu•tutnram também.
O juiz estava no Forum, e uma assistência bastante nu
ll ll'l'ollln formava circulo em tôrno do espaço reservado no
' I ' " ' ' poucas pessoas, além dos cristãos, desejariam penetrar.
11 ;111 1'tt os espectadores havia dois que atraíam as atenções
't''I'II IM e que se mantinham frente a frente, nas extremidades
•I• • •c.nnlclrculo formado pela assistência.
Um dêles era um
Juv&�m embuçado na sua toga, com uma aba repuxada sôbre
·
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os olhos, impedindo que lhe divisassem as feições.
O outro
era uma senhora de aristocrática aparência, porte altivo e
esbelto, e que ninguém esperaria encontrar em semelhante
ponto.
Um rico manto de tecido indiano, com ornatos de
púrpura, .e ouro e carmesim, envolvia-a da cabeça aos pés,
lembrando a bela estátua antiga do Pudor; êsses trajes reais
estavam tão deslocados naquele horrendo e sangrento tribunal
como a mesma presença de uma mulher.
Acompanhava-a
uma escrava ou serva de superior categoria, que se mantinha,
como a ama, cuidadosamente velada. Alguma coisa parecia
preocupar aquela mulher, que permanecia imóvel, com o coto
vêlo apoiado num pilar de mármore.
Inês foi introduzida pelos guardas no espaço livre, e
fêz face ao tribunal com intrepidez.
Suas idéias andavam
muito longe dali, de modo que nem sequer deu pela presença
daquelas duas assistentes que até então atraíam as atenções
gerais.
- Por que não está ela acorrentada ? - perguntou o pre
feito franzindo o sobrolho.
- Não me pareceu necessário; ela obedece a tudo da
melhor vontade, e além disso é tão moça! - respondeu Catulo.
- Mas é tão obstinada quanto os mais velhos. Põe-lhe
imediatamente os ferros nos pulsos.

O carrasco revolveu um monte dêsses ornamentos das
prisões e por fim encontrou umas algemas, as menores e mais
leves, colocando-as nos punhos de Inês. Esta, como se brin
casse agitou as mãos, e os ferros tombaram-lhe aos pés como
antes sucedera à víbora atada às mãos de São Paulo.
- São as menores que temos - disse o carrasco emo
cionado; - uma criatura tão jovem devia usar outros bra
celetes.
- Silêncio, Catulo ! - interveio o juiz exasperado; e
voltando-se para a paciente acrescentou num tom mais brando :
- Inês, compadeço-me da tua mocidade, da tua categoria e
da má educação que recebeste. Desejo salvar-te, se fôr possí
vel. Reflete enquanto é tempo. Renuncia aos falsos e per
niciosos ensinamentos do cristianismo, obedece aos éditos im
periais e sacrifica aos deuses.
- É inútil tentar-me por mais tempo - replicou ela.
- Minha resolução é inquebrantável. Desprezo os teus falsos
deuses, não posso amar e servir senão o único Deus vivo.
Divino Mestre, abre-me as grandes portas do céus, até há
pouco ainda fechadas aos homens! Cristo adorado. chama a
Ti esta alma que por Ti anseia! Já te consagrei a minha
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virgindade, consagro agora a teu Pai o meu martírio e a
minha imolação!
- Vejo que perco o meu tempo - disse o prefeito impa
dente, vendo a assistência dar sinais de emoção. - Escrivão,
lnvra a senteça. Condenamos Inês a morrer pela espada, por
huver desprezado os éditos imperiais.
- Em que ponto e sôbre que marco miliar deve ser
oxecutada a sentença? - pergw1tou o carrasco.
- Que a executem aqui mesmo, e neste instante volveu o juiz.
Inês ergueu um momento os olhos e as mãos para o
c6u, e em seguida ajoelhou tranqüilamente.
Com as suas
llróprias mãos puxou para o alto da cabeça a sedosa cabeleira,
oxpondo o pescoço à espada do executor. Houve uma pausa,
porque o carrasco, trêmulo de emoção, mal conseguia segurar
1 espada. A mártir ajoelhou, no seu vestido branco, a cabeça
Inclinada, os braços castamente cruzados no peito, as doiradas
madeixas caindo quase até ao chão e escondendo-lhe as feições;
o podia ser comparada a alguma planta rara, cuja haste
delgada, semelhante à do lírio, vergava ao pêso de uma
oaplêndida flor de ouro.
.
O juiz censurou acremente o carrasco pela sua hesitação,
ordenando-lhe que cumprisse sem tardança o seu dever.
O
homem enxugou os olhos com uma das mãos, enquanto com
n outra erguia a espada. A arma fulgurou, e um instante
rl�pois haste e flor jaziam separadas no chão. Dir-se-ia que
Inês apenas se prosternara, se o seu vestido branco não mos
trasse logo uma viva mancha de púrpura, semelhante à do
11nngue do Cordeiro.
O homem que estava à direita do juiz vira dar o golpe
11cm desviar os olhos e franziram-se-lhe os lábios como num
11orriso de triunfo. A senhora que estava em frente voltara
n cabeça até que o murmúrio da assistência lhe anunciou
que tudo acabara.
Avançou então serenamente, retirou o
manto esplêndido em que se envolvia, e estendeu-o, como um
1udário, sôbre o corpo mutilado.
Vivos aplausos seguiram êsse gracioso gesto de sensi
bllldade feminina, e a mulher apresentava-se agora perante
o tribunal em trajes de luto pesado.
- Senhor - começou ela numa voz clara e distinta, em
bora fundamente emocionada, - atende ao que vou pedir-te.
Que as rudes mãos dos teus servidores não toquem nem pro
fanem os restos mortais daquela a quem amei mais do que
tudo na terra; permite que eu os conduza ao sepulcro de seus
pais, porque ela era tão nobre quanto boa.
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Tértulo estava decerto muito irritado quando respondeu:
- Mulher, quem quer que sejas, não posso conceder-te
o que pedes. Catulo ! cuida de que êste corpo seja, como é
costume, lançado ao rio ou queimado.
- Suplico-te, senhor - insistiu a dama com gravidade,
- se a virtude feminina vale alguma coisa a teus olhos, pelas
lágrimas de tua mãe, pelas doces palavras de tua irmã em
dia de aflição ou de doença, pelos ternos cuidados das suas
mãos, imploro-te que atendas à minha humilde prece. Esta
noite, no regresso ao teu lar, tuas filhas estarão ...esperando
no limiar da tua porta para te beijarem as mãos manchadas
de sangue; possam elas ao menos dizer que concedeste esta
pequena homenagem à delicadeza virginal que elas tanto
prezam.
A assistência manifestou uma simpatia tão unânime por
Fabíola, que Tértulo, ansioso por lhe dar fim, perguntou brus
camente :
- És então também cristã ?
Fabíola hesitou um momento e em seguida respondeu :
- Não, senhor, não sou; mas confesso que se alguma coisa
poderia tornar-me cristã foi tudo o que hoje acabo de ver.
- Que queres dizer com isso?
- Então, para manter a religião do Império, sêres como
êsse que acaba de perecer precisam ser sacrificados, enquanto
monstros que envergonham o gênero humano levam uma vida
florescente ?
ó, senhor, não sabes o que roubaste hoje ao
mundo !
Era a mais pura, a mais bondosa, a mais santa
criatura que ainda conheci, honra e ornamento do nosso sexo,
embora ainda criança. E teria podido continuar a viver se não
repelisse a mão que lhe ofereceu um reles aventureiro, que
a perseguia com as suas desprezíveis propostas até no retiro
da sua casa de campo e no santuário da sua morada, mesmo
no supremo refúgio da sua prisão. Foi por isso que morreu,
por não querer enriquecer com a sua fortuna e enobrecer
com a sua aliança êsse espião asiático!
E estendeu o dedo para Fúlvio, que saltou para a frente
exclamando, enfurecido :
- Ela mente sem pudor, isso é uma calúnia! Inês decla
rou-se abertamente cristã!
- Consente, senhor, que eu o acuse - volveu a dama
com dignidade e calma, - e observa em seu rosto a prova do
que digo.
Fúlvio, não vieste hoje bem cedo procurar no
cárcere essa inocente, e não lhe disseste (porque eu o ouvi)
que se ela aceitasse a tua mão não apenas lhe salvarias a vida
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como ainda, desdenhando as ordens impena1s, garantirias a
lUa segurança mesmo que ela permanecesse cristã ?
Fúlvio aterrado cobrira-se de uma palldez mortal e ficou
um momento imóvel como aquêle que recebe uma bala no
coração ou é ferido por um raio. Dir-se-ia um homem ouvindo
a sua sentença, senão de morte pelo menos de perpétua ver
iOnha, quando o juiz se lhe dirigiu nestas palavras :
- Fúlvio, a tua própria atitude confirma essa grave
acusação.
Eu poderia acusar-te e reclamar a tua cabeça, ,
mas ouve os meus conselhos e vai-te daqui para sempre.
Foge e esconde-te, após teres cometido essa vilania, para onde
11 indignação do homem justo e a vingança dos deuses te não
1\lcancem. Não tornes a mostrar a face aqui, nem no Forum,
nem em qualquer outro lugar público de Roma.
Se essa
duma o permite, vou mandar transcrever o seu depoimento
contra ti. Posso ter a honra de saber o teu nome ? - acres
centou êle respeitosamente voltando-se para a acusadora.
- Fabíola - respondeu esta.
O juiz mostrava-se agora cheio de complacência, porque
via diante de si, pelo menos tal era a sua esperança, a futura
rlOra.
- Muitas vêzes ouvi falar de ti, dos teus perfeitos dons,
rln tua alta virtude. Além disso, sendo próxima parente
dessa vítima da traição, tens o direito de reclamar-lhe o
rorpo.
Assobios prolongados e veementes rugidos que acompa
nharam a saída de Fúlvio, interromperam o comêço daquele
rtl1curso. O infame retirou-se pálido de vergonha, de terror
u de ódio.
Fabíola agradeceu amàvelmente ao prefeito e chamou Sira
que a seguia. A serva por sua vez acenou a alguém e quatro
et1cravas imediatamente apareceram conduzindo uma liteira de
mulher. Fabíola só a Sira permitiu que a ajudasse a levantar
"" reliquias de Inês para as colocar na liteira, cobrindo-as com
n 1eu precioso manto.
- Levai êste tesouro para a sua última morada - disse

tslll.

E seguiu o préstito com a serva.
Uma jovem tôda em lágrimas perguntou timidamente se
ttodJa acompanhá-las.
- Quem és tu, - perguntou-lhe Fabíola.
- Sou a pobre Emerenciana, sua irmã de leite
res�mndeu a jovem; e Fabíola levou-a docemente pela mão.
Quando o corpo foi erguido, grande número de cristãos,
l lnmrms, mulheres e crianças, acorreram com esponjas e toa-
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lhas para recolherem o sangue. Debalde os guardas tenta
vam repeli-los a chicote e às bastonadas, e até com armas
mais cortantes, misturando o sangue dêles ao da mártir.
Quando um soberano no dia da sua coroação, ou quando entra
na sua capital, atira, conforme o antigo costume, moedas de
ouro ou de prata à multidão, não se disputam êsses tesouros
dispersos com mais afinco do que o faziam êsses primeiros
cristãos para lograrem as gotas de rubim, mais precios9-s a
seus olhos -do que o ouro e as pedrarias, o sangue do coração
de um mártir derramado pelo nosso Salvador. Mas todos se
inclinaram perante a autoridade de um único, quando o diácono
Reparato avançou, com um frasco na mão, para recolher
com perigo de vida o sangue do testemunho de Inês, a fim
de o prender como um sêlo de fidelidade à urna onde anun
ciaria o seu martírio.

CAPiTULO

XXX

FIM DO MESMO DIA

�� ÉRTULO

apressou-se a voltar ao palácio, feliz ou infeliz
mente para êsses candidatos ao martírio.
Lá encon
trou Corvino, munido do documento, elegantemente
caligrafado em grandes letras maiúsculas.

..J

Tendo o privilégio de imediata admissão junto ao Im
perador, referiu-lhe a morte de Inês exagerando de muito
a emoção da assistência, e atribuindo tudo à loucura e à
inépcia de Fúlvio, sem contudo aludir ao seu crime principal
para não ter de persegui-lo; depreciou o valor dos bens de
Inês e terminou dizendo que seria um generoso ato de cle
mência doá-los à pessoa que era a sua mais próxima parenta,
gesto que lhe traria muita popularidade. Descreveu Fabíola
como uma jovem de extraordinária inteligência e altamente
instruída, prestando aos deuses um fervoroso culto e ofere
cendo todos os dias um sacrifício aos manes dos imperadores.
- Eu conheço-a - interveio Maximiano rindo como à
lembrança de algum divertido episódio. - Pobre mulher!
Ela enviou-me ontem um esplêndido anel, pedindo-me a vida
dêsse miserável Sebastião justamente quando os guardas aca
bavam de o matar . às bastonadas.
Riu ainda mais ruidosamente.
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- Sim, talvez uma pequena herança a console da perda
rll!sse homem. Façam a escritura, eu a assinarei.
Tértulo apresentou a que mandara preparar, dizendo ter
rontado com a clemência e a magnanimidade do imperador;
n bárbaro imperial apôs-lhe uma assinatura que teria enver
"onhado um menino de escola e o prefeito entregou imediata
mente o papel ao filho.
l!.:ste ia saindo do palácio quando Fúlvio entrou. Fôra
casa para envergar um traje de côrte e disfarçar, graças a
um banho e à arte do perfumista, os vestígios da sua cólera
tnntlnal. Tinha o pressentimento de que o não conseguira.
A conversa que tivera na véspera com Eurotas, todos os seus
Jrojetos contrariados, os numerosos desapontamentos dêsse dia
mvlam reforçado essa convicção instintiva. Uma certa mulher
pnrecia ter nascido para lhe fazer malograr todos os desígnios.
n

'

- Graças aos deuses - pensava - êste intento ela não
poderá impedir. Hoje de manhã ela denegriu para sempre
n minha reputação, mas não ousará disputar a minha justa
t•c•compensa; fêz de mim um pária mas não logrará transfor
u mr-me num mendigo.
Era a sua derradeira esperança. A fatalidade impelia-o
a frente, e êle resolveu fazer valer os seus direitos aos
u•ns confiscados de Inês contra o único concorrente que na
wt·dade temia, a cupidez do próprio imperador. Bem podia
n t•tiscar nisso a vida, porque se falhasse estava totalmente
ll t'rulnado.

' Jnrn

Após algum tempo de espera entrou na sala de audiência
nvnnçou tendo nos lábios o seu mais gracioso sorriso, apro
N imnndo-se do trono imperial.

rt

- Que vens fazer aqui ? - foram as palavras que o
nc•nlheram.
- Senhor - respondeu êle, - venho pedir humilde
tt u•nte a tua real justiça para ser colocado na posse imediata
cln pnrte que me cabe nos bens da cristã Inês. Ela confessou-se
c • rh1Ul. por efeito da minha denúncia e acaba de sofrer o cas1 1 1:(11 em que incorrem os que desobedecem aos éditos imperiais.
- Está muito bem; também soubemos da estupidez com
1 1 1 1., agiste, aliás como de costume, excitando os murmúrios e
1 1 dt•scontentamento do povo contra ti. De modo que, quanto
1 1 111 IH depressa deixares a nossa presença, o nosso palácio e
11 nossa cidade, mais vantajoso te será.
Como sabes, não
6 noaso hábito dar duas vêzes êsse aviso.
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- Obedeceria sem demora à tua suprema vontade, se não
estivesse inteiramente falto de recursos. Determina que me
entreguem o que de direito me pertence e não tardarei a
partir.
- Basta de palavras! - berrou o tirano, - e sai já da
nossa presença. Quanto aos bens que com tanta insistência
reclamas, não os poderás haver. Acabamos de os dar por
documento irrevogável a uma pessoa excelente e merecedora,
a jovem Fabíola.
,

Fúlvio não disse uma palavra mais, beijou a mão do
imperador e retirou-se com lentidão. Era um homem arrui
nado, perdido. Ao atravessar a porta ouviram-no murmurar :
- Por fim, ela fêz de mim também um mendigo!
Ao chegar a casa, Eurotas que lera a resposta nos olhos
do sobrinho, espantou-se com a calma por êle demonstrada.
- Vejo - disse êle com secura - que tudo acabou.
- É verdade; fizeste todos os preparativos, Eurotas?
- Quase. Vendi as jóias, os móveis e os escravos, embora com perda ; mas o pouco dinheiro que tenho em mãos
há de chegar-nos para alcançar a Ásia.
Conservei Stábio
como escravo de confiança, que levará as nossas bagagens
no seu cavalo. Dois outros cavalos estão preparados, para ti
e para mim. Falta apenas uma coisa para a nossa viagem :
quando a tiver estarei pronto a partir.
- O que é ?
- O veneno. Encomendei-o ontem à noite mas s ó ficará
pronto ao meio-dia.
- E para que, êsse veneno?
- Muito bem o sabes - replicou o outro com frieza.
- Quero mais uma vez tentar a sorte fora daqui; a nossa
convenção é formal : a família de meu pai não deve extinguir
-se na miséria, precisa acabar com honra.
Fúlvio mordeu os lábios e disse:
- Seja como quiseres, estou cansado da vida.
Deixa
esta casa o mais depressa que puderes, por causa de Efraim,
e dirigi-te com os cavalos para a terceira milha depois da
porta Latina, logo que o sol se esconder. Irei lá ter contigo.
Também eu tenho um assunto importante a resolver antes
de partir.
- Que assunto é êsse? - perguntou Eurotas curioso.
- Nem mesmo a ti o posso confiar. Mas se eu não fôr
ter contigo duas horas depois do pôr do sol, abandona-me
e foge.
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Eurotas cravou no sobrinho o ôlho negro e frio, parecendo
t r�apassar Fúlvio com o olhar, e querendo descobrir se êste
t inha. a intenção de escapar às suas garras. Fúlvio mostrou-se
nulls decidido do que era costume, e o velho não lhe per
aruntou mais nada.
Durante o diálogo Fúlvio tirara os seus trajes de côrte
Preparava-se evidente
mcmte para partir sem qualquer intenção de voltar a casa,
le�vando mesmo as armas; além da espada que pendurou à
ulnta, escondeu debaixo do manto um dos seus punhais recur
VOI, de fina têmpera e formato mortífero como só são usados
no Oriente.

Jlrtra envergar uma roupa de viagem.

Eurotas encaminhou-se imediatamente para o quartel dos
n(lmldas, no palácio, e perguntando por Jubala viu-a aparecer
l l'llzendo consigo dois frascos de tamanhos diferentes; a mu
l h"r la decerto entrar em explicações quando o marido, meio
hllbedo e meio furioso, se acercou.
Eurotas mal teve tempo de esconder os frascos na cintura

" do escorregar uma moeda para as mãos de Jubala, quando

l l l rnx surgiu.
A r espôsa havia-lhe contado as propostas de
l1:urotas antes do casamento, despertando naquele sangue afri
••nno um ciúme que raiava pelo ódio. O bárbaro empurrou
violentamente a mulher para fora do quarto, e teria brigado
1'11111 o sírio se êste último, compreendendo as suas intenções,
'"' nâo tivesse mostrado paciente, garantindo ao chefe dos
tu•chclros que nunca mais o veria e retirando-se logo.
Mas é tempo de voltarmos a Fabíola.
O leitor espera
chlCcrto que lhe digamos que ela era cristã ao regressar a
••mm ; mas isso não é verdade. Que sabia ela do cristianismo,
llll l'n poder professar?
Tinha admirado em Sebastião � Inês uma virtude sem
J'lo(nlsmo, generosa e extraterrena, que atribuía a essa crença.
Nu hlu que nela encontraria motivos de ação, princípios de
vlc1n, elevação de espírito, coragem de consciênciá e decisões
vh·tuosas como nenhum outro sistema jamais inspirara.
E
1 1 1t11mo se, como ela suspeitava e buscava convencer-se num
111umento de calma, as sublimes revelações de Sira quanto a
urn mundo invisível onde habita a virtude, governado por um
M1•11tre onipresente, viessem da mesma fonte, não se trataria
" pcmo.s de mais um grande sistema intelectual e moral, em
t •n rte prático e em parte especulativo, como todos os códigos
c lu tllosofia?
Tudo isto era muito diferente do cristianismo.
�:111 nunca ouvira falar ainda das suas doutrinas reais ou
ltllllonclals, dos seus mistérios insondáveis mas não inacessí-
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veis; da fé profunda, vasta, celestial, que pode conter a alma
mais humilde; assim como o olhar de uma criança pode refletir
as arestas de uma montanha que nenhum gigante saberia
medir. Ela nunca ouvira falar do Deus único, da Trindade,
do Filho incarnado. Nunca lhe tinham contado a maravilhosa
história da Redenção pela morte e pelos sofrimentos de um
Não conhecia Nazaré, nem Belém, nem o Calvário.
Deus.
E como poderia dizer-se cristã, ou sê-lo, se ignorava tudo isso ?

;

Quantos nomes iriam tornar-se-lhe familiares ou queridos
que ainda não conhecia : Maria, José, Pedro, Paulo e João !
para não falar do mais suave de todos, o d'Aquele cujo nome
é um bálsamo sôbre o coração ferido, e como mel escorrendo
do favo. Tinha tudo a aprender ainda do que prepara a sal
·
vação neste mundo. Nada conhecia da Igreja, da graça divina,
dos sacramentos, da oração, do amor, da caridade para com
os outros. Quantas regiões inexploradas beirando o estreito
caminho que percorrera !
Não, Fabíola voltou a casa esgotada pelas canseiras do dia
e da noite precedentes, pelas tristes cenas da manhã, e retirou
-se para os seus aposentos. Talvez não fôsse mais adepta da
filosofia, mas não era ainda cristã.
Ordenou às servas que se retirassem do lugar onde estava
a fim de que nenhum ruído a perturbasse, e proibiu a apro
ximação de quem quer que fôsse. Ficou sentada, sozinha e
em silêncio, durante várias horas, muito excitada para que
o sono lhe permitisse repousar.
Muito tempo chorou Inês,
como a mãe chora o filho que a morte lhe arrebatou. Mas
não haveria um raio de luz iluminando a nuvem que lhe toldava
o céu ?
Já não era a mesma pessoa que cobrira o caixão
paterno. Não seria insultar a razão, ultrajar a humanidade,
admitir que ela perecera; que entrara com o seu vestido branco,
o sorriso nos lábios e o coração alegre, diretamente . . . no
nada?
Que a consciência, a justiça, a pureza e a verdade
a tinham iludido, até que por fim, de braços abertos, esten
desse o pé para desaparecer no precipício ?
Não, Inês tinha
razão e devia estar feliz onde quer que se encontrasse, ou
então a justiça não passaria de uma palavra vã.
- Não deixa de ser estranho - pensava ela, - que todos
os que tenho conhecido dotados de virtudes excelentes, ho
mens como Sebastião e mulheres como Inês, pertençam como
por acaso à raça detestada dos cristãos !
Mas ainda restu
alguém, amanhã a interrogarei.
Tirando os olhos dêstes para os volver aos do mundo
pagão, para Fúlvio, Tértulo, o imperador, Calpúrnio - estre-
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meceu ao recordar-se do próprio pai - oprimia-se-lhe o coração
vendo a baixeza dêstes comparada à nobreza dos cristãos, os
vicias de uns às virtudes de outros, a estupidez em face da
sabedoria, a sensualidade oposta ao idealismo. Sua alma tor
nada um molde que só a perfeição poderia encher, ou que
do contrário se quebraria, implorava a graça como um solo
ressequido reclama a água do céu que imicamente o pode
refrigerar, e sem a qual ficará estéril.
Inês merecia .decerto a glória de conseguir pela morte
n conversão de sua prima; mas não fôra uma pessoa mais
humilde que primeiro a preparara, uma escrava que recusara
u liberdade e oferecera a vida em troca dêsse generoso re
aultado ?
Enquanto Fabíola assim meditava em solidão, interrom
peu-a com a chegaaa de um estranho que se apresentou com
t1 nefasta categoria de "mensageiro do imperador".
O por
teiro recusara a princípio introduzi-lo, mas perante a insis1 Oncla de que trazia uma importante comissão da parte do
I mperador, achou.,c;e na obrigação de perguntar ao chefe dos
''"cravos o que devia fazer. :J!:ste respondeu não ser possível
nrgnr entrada ao portador de uma tal mensagem.
Fabíola mostrou-se surpreendida, mas o seu desagrado
111mlnuiu quando notou a aparência ridícula dêsse enviado
•nlcne. Era Corvino que se aproximou com os ademanes de
u m clown} e que num discurso estudado, de estilo florido,
c•cmrlado a uma péssima memória, lhe depositou aos pés um
c1C'Creto imperial e a homenagem da sua sincera afeição, os
hr•ns de Inês e a sua mão grosseira. Fabíola não compreendeu
" r•clnção existente entre as duas dádivas, imaginando que uma
"''n o prêmio destinado a fazer aceitar a outra. Pediu portanto a
( 'urvlno que apresentasse ao imperador os seus humildes agra
lh,clmentos pelo gracioso dom, acrescentando :
- Dize-lhe que estou hoje muito doente para lhe ir
hiii'C&entar em pessoa as minhas homenagens.
- Mas, como deves saber, êsses bens estavam sujeitos a
c•c mrtsco - balbuciou êle embaraçado, - e meu pai conseguiu
1111" Oles te fôssem entregues.
- Não era necessária a sua intervenção - tornou Fa

hloln, - pois êsses bens há muito tempo me pertenciam por
h•lo(&&do ; realmente pertencem-me desde que . . . - hesitou, fêz
1 1 111 asfOrço para se dominar e concluiu : - desde que deixaram
11" •ar propriedade de outrem; nunca poderiam ser confiscados.
Corvino emudeceu, balbuciando por fim alguma coisa que

•• ta•emelhava à aspiração de ser admitido como pretendente
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à mão de Fabíola, mas esta compreendeu que êle a considerava
uma recompensa por ter trazido tão importante documento.
Assegurou-lhe que a sua pretensão seria examinada em mo
mento mai$_favorável, mas que achando-se extremamente fati
gada e doente lhe rogava que por agora a deixasse sozinha.
O outro retirou-se contentíssimo, julgando ter obtido o que
desejava.
Após a sua partida, Fabíola mal correu os olhos pelo per
gaminho desenrolado sôbre uma pequena mesa que havia
junto ao divã, continuando a meditar as dolorosas cenas que
presenceara desde manhã até ao pôr do sol. Em sua meditação
evocava ora um ora outro dos sucessos, e por fim fixou-se
no encontro que tivera com Fúlvio no Forum. A memória
reproduziu-lhe essa cena com tanta nitidez que elà se sentiu
tomada de penosa agitação.
- Graças ao céu, nunca mais tornarei a ver êsse mise
rável ! - exclamou como para se tranqüilizar.
Ainda essas palavras lhe não tinham morrido nos lábios
quando, protegendo os olhos com as mãos e soerguendo-se
no coxim, olhou para a porta. Seria um engano, uma aluci
nação, ou era a realidade que seus olhos lhe mostravam?
Seus ouvidos não lhe deixaram mais dúvida quando escutaram
estas palavras :
- A quem dirigias essas amabilidades?
- Justamente a ti, Fúlvio - respondeu ela erguendo-se
muito digna. - Mais uma vez te introduzes furtivamente
nesta casa e neste terraço, como j á o fizeste no campo, e
agora nos aposentos privados de uma senhora, e o que é
pior, na casa enlutada de quem perdeu uma pessoa querida.
Sai imediatamente daqui ou mandar-te-ei expulsar pelos meus
escravos.
- Senta-te e acalma-te - volveu o intruso ; - esta é a
minha última visita, mas temos assuntos importantes a regu
lar. Quanto a pedir socorro, nem penses nisso, pois ordenaste
aos teus servidores que se afastassem, e êles não fizeram mais
que obedecer. Não há ninguém ao alcance da tua voz.
Era verdade.
Fúlvio encontrara o caminho aberto por
Corvino; quando se apresentou para entrar, o porteiro, que
o vira jantar duas vêzes nessa casa, disse-lhe que tinha ordens
formais para não admitir ninguém, à exceção de um enviado
do imperador. Fúlvio respondeu estar justamente nesse caso,
e o porteiro, surpreendido de ver chegar tantos mensageiros
imperiais num só dia, deixou-o passar.
Fúlvio pediu que
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deixassem a porta aberta, para o caso em que o porteiro não
estivesse no seu pôsto no momento da saída, pois tinha pressa
e não queria incomodar ninguém nessa mansão em luto, acres
centando que não precisava de guia, conhecendo muito bem
o caminho que levava aos aposentos de Fabíola.
Sentou-se, pois, diante da jovem e prosseguiu :

- A minha brusca intrusão deve realmente ofender-te,
tanto mais que surpreendi os propósitos que tinhas a meu
respeito ; mas tu também me surpreendeste na prisão Tuliana.
Preciso rememorar um caso anterior.
Quando pela primeira
vez teu digno pai me convidou para a sua mesa, encontrei
aqui uma pessoa cujo aspecto e palavras logo me conquista
ram o coração (creio inútil dizer-te agora o seu nome) e cujo
coração me retribuiu instintivamente essa simpatia.
- Insolente! - atalhou Fabíola. - Ousas abordar um
tal assunto aqui! É mentira, nenhuma afeição dêsse gênero
existiu jamais, de um lado ou de outro !
- No que se refere a Inês - continuou Fúlvio, - falo
de acôrdo com o que me dizia o teu chorado pai, que várias
vêzes me animou a fazer-lhe a côrte, garantindo-me que tua
prima lhe confessara que me amava.
Fabíola perturbou-se, recordando-se de .que aquilo era
realmente verdade, conforme a interpretação que o pai lhe
dera a entender.
- Bem sei que meu querido pai tinha ilusões a êsse
respeito, mas eu, a quem a inditosa morta nada escondia . . .
- Salvo a sua religião - atalhou Fúlvio com amarga
Ironia.
- Cala-te! - bradou Fabíola ; - essa palavra soa como
uma blasfêmia em teus lábios . . . sei muito bem que ela te
votava apenas desdém e repugnância.
- Talvez, mas depois que a indispuseste contra mim. A
partir do nosso primeiro encontro tornaste-te minha inimiga
Implacável e irreconciliável, de acôrdo com êsse oficial traidor
que recebeu o devido castigo e ao qual destinavas o prêmio
por mim desejado.
Contém a tua indignação, Fabíola, pois
desejo ser ouvido até ao fim. Caluniaste-me, excitaste-a con
tr·a mim, acabaste transformando o meu amor em ódio.
- O teu amor! - interveio a jovem indignada; - ainda
que tudo o qq.e acabas de dizer não fôsse uma desprezível
falsidade, que amor podias tu experimentar por ela?
Nunca
poderias apreciar a sua ingênua simplicidade, a sua honestidade
natural, a rara compreensão e a cândida inocência que um
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lôbo não aprecia no cordeiro, nem o
Não, o que querias era a sua fortuna,
mília e a sua nobreza, nada mais; li-o
teus olhos, quando pela primeira vez a
que. -fascina a sua prêsa.

abutre na terna rôla.
as suas relações de fa
no perverso brilho dos
fitaste como a serpente.

- É falso - retrucou Fúlvio; - se eu tivesse conseguido
o que desejava, uma vez casado dignamente tornar-me-ia digno
na minha posição, contente e afetuoso, e merecia tanto pos
suí-la quanto . . .
- Quanto qualquer outro - atalhou Fabíola, - visto
que ao pedir a sua mão estavas pronto para no espaço de
três horas desposar ou assassinar o objeto da tua afeição.
Ela preferiu esta última alternativa e tu mantiveste a tua
palavra.
Retira-te da minha presença, envenenas até o ar
que respiras !
- Sairei quando tiver cumprido a missão que aqui me
trouxe e que não te há de ser muito agradável. Anulaste e
destruíste todos os meus honestos projetos, secaste as minhas
esperanças, desfizeste a minha posição na sociedade e privas
te-me da abastança e da felicidade doméstica, tudo isso deli
beradamente e sem provocação.
Mas não é tudo.
Depois
de teres agido como espiã e ouvido a minha conversa, esque
ceste todo o recato feminino, e em pleno Forum deste fim em
público ao que havias começado na intimidade, excitando con
tra mim o tribunal supremo, e com êle o imperador, provo
cando a indignação popular, de tal modo que eu acabaria por
me esgueirar como um lôbo acuado pelos caçadores, através
da barreira mais próxima, se um sentimento mais forte que
o mêdo me não trouxesse aqui.
- Fúlvio, garanto-te que no momento em que trans
puseres essa barreira, o nível da virtude subirá nesta cidade
culposa. Mais uma vez te ordeno que deixes a minha casa,
do contrário eu própria me retirarei.
- Ainda nos não separaremos, senhora - tornou Fúlvio
cuja face de minuto a minuto se cobria de vermelhidão, en
quanto os seus lábios iam ficando cada vez mais brancos.
Segurou-a rudemente pelo braço e empurrou-a para o
coxim.
- Presta atenção ! - acrescentou êle; - se tentares fugir
ou chamar alguém em socorro, teu primeiro grito será o
último, seja qual fôr o preço que isso me venha a custar.
Fizeste de mim um pária da sociedade e de Roma, um exilado
errando sem destino numa terra inimiga; não será bastante
para contentar o teu desejo de vingança? Não, queres ainda

tAnÍOLA
arrebatar-me o meu ouro, a riqueza tão penosamente adquirida,
depois de me haveres tomado tudo : a tranqüilidade, a repu
tucfio e os meios de existência!
- Homem pérfido e atrevido ! - volveu a romana indig
nnda, sem pensar nas conseqüências do seu gesto. - Terás
rio responder por essa insolência. Ousas chamar-me ladra em
minha própria casa ?
- Sim, ouso ; é a ti que compete responder hoje, e não
Ganhei, ainda que por meio de um crime com que
noda tens a ver, a minha parte nos bens confiscados de tua
pa·lma.
Ganhei-a com sacrifício, despeàaçando o coração e
11 alma, durante noites sem sono em que combatia os demônios
f1UC me venceram; não terei o direito de a gozar ? Chama-lhe,
11n quiseres, o preço do sangue : tanto mais infame e mais
vil da tua parte querer arrebatar-mo. Fizeste corno o caçador
IJUO arranca a prêsa dos dentes do cachorro, quando êste feriu
n• patas e dilacerou a pele a persegui-la.
n mim.

- Não procurarei outros nomes para te aplicar, estás
r1ravo.irado - disse Fabíola com uma sinceridade não isenta
ele' receio. Sentia-se em presença de um louco que, levado
lll•ln sua idéia fixa, alcançaria o ponto em que um assassino
h'l'mina por se considerar um justo vingador. - Fúlvio IH!rcscentou ela com fingida calma, olhando-o na face, prc;o-te que te retires.
Se necessitas de dinheiro, tê-lo-ás ;
nms vai-te, em nome do céu, antes que a cólera te faça perder
n razão.
- Por' que dizes que estou desvairado ?
- Pareces acreditar que num dia como êste me preocupam os bens ou a fortuna de Inês, que penso em recolher
CJIIUlquer vantagem da sua morte cruel !
- Todavia foi o que aconteceu, pois soube da bôca do
próprio imperador que recebeste êsses bens corno herança.
l 'rctcndes fazer-me acreditar que êsse principe liberal e gene
rollo deu jamais um óbulo sem ser solicitado ou sem receber
H 11Ua parte?
- Nada sei a tal respeito. O que sei é que preferiria
morrer na miséria a reclamar qualquer parcela dessa fortuna.
- Queres então que eu acredite haver nesta cidade al
&&llóm bastante desinteressado para falar em teu favor? Não,
nno, isso não é crível. Mas que é isto ?
Correu para o decreto imperial que ninguém ainda olhara
r1111de que Corvino o deixara sôbre a mesa. Diante de tal
r1nr.umento a cólera apoderou-se dêle, comparável à de Enéias
QUAndo viu o cinto de Palas no corpo de Turno. A sua fúria,
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que a necessidade de argumentar e de provar a culpabilidade
de Fabíola abrandara um pouco, inflamou-se de novo em pre
sença do decreto fatal. Relanceou-o um instante e em seguida
explodiu, rangendo os dentes com ódio :
- Agora, Fabíola, aqui está a prova da tua baixeza, da
tua avareza e crueldade, bem piores do que os defeitos que
ousas atribuir-me. Olha êsse documento, magnificamente es
crito em letras de ouro e com iluminuras nas margens, e que
com tôda a certeza foi preparado durante a hora decorrida
entre a morte de tua prima e o momento em que o imperador
me disse que o havia assinado. E pretendes ainda desconhecer
o amigo generoso que te conseguiu êsse dom?
Muito bem!
enquanto Inês estava na prisão, e tu gemias e suspiravas
junto dela, e censuravas a minha crueldade e a minha traição,
a mim que era um estranho! tu, nobre dama, virtuosa adepta
da filosofia, prima dedicada e afetuosa, tu que me julgavas
com tanta severidade, calculavas friamente tirar proveito do
meu crime, apoderar-te dos seus bens, buscavas o escriba hábil
cujo lápis devia dourar a tua cupidez, cujo vermelhão decoraria
êsse documento da tua traição!
- Basta! tu estás louco, basta ! - gritou Fabíola tentando
em vão dominá-lo com o olhar.
Mas êle prosseguiu em tom cada vez mais violento :
- E agora que ignôbilmente me roubaste, ofereces-me
dinheiro! Depois de me despojares, ofereces-me piedade! Ten
do-me reduzido à situação de mendigo, fazes-me uma esmola
com o meu próprio salário, êsse salário que até o inferno
concede aos condenados que ainda habitam a terra!
Fabíola ergue-se de novo, mas Fúlvio segurou-a fortemente
pelo braço sem mais a largar.
- Agora escuta o que tenho a dizer-te - continuou êle,
- ou serão as últimas palavras que ouves. Devolve-me êsses
bens mal adquiridos ; não é justo que recebas o produto do
meu crime. Concede-me êsses despojos por meio da tua assi
natura, como livre doação, e eu irei embora. De outro modo
estarás pronunciando a tua sentença de morte.
Um olhar duro e ameaçador sublinhou essas palavras.
Revoltou-se, ao ouvi-las, a alma intrépida de Fabíola; o
indomável coração de romana palpitou-lhe firme no peito.
O perigo fêz-lhe perder todo o mêdo. Envolvendo-se em seu
manto com a dignidade de uma matrona, respondeu :
- Fúlvio, escuta-me, pois embora as minhas palavras
sejam as últimas, são. de qualquer modo as últimas que ouvirás
da minha bôca. Transferir-te êsses bens ? De bom grado os
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daria ao primeiro leproso que encontrasse na rua, mas a ti,
nunca ! Nada receberás do que pertenceu àquela bem-aven
turada virgem, seja uma pedra preciosa ou um pedaço de
palha; isso seria uma mácula. Deste-me a escolher, como a
ela, entre , duas alternativas : ceder às tuas exigências, ou
morrer. Inês decidiu a minha escolha.
Mais uma vez te
determino que partas.
- Deixando-te na posse do que me pertence? Consentir
que triunfes sôbre mim por que me ludibriaste, tu honrada
e eu desonrado, tu rica e eu pobre, tu feliz e eu miserável?
Não, nunca! não posso furtar-me à sorte que me preparaste,
mas posso impedir-te de seguires um destino a que não tens
direito. Para isso vim.
l!:ste é o dia da minha vingança.
Prepara-te para morrer!
Proferindo essas imprecações empurrava-a lentamente com
a mão esquerda para o divã onde ela repousava, enquanto com
a direita procurava uma arma escondida nas pregas da toga.
Por fim jogou-a brutalmente sôbre as almofadas, segu
rando-a pelos cabelos. Fabíola não opôs qualquer resistência,
não soltou um grito ; uma sensação de desfalecimento a domi
nou, ao mesmo tempo que um nobre respeito de si mesma a
impedia de mostrar algum temor diante daquele desprezível
inimigo.
No momento em que fechava os olhos, alguma
coisa lampejou sôbre ela como um raio, e não lhe seria pos
sivel dizer se era o olhar desvairado de Fúlvio ou o fulgor
do aço.
Um instante depois sufocava, oprimida como se um grande
pêso lhe desabasse em cima; um j ôrro ardente inundou-lhe
o seio, e uma voz doce e quente ressoou-lhe aos ouvidos :
- Para, Orôncio, eu sou tua irmã Miriam!
Fúlvio replicou num tom abafado pela cólera :
- É mentira; devolve-me a minha prêsa!
Algumas palavras foram ainda ditas numa língua ignorada
de Fabíola, depois ela sentiu que lhe soltavam os cabelos e
ouviu o punhal caindo no chão. Fúlvio soltou um grito hor
rivel e fugiu precipitadamente:

- ó Cristo! eis a tua vingança!
Fabíola recuperou as fôrças, mas o pêso que a opruma
aumentava sempre. Lutou para se libertar. Um outro corpo
estava estendido a seu lado, aparentemente inerte e coberto
de sangue.
Para lhe salvar a vida, a fiel Sira lançara-se entre a ama
e o punhal de seu irmão.
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s nobres pensamentos que uma tal ação teria natural

mente sugerido ao grande coração de Fabíola, apaga
ram-se momentâneamente diante das exigências da hora
presente.
Seu primeiro cuidado foi estancar o sangue de
Sira com o que teve ao alcance da mão. Enquanto assim se
ocupava as servas irromperam no aposento. O estúpido por
teiro começava a sentir-se pouco tranqüilo porque Fúlvio se
estava demorando demais, quando de repente o viu sair como
um raio, o ar esgazeado, e lhe percebeu manchas de sangue
nas roupas. Imediatamente deu o alarme em tôda a casa.

Fabíola deteve com um gesto a multidão dos criados
no limiar do aposento, apenas permitindo a entrada a Eufrosina
e à sua escrava grega.
Esta última, desde que se libertara da influência da
preta Afra, ligara-se afetuosamente a Sira e ouvia-lhe os con
selhos com docilidade. Uma escrava saiu a procurar o médico
que ordinàriamente cuidava de Sira em caso de doença, Dio
nísio, o qual, como já dissemos, vivia em casa de Inês.
Nessa altura Fàbíola notou com alegria que o sangue
deixara de correr e viu a serva. erguer os olhos para ela,
apenas um instante, é verdade, mas pelo meigo sorriso que
acompanhava êsse olhar teria pago uma fortuna.
O bom médico chegou ao cabo de alguns minutos, exa
minou com cuidado o ferimento e declarou-se convencido da
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11Ua cura. O golpe fôra dirigido ao coração de Fabíola. A
devotada serva, apesar da proibição, andara rodeando a ama
clurante todo o dia, sem a importunar, mas buscando uma oca
Kilío para reforçar as piedosas impressões que as cenas da
manhã deviam ter produzido nela.
Quando a fiel escrava estava num quarto próximo, ouviu
uma voz exaltada que lhe não era muito familiar; aproximou-se
11cm ruído e escondeu-se atrás do reposteiro que vedava a
r.ntrada para o aposento particular de Fabíola, justamente no
lugar onde Inês a consolara alguns meses antes.
Não estava ali desde muito tempo quando a luta final
r.omeçou. Enquanto o homem obrigava a ama a recuar ela
1eguiu-o de perto ; e quando êle ergueu o braço correu a meter
·IIC entre ambos a fim de proteger Fabíola com o seu corpo.
O golpe foi vibrado, porém mal dirigido por causa do encontrão
que ela dera no braço assassino, alcançou-a no pescoço onde
l he abriu um profundo ferimento, e onde felizmente a arma
IC deteve sôbre a clavícula.
Não podemos dizer quanto êsse sacrifício custou a Sira.
N I\o era o temor de sofrer nem o terror de morrer que a
rletlnham; o horror de marcar a fronte do irmão com o estigma
ele Caim, de o tornar duas vêzes fratricida, angustiava-a pro
rundamente.
Fizera contudo o sacrifício da sua vida para
•nlvar a da ama. Lutar com o assassino cuja fôrça e agilidade
<!onhecia, era inútil ; alarmar os criados antes do golpe ser
vibrado, era impossível ; só lhe restava imolar-se, substituindo
•IIC à vítima escolhida.
Querendo entretanto impedir o irmão
de consumar o crime, revelou com seu grito a Fabíola o
parentesco de ambos e o seu verdadeiro nome.
Em sua fúria insensata êle recusou acreditá-la, mas as
palavras ditas na língua materna : - "Lembras-te da minha
c harpa que apanhaste aqui mesmo ?" - recordaram-lhe uma
história íntima de tal modo terrível, que se a terra se entre
abrisse a seus pés desejaria abismar-se nela para esconder
os remorsos e a vergonha.
Ficou provado que êle nunca permitira a Eurotas apro
priar-se dessa relíquia de família, antes a conservara sempre
como coisa sagrada; quando tudo o que· lhe pertencia estava
pronto para a viagem, dobrou-a e escondeu-a no seio.
No
movimento que fêz para tirar o punhal ela caiu, pois arma
o faixa foram encontradas juntas no chão.
Dionísio, logo que pensou a ferida e administrou cordiais

que fizeram recuperar os sentidos à paciente, ordenou que a
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deixassem em perfeito sossêgo, não visse senão um reduzido
número de pessoas para evitar qualquer excitação, e conti
nuasse o tratamento prescrito até à meia-noite.
- Vq_lJarei aqui bem cedo pela manhã - acrescentou,
- e verei a · doente sàzinha.
Murmurou ao ouvido desta algumas palavras aparente
mente mais benéficas do que todos os medicamentos, porque
um sorriso angélico lhe iluminou a fisio:r:wmia.
Fabíola mandara-a transportar para o seu próprio leito,
e fazendo mudar as outras servas para um quarto contíguo
reservou-se o privilégio de cuidar da sua escrava, aquela a
quem alguns meses antes não demonstrava o menor reconhe
cimento e que no entanto a não abandonara durante a febre.
Contou às outras como Sira recebera o ferimento, escondendo
todavia o parentesco existente entre o agressor e a sua sal
vadora.
Embora estivesse ela própria esgotada e febril, não con
sentiu em deixar a cabeceira da doente; e quando, passada
a meia-noite, não houve mais medicamentos para lhe ministrar,
estendeu-se numa enxerga baixa ao lado do leito.
Que pen
samentos lhe invadiam o . coração e o espírito naquele quarto
de enfêrma escassamente iluminado ?
Pensamentos simples
e sérios. Via agora a sinceridade e a verdade de tudo quanto
a escrava lhe havia dito antes.
Por ocasião da última con
versa que haviam mantido, os princípios que a maravilhavam
pareciam-lhe impossíveis de pôr em prática, não passando de
Quando Míriam
belas teorias que ninguém podia aplicar.
lhe descrevera um - mundo de virtude que em nada dependia
da aprovação dos homens e no qual só o olhar de Deus aprovava
as boas ações, ela admirara essa doutrina quê lhe seduzira o
espírito generoso mas revoltara-se à idéia de a transformar
em regra de conduta cotidiana. Todavia, se aquela punhalada
tivesse sido fatal, qual seria a recompensa da escrava ? De
certo fôra êsse princípio de responsabilidade para com um
poder invisível que a guiara.
E quando Míriam lhe falava então do heroísmo na virtude
como sendo a sua perene preocupação, quanto êsse alvo lhe
parecera quimérico! Contudo, sem preparação, sem idéia pre
concebida, sem alarde e sem glória, e com manifesto desejo
de ocultar essa bela ação, a escrava sacrificara-se de um modo
absolutamente heróico.
De que resultara êsse ato senão do exercício da virtude,
permitindo-lhe, num momento qualquer, realizar façanhas que
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teriam enobrecido para sempre o nome de um soldado ? Ela
não se limitava então a devaneios, nem a teorias ; punha real
mente em prática tudo o que ensinava. Seria isso filosofia
pura ? _ Não, devia ser religião ! A religião de Inês e Sebastião,
dos quais Míriam era uma igual. Fabíola desejava ardente
mente conversar de novo com ela.
Pela manhã, bem cedo, o médico voltou como prometera
e encontrou a doente muito melhor. Pediu que o deixassem
sozinho com ela; depois estendendo uma toalha branca sôbre
a mesa, acendeu uns círios e tirou do seio uma faixa bordada
que envolvia um escrínio de ouro cujo conteúdo sagrado Mí
riam bem conhecia. Dionísio aproximou-se dela e disse-lhe :
- Minha querida filha, conforme prometi aqui te trago
não somente o verdadeiro remédio para todos os teus males
corporais e espirituais, mas também o próprio verdadeiro mé
dico que com uma simples palavra tudo pode curar, cuja mão
abria os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos, cuja vontade
limpava os leprosos e cujo simples contacto dava uma virtude
que os curava a todos. Estás pronta a recebê-lo ?
- De todo o coração - respondeu ela jW1tando as mãos.
- Quero possuir Aquêle a quem unicamente amo, em quem
sempre acreditei e ao qual meu coração pertence.
- Não sentes cólera nem indignação contra quem te
feriu? Não tens orgulho nem vaidade à idéia do que fizeste?
Não te recordas de alguma falta cometida que necessite con
fissão e absolvição antes de receber o dom sagrado ?
- Conheço a minha imperfeição e a minha natureza
pecadora, venerando padre, mas não tenho consciência de
haver cometido nenhuma ofensa voluntária.
Não necessito
perdoar àquele de quem falas ; amo-o demais para isso e de
boa vontade daria a vida para o salvar. Envaidecer-me, de
quê? Sei que não passo de uma pobre serva, e outra coisa
não faço que obedecer aos mandamentos do Senhor.
- Convida então, minha filha, o Senhor a entrar em
tua casa, a fim de que êle te cure e te encha da sua graça.
Aproximando-se da mesa tomou um fragmento da Santa
Eucaristia, sob a forma de pão sem lêvedo, sêco e que Dionisio
umedeceu com água, colocando-o a seguir entre os lábios de
Miriílm. Esta fechou-os, permanecendo algW1S instantes imersa
em profunda contemplação.
Assim Dionísio cumpriu a sua dupla função de médico
c sacerdote, tal como lhe é atribuída em seu epitáfio.
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todo aquêle dia, a doente pareceu absorta em
pensamentos profundos mas agradáveis. Fabíola que
nunca a abandonava, a não ser para dar ordens indis
pensáveis, observava-lhe a fisionomia com misto de terror
e de contentamento.
Parecia que o espírito da sua serva, desprendido das coisas
que a cercavam, se movia numa esfera inteiramente diversa.
Às vêzes um sorriso lhe iluminava as feições como um raio
de sol, outras vêzes uma lágrima brilhava-lhe nos olhos ou
escorria-lhe pela face; erguia freqüentemente os olhos para
o céu que fitava durante um certo tempo, enquanto uma ex
pressão de beatitude, de serenidade e alegria lhe errava na
semblante; voltava-se depois para a ama com um olhar de
infinita ternura, estendendo-lhe a mão para que ela a apertasse.
Fabíola conservava-se sentada durante horas em silêncio, con
siderando um privilégio estar em contacto com uma tão rara
virtude e sentindo que aquilo lhe fazia bem.
Por fim, a certa hora,
alimento, disse-lhe sorrindo :

tendo

dado à enfêrma algum

- Parece-me que vais melhorando, Míriam.
deu-te algum remédio maravilhoso.

Teu médico

- Com efeito, minha querida ama.
Aquêle tratamento desgostou Fabíola, que inclinando-se
para Míriam lhe disse meigamente :
- Peço-te que não m e dês mais êsse título. S e alguém
o deve empregar, sou eu, para contigo. Mas a verdade é que
êle não significa mais nada; já realizei o que pretelldia e a
tua carta de alforria está pronta, não como liberta mas como
ingênua ( 1 ) , pois sei que o és.
Míriam lançou-lhe um olhar de gratidão, receosa de a
ferir com palavras, e continuaram fruindo em silêncio a sua
mútua felicidade.
À tarde Dionísio voltou e constatou uma tão grande me
lhora no estado da doente que lhe permitiu falar um pouco.
(1) Escrava de condição nobre, que
sua antiga classe.
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- Necessito - disse Fabiola quando ficaram outra vez
sõzinhas, - de cumprir o primeiro dever pelo qual minha
alma anseia, o de te agradecer - desejaria empregar outra
palavra mais expressiva, - mas não por me haveres conser
vado a vida e sim pelo sacrifício da tua, da heróica virtude
que te inspirou.
- Que fiz eu, senão muito simplesmente o meu dever ?
Tu tinhas direitos sôbre a minha vida, ainda que não fôsse
para salvar a tua - respondeu Míriam.
- Decerto isso te parece natural, a ti que segues essa
doutrina cuja sublimidade me assombra, de considerar os
atos mais heróicos como deveres banais.
- E
dizes tu.

por êsse motivo

deixam de ser heróicos,

como

- Não, não - volveu Fabíola com entusiasmo, não tentes
aviltar-me a meus próprios olhos ensinando-me a denegrir o
que considero um ato de alta virtude. Tenho refletido nisso
noite e dia, de8de que o testemunhei ; meu coração suspirava
pelo momento de falar, mas não me atrevia pelo temor de
te fatigar com as minhas demonstrações.
Fizeste qualquer
coisa de nohre e de grande, acima de todo o elogio ; por que
o não hás de admitir? Não vejo como êsse ato poderia ser
mais sublime, nem como a virtude humana pudesse mostrar-se
mais alta.
Míriam, que estava agora sentada em seu leito, tomou nas
suas a mão de Fabíola, e voltando-se para ela disse-lhe num
tom cheio de suavidaãe e ternura, apesar de sério :
- Querida e nobre senhora, escuta-me por um momento.
Eu não quero depreciar o que tens a bondade de apreciar
tanto, visto que isso te desagradaria, mas deixa-me, para te
mostrar quanto ainda estamos longe do que se poderia fazer,
contar-te uma cena semelhante onde os papéis estão invertidos.
Suponhamos um escravo - perdoa-me se outra vez te con
trario, mas é a última, - um escravo violento, rebelde, ingrato
para com o mais brando e generoso dos amos, e suponhamos
também que o golpe, não de um asasssino mas do ministro
da justiça está suspenso sôbre a sua cabeça. Como chamarias
tu o ato, ou apreciarias a virtude dêsse amo, se Unicamente
por amor e para salvar êsse miserável, êle corresse a colocar-se
sob o machado, depois de ter sofrido antes uma flagelação
Infamante, e deixasse um testamento instituindo êsse escravo
como herdeiro dos seus titulas e da sua fortuna, exprimindo
o desejo . de que êle fôsse considerado seu irmão ?
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- Oh, Míriam! acabas de pintar-me um quadro dema
siado sublime para ser obra de um homem.
Mas não ima
ginaste nada melhor que a tua própria ação, pois eu falei de
virtude humana. Fazer o que acabas de contar seria a obra
de um DêUs !
Míriam levou ao peito a mão da ama, reteve em Fabíola
os olhos inspirados e respondeu solenemente :
- Jesus Cristo que fêz tudo isso pelo homem, era em
verdade um Deus.
Fabíola cobriu o rosto com as mãos e ficou por largo
tempo em silêncio.
Míriam rezava com fervor do fundo do
coração.
- Míriam, agradeço-te de tôda a alma - disse por fim
Fabíola ; - cumpriste a promessa feita de me guiar. Desde
algum tempo vinha temendo que não fôsses cristã. Mas era
impossível. Agora dize-me : essas palavras terríveis mas doces
que acabas de pronunciar, e que tão fundamente me pene
traram o coração quanto uma moeda de ouro mergulha no
fundo do oceano, essas palavras fazem apenas parte da reli
gião cristã, ou são o seu princípio essencial ?
- Uma simples alegoria revelou ao teu poderoso espírito
a chave dos nossos ensinamentos; a tua refinada inteligência
soube condensar num único pensamento as doutrinas essenciais
e vitais do cristianismo. Penetraste-lhe a essência. O homem,
criatura e servo de Deus, rebelou-se contra o seu Senhor ; a
justiça suprema condenou-o e perseguiu-o; êsse mesmo senhor
tomou a forma de um servo e fêz-se semelhante ao homem ;
sob essa forma foi flagelado, esbofeteado, escarnecido e con
denado a uma morte infame, tornou-se "o Crucificado" como
todos aqui o chamam. Assim êle arrancou o homem à con
denação, dividiu com êle as suas riquezas e o seu reino ; as
palavras que pronunciei significam tudo isso, e tu extraíste
-lhes a justa conclusão. Só Deus pôde realizar essa açãó divina,
oferecer essa sublime expiação.
Fabíola de novo silenciou, perguntando depois timida
mente :
- Era a isso que querias aludir na Campânia, quando
disseste que Deus era a única vítima digna de si mesmo?
- Sim, e falava também da continuação dêsse sacrifício,
mesmo em nossos dias, por uma graça maravilhosa do seu
amor todo-poderoso.
Mas ainda é cedo para te falar disso.
Fabíola resumiu as suas impressões.
- Vejo que tudo o que me disseste concorda como os
ramos de uma árvore que se ligam ao mesmo tronco. Sem
pre imaginei que ela dava apenas flores simbólicas, mas tu
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provaste-me pela tua conduta que elas se transformam em
frutos reais e saborosos. Na doutrina que acabas de expor
-me, encontro o nobre tronco cujos ramos e respectivos frutos
vão brotando. Quem recusaria fazer pelos outros, menos do
que Deus fêz por si ? Míriam, há uma raiz profunda e invi
sível que dá nascimento a essa árvore. Quero falar da tua
idéia, dêsse Deus que me ensinaste a temer quando o descre-.
veste em têrmos filosóficos, ensinando-me a ver Nêle o que
vê e julga tôdas as coisas; mas que me levarás a amar, tenho
a certeza, quando, descrevendo-o como cristã, me fizeres con
templar Nêle a origem e raiz de tôda a bondade e tôda a
misericórdia. A não ser que haja algum profundo mistério
em sua natureza, posso compreender plenamente essa mara
vilhosa doutrina do resgate do homem.
- Fabíola - tornou Míriam, - mestres mais sábios do
que eu cuidarão de esclarecer a tua alma ardente e tão bem
dotada. Acreditarias em mim se eu tentasse dar-te algumas
explicações ?
- Míriam - volveu Fabíola sublinhando as palavras,
- aquêle que está pronto a morrer por outrem, não o enganará certamente.
- Acabas de compreender um grande princípio, que é
o da Fé. Vou então simplesmente expor-te o que Jesus Cristo,
que morreu por nós, nos ensinou.
Acreditarás na minha
palavra como na de uma fiel testemunha, e aceitarás a dêle
como a de um Deus . . .
Fabíola inclinou a cabeça e ouviu em respeito aquela
que havia tanto tempo considerava a sábia expositora de
uma doutrina maravilhosa proveniente de alguma desconhecida
escola, mas na qual adorava agora o anjo capaz de abrir as
comportas do Rio da Sabedoria e da Vida para com êle inundar
a terra.
Míriam expôs nos têrmos simples do ensino católico a
sublime doutrina da Trindade; depois de haver contado a
queda do homem revelou o mistério da Incarnação, oferecendo,
nos próprios têrmos de São João, a história do Verbo eterno,
depois feito carne para habitar entre os homens. As excla
mações admirativas e de aprovação da sua alma interrompe
ram-na várias vêzes, mas nenhuma palavra de dúvida ou
contestação. A filosofia cedera lugar à religião, os sofismas
à docilidade e a incredulidade à fé.
Mas a tristeza parecia agora invadir a alma de Fabíola,
e Míriam tendo-a lido em seus olhos, perguntou-lhe a causa.
- Não me atrevo a dizer-ta - respondeu ela. - Tudo
o que acabas de contar é tão belo, de tal modo divino que
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necessàriamente deve terminar por aí. O Verbo (que nobre
nome! ) isto é, a expressão do amor divino, a exteriorização
da Sabedoria, a evidência do seu Poder, o próprio sôpro da
sua Vida geradora de vidas, :Êle mesmo enfim se fêz carne.
Quem lhé -dará essa carne? Será o despojo de uma huma
nidade corrupta, ou uma humanidade nova será expressamente
criada por :Êle? Passará l!:le a enfileirar numa dupla genea
logia, recebendo assim uma dupla corrente de corrupção, ou
haverá na terra alguém bastante grande e bastante presunçoso
para se chamar seu Pai ?
- Não - volveu Míriam com doçura : - houve uma
mulher suficientemente humilde e santa para ser considerada
digna de se tornar Sua Mãe!
Quase oitocentos anos antes
que o Filho de Deus viesse ao mundo, um profeta falou e as
suas profecias foram conservadas pelos Judeus, inimigos inve
terados de Cristo. Foram estas as suas palavras : "Eis que
uma Virgem conceberá e dará à luz um Filho, e o seu nome
será Emanuel" o que significa em língua hebraica "Deus está
conosco". Essa profecia realizou-se quando o Filho de Deus
nasceu na terra.
- E quem era Ela?
- Uma mulher cujo nome é abençoado por todos os que
amam seu Filho.
Tu a conhecerás pelo nome de Maria;
Míriam, na sua língua materna, é aquêle pelo qual a adoro.
Concordarás que ela estava preparada para o seu alto destino
pela sua santidade e virtude, não lavada de qualquer mácula
mas sempre imaculada ; não purificada, mas sempre pura,
não liberta mas isenta de todo o pecado. Brilhante como o
sangue de Adão quando o sôpro de Deus o fêz circular em suas
veias, pura como a carne de Eva ao sair das mãos todo-poderosas
que a tiraram do flanco do homem adormecido, tais eram a
carne e o sangue da humanidade gloriosa que Maria deu a
Jesus.
Conhecendo o maravilhoso privilégio concedido ao
nosso sexo, ficarás admirada de que muitas mulheres, como
a doce Inês, tenham escolhido essa Virgem para modêlo das
suas vidas, que encontrem nela a eleita de Deus, o protótipo
·
de tôdas as virtudes, e prefiram elevar-se com ela sôbre as
ac;as do Amor infinito, em vez de ficarem prêsas, mesmo pelos
laços mais ternos, às rodas do carro dêste mundo?
Após uma pausa durante a qual se refêz um pouco,
Míriam expôs resumidamente a história da natividade de
Nosso Senhor, a Sua laboriosa juventude, o Seu ministério
de atividade e sofrimento, e enfim a Sua dolorosa Paixão.
As lágrimas e os suspiros daquela que a escutava, várias
vêzes lhe interromperam o relato.
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Chegava a hora do repouso quando Fabíola perguntou
Umidamente :
- Estás muito cansada para responder ainda a uma
pergunta ? .
- Não - disse Míriam alegremente.
- Que esperança há para uma criatura que não pode
dizer-se ignorante, porque imaginava tudo conhecer, nem desin
teressada em se instruir, porque ansiava aprofundar-se em
todos os ramos do saber, e que apenas pode confessar ter
desdenhado a verdadeira sabedoria e blasfemado o seu Autor,
para aquela que escarneceu a sua mesma Paixão, prova do seu
amor, e riu da morte redentora zombando do "Crucificado" ?
Um dilúvio de lágrimas deu fim a essas palavras. Míriam
esperou que a onda aliviadora se mudasse no orvalho que
amolece o coração, e num tom calmo assim falou :
- No tempo em que Nosso Senhor vivia, uma mulher
que usava o mesmo nome de sua imaculada Mãe pecara
publicamente, degradando-se de um modo que causava horror.
No segrêdo do seú coração conheceu enfim o Redentor, e na
sua ardente contemplação amou-o com tôda a alma, pela
doçura e condescendência para com todos os pecadores, pela
sua misericórdia para com os sêres decaídos. Como o amasse
cada vez mais, perguntou-se, esquecendo-se de si mesma,
como lhe seria possível manifestar a sua dedicação de modo
a honrar o Redentor, humildemente que fôsse, e humilhar-se
ela própria.
"Entrou na casa de um homem rico onde não se tivera
a costumada cortesia por êsse Hóspede divino, na casa de
um soberbo que em sua presunção desdenhava a pecadora,
e dispensou-lhe as atenções que :E::l e merecia e tinham negli
genciado prestar-lhe; como era de esperar, desprezaram-na pela
excessiva contrição de que deu mostras.
- Que fêz ela, Míriam ?
- Ajoelhou a Seus pés enquanto :E::le estava à mesa e
lavou-lhos com as suas lágrimas, enxugou-os com a sua luxu
riante cabeleira, beijou-os piedosamente e ungiu-os com per
fume de alto preço.
- E que sucedeu ?
- Jesus defendeu-a contra o escárnio e zombarias do
seu hóspede, dizendo que ela seria perdoada pelo seu amor,
despedindo-a depois de a ter bondosamente consolado.
- E que foi feito · dessa mulher?
- Quando :E::le foi crucificado no Calvário, duas mulheres
tiveram o privilégio de permanecer a seu lado : Maria Sl�m
pecado e Maria pecadora, para mostrar que a pureza e o
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arrependimento podem caminhar de mãos · dadas ao lado da
quele que disse : "Eu vim chamar ao arrependimento, não os
justos mas os pecadores".
Nada mais foi dito naquela noite. Míriam, cansada da
quele esfôrço mental, caiu num sono tranqililo. Fabíola per
maneceu à ·sua cabeceira, o coração inundado daquelas palavras
de misericórdia. Passava-as e repassava-as na mente, desco
brindo cada vez mais a lógica dos maravilhosos ensinamentos.
Se Míriam se mostrara pronta a morrer por ela, imitando
assim o Salvador, do mesmo modo perdoara à ama quando esta
impensadamente a ferira.
Cada cristão, sentia ela, devia ser a imagem e a repre
sentação de seu Mestre, e aquela que ali dormia docemente
a seu lado certamente se assemelhava ao modêlo e o repre
sentava fielmente.
Quando ao fim de algum tempo Míriam despertou, achou
a ama (porque ainda se considerava escrava) estendida a
seus pés onde adormecera soluçando.
Compreendeu então
o significado e o mérito daquela Voluntária humilhação; não
se moveu, mas agradeceu a Deus de todo o coração o ter
aceitado o seu sacrifício.
Fabíola ao despertar transferiu-se para a sua cama, julgan
do não ser vista. Fôra-lhe difícil realizar êsse ato de humilhação ;
mas o seu orgulho estava agora dominado.
Pela primeira vez sentiu que o seu coração era cristão.

CAPÍTULO XXXIII
A HISTóRIA DE

t1l/
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A manhã

MíRIAM

seguinte, quando Dionísio voltou encontrou
a sua paciente e a enfermeira tão alegres e satisfeitas
que lhes louvou a boa-noite de repouso. Ambas sor
riram àquela idéia, concordando em dizer que essa noite fôra
a mais venturosa das suas vidas.
Dionísio mostrou-se sur
preendido até ao momento em que Míriam tomando Fabíola
pela mão lhe disse :
- Venerável sacerdote de Deus, confio aos teus cuidados
paternais esta catecúmena, que deseja ser completamente ins
truída nos mistérios da nossa Santa Religião, e regenerada
na água viva do batismo salvador.
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- Como ! - exclamou Fabíola estupefata; - então não
és apenas médico?
- Detenho, minha filha, embora indignamente, a alta
dignidade de sacerdote da Igreja de Deus.
Fabíola sem hesitar ajoelhou a seus pés; o padre estendeu
-lhe a mão direita sôbre a cabeça e disse :
- Tem coragem, minha filha ; não és a primeira de tua
família que Deus trouxe à sua Santa Igreja.
Faz bastante
tempo que fui chamado na qualidade de médico, por um velho
escravo que já não existe; na verdade era para batizar, à
hora da morte, a espôsa de Fábio.
- Minha mãe! - exclamou Fabíola. - Morreu logo
após o meu nascimento. Fêz-se então cristã?
- Sim, e não duvido de que o seu espírito tenha vigiado
a vida inteira ao lado · do teu anjo da guarda, para te guiar
a esta abençoada hora. Junto ao trono de Deus não cessou
talvez de implorar por ti.
Uma alegria imensa invadiu o coração das duas amigas ;
e depois de haverem tomado de acôrdo com Dionísio as dis
posições para a instrução e preparação de Fabíola para o
batismo, esta aproximou-se de Míriam e disse-lhe meigamente
em voz baixa :
- Míriam, a partir de agora posso chamar-te minha irmã.
Como única resposta a enfêrma apertou-lhe a mão.
Ao mesmo tempo que a ama, a velha governanta Eufro
sina e a escrava grega iniciaram a instrução para receber o
batismo na véspera de Páscoa. Não esqueçamos também a
que figurava já na lista das catecúmenas e que Fabíola trouxera
para sua casa, Emerenciana, irmã colaça de Inês. Todo o seu
desejo era tornar-se útil servindo de mensageira entre o quarto
da doente e o resto da casa.
Durante a moléstia, à maneira que as fôrças lhe voltavam,
Miriam contou muitos detalhes da sua vida a Fabíola, que
vamos referir ao leitor porque êles farão alguma luz sôbre
os antecedentes da nossa narrativa.
Alguns anos antes do comêço desta história vivia em
Antióquia um homem rico e muito conhecido nas altas rodas
dessa cidade opulenta, embora a sua família não fôsse de
origem antiga.
Para se manter em tal situação era obrigado a grandes
despesas, e não sendo propenso à economia não tardou a
ver-se crivado de dívidas.
Era casado com uma senhora muito virtuosa que se tor
nou cristã, a princípio em segrêdo e depois com o vago con
sentimento do marido. Os dois filhos que tiveram, um menino
·
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e uma menina, foram educados sob a direção da mãe.
O
primeiro, Orôncio, assim chamado por causa do rio que ba
nhava a cidade, contava quinze anos quando o pai descobriu
a religião professada pela espôsa.
Como · a mãe lhe ensinara a maior parte das doutrinas
do cristianismo, Orôncio seguira com ela o culto dos cristãos,
possuindo assim conhecimentos de que mais tarde fêz um
uso pernicioso.
Mas êle não se sentia de nenhum modo inclinado a abra
çar as doutrinas ou a adotar a regra de vida dos cristãos,
nem quis preparar-se para o batismo. Obstinado e cauteloso
não tolerava nenhum freio às suas paixões, nem qualquer
regra moral.
Contava distinguir-se no mundo e ter a sua
parte em todos os gozos. Recebera uma alta educação : além
da língua grega, geralmente usada na Antióquia, sabia o latim
que falava com elegância e correção, como já vimos, embora
com um leve acento estrangeiro. O idioma nacional era em
sua casa usado pelos servos ou em alguma conversa familiar.
Orôncio não se aborreceu quando o pai quis subtraí-lo à
influência materna e insistiu para que êle seguisse a religião
dominante do estado.
À filha, que contava três anos menos, não deu grande
atenção. Considerava tolice indigna de um homem ocupar-se
muito de religião, e trocá-la por outra ou sobretudo aban
donar a do império era para êle um sinal de fraqueza. As
mulheres, porém, que têm mais imaginação e com mais faci
lidade se deixam dominar pelos sentimentos, podiam-se per
mitir essas fantasias. Não se opôs a que a filha Míriam, que
tinha aquêle nome sírio porque a mãe pertencia a uma abas
tada família de Edessa, continuasse a praticar livremente a
nova fé. Além da sua alta cultura intelectual, ela tornou-se
um modêlo de virtude, modesta e sem pretensões. Recordemos
que a cidade de Antióquia era célebre nessa época pela ciência
dos seus filósofos, dentre os quais muitos foram cristãos
eminentes.
Alguns anos mais tarde quando o filho, já adulto, reve
lara muito bem o seu caráter, a mãe morreu.
Contudo pre
vira antes a próxima ruína do marido, e decidira a que a
filha não viesse a padecer com a sua incúria e egoísmo e com
a ambição do rapaz, colocou ao abrigo da cupidez de ambos
a sua própria fortuna, que era considerável, legando-a à
moça.
Resistiu a tôdas as influências e intrigas postas em prática
para a fazer abandonar êsses bens ou utilizá-los na solução das
dificuldades pecuniárias. No leito de morte, entre outras
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tmlenes recomendações, exigiu da filha, em nome do seu afeto
fll1al a promessa de jamais consentir, mesmo quando alcançasse
IL maioridade, em qualquer mudança nas suas disposições tes
tumentárias.
Os negócios da família foram-se agravando cada vez mais ;
os credores tornaram-se exigentes, venderam-se propriedades
h pressa e inconsideradamente - e foi então que um persona
gem misterioso chamado Eurotas fêz a sua aparição na casa.
Ninguém, à exceção do chefe da família, parecia conhecê-lo,
o êste dava a impressão de o considerar ao mesmo tempo
uma bênção e uma maldição, um mensageiro de salvação e
de ruína.
O leitor já conhece as revelações de Eurotas. Acrescenta
remos apenas que sendo o mais velho mas percebendo que
o seu temperamento rude, melancólico e sinistro, o não qua
lificava para se tornar chefe de família e administrar uma
fortuna imobiliária, e possuindo por outro lado ambições de
elevar a casa a uma categoria superior e aumentar-lhe as ri
quezas, tomou uma importância moderada à guisa de capital,
desapareceu durante anos, traficou pelo interior da Asia, pe
netrou na China e na índia, regressando com uma grande
fortuna e uma coleção de pedras raras que muito ajudaram
o sobrinho durante a sua curta carreira, mas que em Roma
causaram a sua ruína.
Em vez de uma família abastada a quem tivesse de dar
npenas o supérfluo, Eurotas encontrou-se com uma casa à
beira da bancarrota que precisou salvar da ruína. Deixou-se,
porém, levar pelo orgulho de família; depois de muitas cen
suras ao irmão e de sérias disputas com êle, pagou-lhe as
dividas com sacrifício de todo o seu capital, e tornando-se em
conseqüência - senhor absoluto dos restos da fortuna e chefe
da fanúlia.
Após alguns anos de vida fastidiosa, o pai caiu doente
e morreu. Em seu leito de morte disse a Orôncio que nada
tinha a deixar-lhe, que desde anos todos os seus recursos e
o próprio teto que o abrigava pertenciam ao seu amigo Eurotas,
cujo parentesco não revelou, recomendando ao filho que se
submetesse inteiramente a êle. O jovem, orgulhoso, ambicioso
e devasso achou-se pois à mercê de um homem sem escrúpulos,
de coração empedernido e não menos ambicioso.
Eurotas
impôs como base de confiança mútua a inteira submissão de
Orôncio à sua vontade, e o princípio de que nada era bastante
grande ou mesquinho, suficientemente bom ou mau para devol
ver à família a riqueza e o antigo esplendor. Reservou-lhe o
papel de um subalterno.
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Continuar em Antióquia não era possível, por causa da
ruína da casa; com um bom capital podiam tentar a fortuna
lá fora, mas a venda dos bens que restavam mal daria para
pagar as dívidas descobertas após a morte do pai. A fortuna
da irmã eontinuava intacta, e ambos convieram em que era
indispensável arrebatar-lha. Foram empregados todos os arti
fícios e uma engenhosa persuasão mas ela resistiu com fir
meza, primeiro em obediência às ordens da mãe moribunda
e depois porque Míriam desejava fundar um convento para as
virgens consagradas ao Senhor, onde pudesse acabar os seus
dias. Atingira agora a idade legal que lhe permitia dispor dos
seus bens. Ofereçeu-lhes tôdas as vantagens possíveis, inclu
sive viverem todos três das suas rendas, mas isso não con
tentava os desejos de ambos; e quando todos os outros meios
falharam, Eurotas sugeriu que necessitavam desembaraçar-se
a qualquer preço de uma pessoa que tanto lhes dificultava os
projetos.
Orôncio tremeu à primeira vez que essa idéia lhe foi
sugerida.
Mas Eurotas foi-o pouco a pouco familiarizando
com ela, até que por fim, embora ainda não resolvido ao
fratricídio, Orôncio quase julgou realizar uma boa ação, como
outrora os irmãos de José, adotando processos mais lentos e
menos sanguinários para se livrarem de um irmão incômodo.
Recorreu ao estratagema e a uma violência disfarçada que
nenhuma lei podia impedir e ninguém ousaria denunciar.
Entre os privilégios dos cristãos da primitiva igreja, já
mencionamos o de guardar a Santa Eucaristia nas casas para
a comunhão doméstica. Já descrevemos como ela era envolvida
num oraritum, ou pano de linho, guardado por sua vez · num
estôfo mais rico. Êsse dom precioso era conservado num cofre
(arca) munido de uma tampa, como nos refere S. Cipriano.
Orôncio sabia de tudo isso, e consciente de que o conteúdo
dêsse cofre era mais precioso do que o ouro e a prata, pois
deixar cair uma migalha do pão consagrado era um crime,
e o nome de "pérola" dado à mais insignificante partícula
mostrava o seu valor aos olhos dos cristãos, estava certo de
que qualquer dêles daria tudo o que tinha para evitar uma
profanação.
A faixa ricamente bordada de pérolas de que já várias
vêzes falamos, era o invólucro exterior em que a mãe de Míriam
guardava êsse tesouro ; e a filha conservava-a com dobrada
devoção, primeiro por ser um legado materno, e depois como
um objeto sagrado de que todos os dias se servia.
Certa manhã bem cedo ela ajoelhou diante da sua santa
arca, e após uma fervorosa prece dispos-se a abri-la.
Com
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grande espanto achou-a já aberta, o seu tesouro havia desa
parecido! Como Maria Madalena no sepulcro, pôs-se a chorar
amargamente, por que "lhe tinham levado o seu Senhor e não
sabia onde o haviam pôsto". Igualmente em lágrimas como
ela, debruçou-se e olhou dentro da arca, achando um papel
que antes não tinha notado.
O papel informava-a de que aquilo que buscava estava
em segurança nas mãos do irmão, e que lhe seria fácil resgatá
-lo. Correu imediatamente à procura de Orôncio, fechado com
aquêle sinistro parente que sempre a fazia tremer; atirou-se
de joelhos, suplicando que lhe devolvesse aquilo que valia a
seus olhos mais do que a sua fortuna inteira. O moço ia
ceder aos rogos e súplicas, quando Eurotas cravando nêle
um olhar severo o aterrou, dirigindo-se então a Míriam nestes
têrmos :
- Míriam, tomamos à letra as tuas palavras. Vamos
pôr à prova a sinceridade e a realidade da tua fé . . É sin
ceramente que dizes isso ?
- Darei tudo o que possuo para arrancar o Santo dos
santos à profanação !
- Então assina aqui - disse Eurotas com um riso de
môfa.
Ela tomou a pena e depois de ter relanceado o documento,
assinou. Era o abandono da sua fortuna inteira em proveito
de Eurotas. Orôncio enfureceu-se quando se viu logrado pelo
homem a quem sugerira estender a armadilha à irmã. Mas
era tarde; Eurotas fêz-se ainda mais exigente e ávido. Uma
renúncia formal dos seus direitos foi exigida a Míriam, com
todos os requesitos pedidos pela lei romana.
Durante alguma tempo trataram-na com brandura, mas
não tardaram a fazer-lhe compreender que devia partir, porque
Orôncio e seu amigo tinham a intenção de se dirigir a Nico
média, residência imperial. Ela pediu que a mandassem para
Jerusalém, onde seria admitida em alguma comunidade de
religiosas. Embarcaram-na num navio cujo capitão tinha uma
fama duvidosa, entregando-lhe apenas uma pequena soma de
dinheiro. Contudo ela levava ao pescoço o que amava mais
do que à fortuna, conforme provara. Como nos conta santo
Ambrósio de seu irmão Sátiro ainda catecúmeno, os cristãos
levavam ao pescoço a Santa Eucaristia quando embarcavam
para alguma viagem por mar. Necessitaremos acrescentar
que Míriam a levava cuidadosamente envôlta no único objeto
precioso que fizera questão de trazer da casa paterna ?
Quando o navio atingiu o mar alto, em vez de singrar
para Jope ou qualquer outro põrto costeiro, o capitão pros.
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seguiu como se buscasse algum país distante.
Que intento
seria o seu? Era difícil dizê-lo; o certo é que os passageiros
se alarmaram e surgiu urna altercação. Uma repentina tem
pestade pôs fim à disputa ; o navio ficou à mercê dos ventos
durante alguns dias, afundando por fim ao pé de uma ilha
rochosa nas imediações de Chipre.
Como Sátiro, Míriam
atribuiu a salvação ao precioso fardo que levava, pois chegou
à praia sã e salva.
Imaginou ser a única sobrevivente do
naufrágio, pelo menos não via outros. Em todo o caso alguns
devem ter escapado, porque no seu regresso a Antióquia anun
ciaram a morte de Míriam, bem como a dos outros passa
geiros e da tripulação.
Gente que vivia dos restos dos naufrágios recolheu-a na
areia. Abandonada e sem proteção foi vendida a um mer
cador de escravos, que a levou a Tarso, no interior, e a revendeu
a uma pessoa de alta categoria por quem foi tratada com
bondade.
Ao cabo de algum tempo Fábio encarregou uni · seu agente
da Asia de lhe conseguir uma escrava virtuosa e de maneiras
finas, fôsse qual fôsse o preço, a fim de a colocar ao serviço
da filha; e Míriam, sob o nome de Sira, veio trazer a salvação
à casa de Fabíola.

CAPÍTULO XXXIV

MORTE
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LGUNS

GLORIOSA

dias após os sucessos relatados em nosso capítulo
anterior, anunciaram a Fabíola que um ancião tomado
de real ou fingida angústia desejava falar-lhe.
Ela foi ao seu encontro, e como lhe perguntasse o nome
e o motivo da visita, o homem respondeu :
- Meu nome, nobre senhora, é Efraim; eu emprestei uma
grande quantia sôbre os bens da falecida senhora Inês, bens
que se encontram agora em tuas mãos, e vim aqui reclamá-la
pois de outro modo estarei arruinado.
- Como é possível! - exclamou Fabíola admirada. Não acredito que minha prima tenha jamais contraído dívidas.
- Não ela - respondeu o usurário um tanto embaraçado,
- mas um moço de nome Fúlvio, a quem essas propriedades
deviam ser adjudicadas por confisco; adiantei-lhe sôbre elas
grandes importâncias.
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O primeiro impulso de Fabíola foi despedir o homem,
mas lembrando-se da irmã de Fúlvio reteve-o e disse-lhe poli
damente :
- Pagarei as dívidas que Fúlvio contraiu, mas só com
o juro legal.
Asseguro-te
- Pensa entretanto nos riscos que corri!
que fiz o empréstimo a uma taxa moderada.
- Bem - acrescentou ela, - vai procurar o meu tesou
reiro. De qualquer modo agora não corres nenhum risco.
Deu instruções ao liberto que lhe geria a fortuna para que
pagasse a dívida com redução nos juros, o que a diminuiu da
metade. Mas confiou-lhe logo uma tarefa mais árdua, a de
rever as contas de seu falecido pai e descobrir todos os casos
de extorsão e cobrança indevida, a fim de operar as restituições.
Além disso, obtendo a certeza de que Corvino lograra realmente
o decreto imperial que evitara a confiscação dos bens, dotou-o
com uma importância que lhe permitiria viver para sempre
ao abrigo da necessidade.
Assim regulados os assuntos temporais, Fabíola dividiu
o seu tempo entre os cuidados devidos à doente e o seu pre
paro para a iniciação cristã.
A fim de apressar a cura de
Míriam levou-a, com uma parte da sua criadagem, para um
lugar que sôbre todos apreciava : a vila Nomentina.
Começava a primavera, aproximaram da janela a cama
de Míriam, e durante o dia levavam-na mesmo para o jardim
em frente da casa, onde, entre Fabíola e Emerenciana, e o
pobre molosso que perdera tôda a alegria deitado aos seus
pés, ela falava das amigas desaparecidas e sobretudo daquela
que tudo ali evocava.
Logo que ouvia pronunciar o nome
de Inês, o velho e fiel guarda erguia a orelha, agitava a cauda
e olhava em redor.
Freqüentemente conversavam também
de assuntos religiosos, e Míriam, humilde em suas pretensões
mas com o entusiasmo que logo impressionara Fabíola, com
pletava os ensinamentos do piedoso Dionísio.
Todos, à exceção de Fabíola, notaram que a doente não
recuperava as fôrças, apesar da ferida estar curada. Muitas
vêzes a mãe ou a irmã são as últimas a notar os progressos
da doença em seu filho ou irmã.
Assim o amor é cego e
cheio de esperança. A face tinha um rubor quente, estava
fraca e emagrecida e de vez em quando sacudia-a um acesso
de tosse. Padecia longas insônias e acabou pedindo que o seu
leito fôsse colocado de modo a poder olhar desde o alvorecer
um ponto que os seus olhos preferiam aos mais risonhos
canteiros.
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Havia desde tempos uma entrada para o cemitério nos
jardins da vila, cemitério que tinha já o nome de Inês, porque
essa mártir aí fôra enterrada. Seu corpo aí repousava num
cubículo, ou câmara, sob um túmulo arqueado. Justamente
por cima dà-entrada, no meio do jardim, havia uma abertura
cercada de parapeito e dissimulada entre arbustos, que dava
ar e luz à câmara inferior. Míriam gostava de olhar aquêle
ponto, como se assim ficasse mais perto, apesar da doença,
do sepulcro daquela que tanto amava e venerava.
Por uma serena e bela manhã, algumas semanas antes da
Páscoa, estava ela olhando nessa direção quando notou um
pequeno grupo de jovens que iam à pesca no Ãnio, riacho
que ficava ali perto, e atravessavam sem licença os jardins
da mansão. Passaram junto da abertura, e um dêles que olhou
para o fundo chamou os outros.
- É um dos subterrâneos ocultos dos cristãos!
- Uma das suas tocas de coelhos.
- Entremos - propôs um.
- Sim, e como tornaremos a sair? - perguntou outro.
Míriam não ouviu êsse diálogo mas pôde ver o que se
lhe seguiu. Um dêles, que espreitara para dentro do subter
râneo, abrigou os olhos com a mão chamando os outros que
fizeram o mesmo e recomendou-lhes sllêncio. Num momento
apanharam pedregulhos numa cascata próxima e atiraram
uma chuva dêles a qualquer coisa que estava em baixo. Em
seguida afastaram-se às gargalhadas, e Míriam supôs que tendo
avistado alguma serpente ou qualquer outro animal nocivo
se tinham divertido a lapidá-lo.
Quando as outras se levantaram, ela contou o fato para
que fôssem retiradas as pedras. A própria Fabíola se dirigiu
para lá acompanhada de algumas servas, interessada sempre
em conservar o túmulo de Inês, e qual não foi a sua aflição
ao encontrar a pobre Emerenciana, que havia ido rezar junto
à campa de sua irmã colaça, banhada em sangue e já sem
vida. Soube-se que na tarde anterior a pobre moça passara
ao pé de uns pagãos que se entretinham à beira do rio em
condenáveis passatempos e a convidaram a juntar-se a êles;
como ela recusasse, exprobrando-lhes ainda a maldade e a
crueldade com que tratavam os cristãos, atiraram-lhe pedras
e feriram-na gravemente; ela entretanto conseguira escapar
e refugiar-se na vivenda. Sentindo-se fraca, arrastou-se sem
ser vista até à sepultura de Inês, para se entregar à oração.
E estava ainda incapaz de se mover quando alguns dos seus
primitivos agressores a descobriram. Aquêles brutais pagãos
anteciparam o batismo que a Igreja costuma dar, conferindo-
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-lhe o batismo de sangue.
Foi enterrada ao lado d e Inês,
e essa modesta filha de camponeses teve a honra de ser feste·
jada anualmente entre os Santos.
Fabíola e suas companheiras seguiram o curso habitual
da preparação para o batismo, todavia abreviado por causa da
perseguição.
Como viviam à entrada de uma catacumba
Incluindo grandes igrejas, puderam fazer os três estágios da
catequização. Começaram por se tornar auditrices, admitidas
a ouvir as práticas, depois genujlect1·ices, assistindo às preces
litúrgicas, e por fim postulantes ao batismo.
Uma vez nessa classe necessitavam freqüentar assidua
mente a igreja, especialmente nas três quartas-feiras após o
primeiro, quarto e último domingos da quaresma. Para êsses
dias o Missal Romano conserva ainda uma prece e uma lição
originárias dêsse costume.
Quem percorrer o rito atual do
batismo católico, sobretudo o dos adultos, verá, condensadas
num único ofício, as cerimônias outrora divididas em vários
diferentes serviços.
Num dia renunciava-se a Satanás, em
outro ungiam-se os ouvidos e as narinas e a isto se chamava
a Epheta. Seguiam-se depois os exorcismos, as genuflexões,
as persignações na fronte e no corpo, os sopros no postulante
e outros ritos misteriosos. A unção era ainda mais sublime,
não se limitando à cabeça mas estendendo-se ao corpo inteiro.
Aprendia-se também fielmente o Credo, mas a doutrina
da Sagrada Eucaristia só era explicada após o batismo.
A quaresma decorreu prontamente nesses exercícios de
penitência e preparação, e a véspera de Páscoa chegou enfim.
Não iremos descrever aqui o cerimonial da igreja para
administração dos sacramentos. A liturgia sofreu um grande
desenvolvimento depois da paz, visto o esplendor das cerimônias
ser incompatível com as cruéis perseguições que antes sofria
a Igreja.
Basta-nos ter demonstrado que, não sàmente as doutrinas
e os ritos sagrados mas também as cerimônias, foram durante
os três primeiros séculos as mesmas que hoje.
Se o nosso exemplo fôr julgado digno de continuação,
talvez alguém se dedique a descrever um período mais glorioso
do que êste.
Nada perturbou o batismo de Fabíola e da sua gente a
não ser uma alegria puramente espiritual. As paróquias da
cidade estavam tôdas fechadas, incluída a de São Pastor com
o seu batistério pontificai.
Muito cedo, nesse dia de feliz augúrio, o bando das pos
tulantes se esgueirou junto aos muros para alcançar o outro
lado da cidade, e seguindo pela via Portuensis que levava ao
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pôrto na foz do Tibre, penetrou num vinhedo próximo aos
jardins de César, descendo para o cemitério de Ponciano,
célebre como lugar onde repousam os mártires persas santo
Abdon e S. Sennen.
A manhã decorreu em preces e preparativos ; à tarde,
o serviço solene que devia durar a noite inteira, começo1,1.
Quando chegou o momento de administrar o batismo,
foi uma cerimônia imponente. Naquelas profundas entranhas
da teiTa, uma cisterna quadrada de três ou quatro pés de
altura recebia as águas de uma corrente subterrânea, límpidas
mas glaciais na sua bacia de rocha vulcânica.
Uma longa
escada de pedra conduzia a êsse primitivo batistério, onde um
pequeno rebôrdo lateral bastava ao sacerdote e ao postulante
que mergulhava três vêzes nas águas purificadoras.
Tudo isto se encontra ainda hoje no mesmo estado, apenas
com o acréscimo de um quadro que se pode ver por cima do
tanque, representando São João batizando Nosso Senhor, e
que ali foi pôsto decerto um ou dois séculos depois.
Imediatamente após o batismo teve lugar a confirmação,
depois do que . o neófito, filho recente da Igreja, era pela
primeira vez admitido à mesa do Senhor e nutrido com o pão
dos anjos.
Só muito tarde, no dia de Páscoa, Fabíola regressou à
vivenda, onde um longo e silencioso beijo foi a primeira sau
dação de Míriam. Estavam ambas tão felizes, de uma tão
perfeita beatitude, que nenhuma palavra poderia traduzir-lhes
os sentimentos. O orgulho de Fabíola, nesse dia, era a idéia
de que acabava de erguer-se ao nível da sua antiga escrava,
não na virtude, nem na beleza moral; não na grandeza de alma,
na piedosa sabedoria ou nos méritos diante . de Deus, que em
tudo isso se sentia ímensamente inferior! Mas como filha de
Deus, herdeira de um reino eterno, como membro vivo do
corpo de Cristo, admitida a partilhar da sua misericórdia e
da sua redenção; como nova criatura em Cristo sentia-se
igual a Míriam, e disse-lho com a mais profunda alegria.
Nunca ela se sentira tão orgulhosa de esplêndidos trajes
como do vestido branco recebido ao sair do batistério, e que
deveria usar durante oito dias.
Mas o nosso Pai misericordioso sabe misturar alegrias e
dores e envia-nos estas últimas quando nos preparou para as
suportar. Nesse beijo de que falamos há pouco, Fabíola notou
pela primeira vez a respiração curta e o peito arquejante de
sua querida irmã.
Não ousou pensar naquilo mas mandou
pedir a Dionísio que viesse na manhã seguinte. Nessa tarde
celebraram juntas a festa da Páscoa, e Fabíola sentiu-se feliz
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em presidir ao lado de Míriam a mesa a cuja volta estavam
sentadas ou reclinadas as suas próprias escravas convertidas,
bem como as da casa de Inês que trouxera para a sua. Não
se recordava de haver tomado alguma vez parte numa refeição
mais cordial.
No dia seguinte bem cedo, Míriam chamou Fabíola para
junto de si e disse-lhe num tom de afeição e meiguice como
nunca tivera antes:
- Minha querida irmã, que tencionas fazer quando eu
fôr embora ?
A pobre Fabíola mostrou-se acabrunhada.
- Pensas então em deixar-me? Sempre esperei que con
tinuássemos a viver juntas como irmãs. Mas ainda que desejes
sair de Roma, não poderei acompanhar-te para te servir e
cuidar de ti ?
Míriam sorriu com os olhos cheios de lágrimas, apertando
numa das suas a mão da irmã, enquanto com a outra apon
tava o céu.
Fabíola compreendeu e disse :
- Oh, não, querida irmã!
Pede a Deus, que nada te
recusa, que te não leve de ao pé de mim. Bem sei que é
egoísmo, mas que poderei fazer sem ti ?
E agora que
já sei quanto os Santos que reinam ao lado de Cristo podem
conseguir intercedendo por nós, vou pedir a Inês e Sebastião
para intercederem por mim, evitando uma tão grande cala
midade.
Peço-te que cuides da tua saúde, tenho a certeza
de que não há nada de grave em teu estado; o lindo tempo e o
doce clima da Campânia hão de devolver-te a saúde. Torna
remos a conversar na primavera de assuntos muito mais inte
ressantes que a filosofia.
Míriam abanou a cabeça, não triste mas alegremente,
respondendo :
- Não tenhas ilusões, minha querida; Deus poupou-me
fim de que eu pudesse ver êste dia feliz, mas a sua mão
já desceu sôbre mim para me guiar na morte como me guiou
na vida; e eu espero a morte com alegria, até já aprendi
a contar os dias que me restam.
- Oh, que não seja tão breve! - suspirou Fabíola.
- Não será enquanto usares êsse vestido branco, querida
irmã - tornou Míriam; - hás de querer tomar luto por
mim, e eu por nada dêste mundo consentiria em privar-te,
uma hora que fôsse, dessa brancura mistica.
Dionísio chegou e encontrou uma grande mudança na
doente, que havia tempos não visitava. Tinham-se confirmado
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os seus receios.
A ponta assassina da adaga contornara o
osso e ofendera a pleura, a tlsica não demorara a manifestar
-se.
O médico confirmou as graves previsões de Míriam.
Fabíola foi pedir resignação junto ao sepulcro de Inês,
onde rezou longamente e com fervor. Ao regressar, as lágri
mas escorriam-lhe dos olhos.
- Minha irmã - declarou ela com firmeza, - seja
feita a vontade de Deus, estou pronta a depositar-te em suas
mãos. Agora peço-te que me digas o que deverei fazer quando
me deixares.
Míriam levantou os olhos para o céu e respondeu :
- Deposita o meu corpo aos pés de Inês, e vela junto
de nós rezando-lhe por mim até ao dia em que um estrangeiro
vindo do Oriente te trouxer boas notícias.
No domingo seguinte, que era o "domingo das vestes
brancas", Dionisio celebrou, com licença especial, os santos
mistérios no quarto de Míriam, e deu-lhe o viático.
Essa
celebração particular da Cena não era um privilégio muito
raro, conforme atestam Santo Agostinho e outros.
Em se
guida ungiu-a com os óleos, acompanhando com orações êsse
supremo sacramento da Igreja.
Fabíola e tôda a sua gente, que tinham assistido a êsses
ritos solenes entre lágrimas e preces, desceram em seguida
à cripta, e após o ofício divino voltaram para junto de Míriam
agora j á em trajes escuros.
- Chegou a minha hora - disse ela tomando a mão de
Fabíola. - Perdoe-me se faltei aos meus deveres para contigo,
ou se não te dei bons exemplos.
Era mais do que Fabíola podia suportar e esta rompeu
em soluços. Míriam consolou-a dizendo :
- Quando eu já não puder falar, aproxima dos meus
lábios o signo da salvação; e tu, meu bom Dionísio, lembra-te
de mim no altar do Senhor quando eu tiver partido.
O padre rezava a seu lado e Míriam foi dando as respostas
até que a voz se lhe extinguiu. Mas os lábios ainda se moviam
e ela impriu-os sôbre a cruz que lhe apresentaram. Mostrava
-se alegre e serena. Por fim, levando a mão à fronte e tra
zendo-a em seguida ao peito, ficou imobilizada pela morte
quando traçava um derradeiro sinal da cruz.
Um sorriso
iluminou-lhe a face e ela expirou como milhares de filhos
do Senhor têm expirado depois.
Fabíola chorou-a longo tempo, mas dessa vez como quem
guarda dentro de si uma esperança.
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caminhar agora em solidão. Um a um aquêles
cujas palavras, ações e até pensamentos nos têm acom
panhado e animado, foram desaparecendo. Como tudo
é lúgubre em redor de nós! É natural, porém; não foi um
período de paz que estivemos descrevendo, nem a vida comum
de todos os dias, mas uma época de guerra, de lutas e sacri
fícios. Não é lógico que os mais valentes, os mais heróicos
tenham caído à nossa volta em grande número ? Acabamos
de evocar a mais violenta perseguição que ainda sofrera a
Igreja, os tempos em que até se pensou em erguer um obelisco
com esta inscrição : "Está abolido o nome cristão".
Será
de admirar que os mais santos e os mais puros tenham sido
os primeiros a receber a coroa do martírio? .
Contudo, a Igreja de Cristo sofreria ainda durante anos
uma repressão mais cruel que a que vimos de traçar.
Uma série de tiranos e opressores continuará a fazer-lhe
uma guerra terrível e sem tréguas; essa perseguição durará
vinte anos,. devastando uma província ou outra, mesmo depois
que Constantino a tiver proibido onde quer que alcance o
seu poder. Diocleciano, Galério, Maximino e Lucínio no
Oriente, Maximiano e Maxêncio no Ocidente, não deixarão
em paz os cristãos nos seus diversos domínios.
Como as
tempestades que percorrem metade do mundo, devastando
terras e escurecendo tudo à sua passagem, assim tal perse
guição alastraria sôbre um país e outro, encarniçando-se con
tra tudo o que tinha o nome de cristão, passando da Itália
para a África, da Asia até à Palestina e o Egito, e por fim
de novo na Armênia, não deixando em paz lugar algum,
antes pairando como nuvem tormentosa sôbre o império inteiro.
Enquanto isso a Igreja crescia, prosperava desafiando êsse
mundo pecador. Os pontífices sucediam-se no trono de Pedro
e daí no cadafalso; reuniam-se concílios sob as escuras abóba
das das catacumbas, os bispos vinham a Roma com perigo
das próprias vidas, para consultar o sucessor de São Pedro;
trocavam-se cartas entre as igrejas distantes e o chefe supre-
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mo da cristandade, assim como entre as diferentes igrejas
cartas cheias de simpatia, de encorajamento e afeição ; os
bispos sucediam-se aos bispos, ordenando sacerdotes e outros
ministros para substituir os que tombavam e também para
servir de alvo aos inimigos sôbre os muros da cidade; a obra
do reino imperecível de Cristo continuava sem interrupção e
sem temor o extermínio.
Justamente no meio dêsses horrores e conflitos foram
lançados os alicerces de uma poderosa organização, destinada
a produzir frutos maravilhosos no decorrer dos séculos se
guintes. A perseguição escorraçou numerosos fiéis das cidades
para os desertos do Egito, onde o estado monástico se desen
volveu a tal ponto que "a solidão se alegrou e floriu como
um narciso, cobrindo-se de flores e palpitando de alegria,
entre cânticos de louvor e brados de triunfo". Assim, quando
Diocleciano foi deposto e morreu em desgraça e exílio, e
Galério acabou devorado pelas úlceras e os vermes, tendo
reconhecido por escrito a inutilidade das suas tentativas;
quando Maximiano-Hércules se estrangulou e Maxêncio pereceu
afogado no Tibre, e Maximino expirou entre torturas iguais
às que infligira aos cristãos, a ponto dos olhos lhe saírem das
órbitas, e Licínio foi condenado à morte por Constantino, a
Espôsa de Cristo, que todos tinham querido destruir, erguia-se
jovem e florescente, preparada a seguir a sua gloriosa car
reira, a propagar a fé e a governar o mundo.
Foi no ano 313 que Constantino, tendo vencido Maxêncio,
deu liberdade à Igreja. Mesmo que os antigos escritores os
não mencionassem, poderíamos imaginar a alegria e a gratidão
dos pobres cristãos após tão grande mudança.
l!:les faziam
lembrar a alegria e o triunfo de uma cidade dizimada pela
peste, quando se proclama que o flagelo cessou.
Após dez
anos de separação durante os quais as famílias apenas podiam
encontrar-se nas Catacumbas mais próximas, muitos nem se
quer sabiam quais dos seus parentes ou amigos haviam tom
bado vitimas da perseguição ou sobrevivido. A princípio cau
telosamente, e depois com mais afoiteza, começaram a apa
recer; em breve os lugares de reunião que as crianças nascidas
nos últimos dez anos não conheciam, foram desobstruídos,
reparados, novamente consagrados e reabertos para as ceri
mônias públicas que puderam então celebrar-se livremente.
Constantino ordenou ainda que todos os bens públicos
ou particulares confiscados aos cristãos lhes fôssem devolvidos;
e isso com a justa medida de que os proprietários atuais seriam
indenizados à custa do tesouro imperial. A Igreja não tardou
a desenvolver todos os recursos dos seus ritos solenes e das
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suas sublimes instituições; a basílicas já existentes foram entre
gues ao culto, e novas outras foram edificadas nos mais belos
pontos da velha Roma.
Fique tranqüilo o leitor pois não iremos arrastá-los para
digressões históricas ; isso será tarefa de um escritor mais
qualificado para expor a grandeza e o esplendor do cristia
nismo depois de livre.
Desejamos ápenas mostrar a terra
prometida que se estende como um paraíso a nossos pés, não
sendo Josué que aí fará entrar o povo. Apenas acrescenta
remos à nossa modesta obra, nesta terceira parte, a conclusão
necessária e indispensável.
Imaginemo-nos no ano 318, quinze anos após a nossa últi
ma cena de morte. O tempo e as leis garantiram a segurança
à religião cristã, e a Igreja está a ponto de se firmar em
bases mais sólidas. Muitas pessoas que, com a chegada da
paz, baixavam confusamente a cabeça por terem escapado à
morte em troca de algum ato de covardia, expiaram as suas
faltas pela penitência; aqui e ali um estrangeiro idoso é res
peitosamente saudado pelos transeuntes, quando se vê que lhe
queimaram o ôlho direito, ou mutilaram a mão, ou cortaram
o tendão do joelho - o que torna o andar claudicante, durante a última perseguição sofrida pelo nome de Cristo.
Se o nosso benévolo leitor consente em acompanhar-nos
além da porta Nomentina, ao vale que já conhece, encontrará
as belas árvores e os canteiros de flores da vila de Fabíola
inteiramente devastados.
Enormes andaimes substituem as
primeiras, tijolos, blocos de mármore e colunas alastram os
últimos. Constância, filha de Constantino, tendo rezado sôbre
o túmulo de Inês antes da sua conversão, implorando a cura
de uma úlcera maligna, teve uma consoladora visão seguida
de completo alívio.
Agora batizada, paga a sua dívida de
reconhecimento fazendo construir sôbre o túmulo de Inês uma
suntuosa basílica. Os fiéis continuam tendo acesso à cripta
onde repousa a santa, e um grande número de peregrinos
para lá se dirige de todos os recantos do mundo.
Certa tarde, quando Fabíola voltava da cidade depois de
ter passado o dia cuidando dos doentes do hospital em que
transformara a própria residência, o coveiro do cemitério veio
ao seu encontro com imensa excitação e interêsse, dizendo-lhe:
- Senhora, creio que o estrangeiro vindo do Oriente
que há tanto tempo esperavas, chegou enfim.
Fabíola, que sempre guardara no coração, como um tesouro,
as derradeiras palavras de Míriam, perguntou ansiosamente:
- Onde está êle?
- Foi outra vez embora - respondeu o homem.
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Uma nuvem de tristeza escureceu a face de Fabíola.
- E como sabes que era êle?
- Durante a manhã - prosseguiu o coveiro, - notei
entre a multidão um homem que não teria mais de cinqüenta
anos, mas .consumido pelas mortificações e os desgostos. Seus
cabelos eram quase brancos, bem como a comprida barba.
Vestia a modo oriental e trazia o manto usado pelos religiosos
dessas terras longínquas. Quando se aproximou do túmulo
de Inês, jogou-se sôbre as lajes num delírio de lágrimas, solu
çando e gemendo, a ponto de excitar a compaixão de todos
os presentes. Muitos se acercaram dêle murmurando : "Meu
írmão, grande é a tua angústia, mas não chores assim porque
a santa é misericordiosa". Outros disseram-lhe : "Vamos todos
rezar por ti, não te aflijas !" Mas êle parecia impossível de
consolar.
Eu então pensei que em presença de uma tão
bondosa santa, só um homem podia mostrar-se assim aflito
e desesperado.
- Continua, continua - pediu Fabíola; - que fêz êle
depois?
- Ao fim de muito tempo ergueu-se - prosseguiu o
coveiro, - e tirando do seio um anel precioso e rebrilhante,
depositou-o sôbre o túmulo.
Creio que já vi êsse anel há
muitos anos.
- E depois ?
- Depois voltou-se, e olhando para mim reconheceu os
meus trajes. Então aproximou-se e percebi que tremia quando
me perguntou timidamente, de olhos baixos : "Irmão, sabes
se uma donzela síria chamada Míriam, está enterrada aqui ?"
Apontei-lhe a sepultura em silêncio. Depois de um intervalo
bem doloroso para êle, por que a sua extrema agitação lhe
tirava a fala, perguntou-me ainda? "Sabes do que ela morreu" ?
- Do peito - respondi. - "Obrigado, meu Deus !" - excla
mou êle com um suspiro de alívio, caindo outra vez proster
nado no chão. Continuou a gemer e a chorar durante mais
de uma hora, e depois acercando-se do túmulo beijou-o piedo
samente e retirou-se.
- É êle, Torquato, é êle! - exclamou Fabíola arreba
tada; - por que não o retiveste?
- Não me atrevi, senhora; depois que lhe vi o rosto,
não tive mais ânimo de olhar. Mas tenho a certeza de que
êle voltará, pois tomou o caminho da cidade.
- É necessário encontrá-lo - concluiu Fabíola. - Que
rida Míriam, ainda antes de morrer tiveste a consolação de
prever isto!
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através das barras afastadas cravou-lhe as
prêsas no pescoço
•

.

•
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CAPITULO li
O ESTRANGEffiO EM ROMA
o dia seguinte bem cedo, o peregrino atravessava o
I")A
,.
, L Forum quando viu um grupo de pessoas reunidas em

volta de alguém, evidentemente para o atormentar.
Não teria dado atenção àquela cena numa praça pública, se
um nome familiar lhe não ferisse o ouvido. Então aproximou-se.
No meio do círculo estava um homem mais novo do que êle,
embora o peregrino parecesse muito mais velho por causa
da magreza e palidez; o outro dava a impressão de idoso
justamente pelos motivos contrários.
Era calvo, balofo, de
rosto inchado e vermelho coberto de chagas e borbulhas.
Tinha nos olhos a maldade do bebedor, e tanto o andar como
a voz denotavam o homem em perpétua embriaguez. Trazia
a roupa imunda e tôda a sua pessoa respirava desleixo.
- Sim, sim, Corvino - dizia-lhe um dos assistentes,
- terás o que mereces. Sabes que Constantino virá êste ano
a Roma? Vai chegar a vez dos cristãos !
- Não - respondeu o homem; - êles não têm coragem
para tanto. Lembro-me de que tive mêdo quando Constantino,
pelo seu primeiro édito após a morte de Maxêncio, concedeu
a liberdade aos cristãos ; mas no ano seguinte tranqüilizou-nos
a todos declarando que tôdas as religiões eram igualmente
permitidas.
- Tudo isso é verdade de um ponto de vista geral interveio um outro resolvido a atormentá-lo ; - mas é de
supor que Constantino mande procurar os que tomaram parte
ativa na última perseguição, para lhes aplicar o castigo que
merecem : golpe por golpe, queimadura por queimadura, fera
por fera.
- Quem disse isso ? - perguntou Corvino empalidecendo.
- Seria muito natural - atalhou um outro.
- E muito justo - acrescentou um terceiro.
- Isso não tem importância - volveu Corvino, - sempre hão de perdoar a quem se fizer cristão. Serei tudo o que
quiserem desde que não tenha de suportar . . .
- O que Pancrácio suportou - interveio alguém com
ironia.
- Cala-te! - berrou o bêbedo completamente enfurecido.
- Rep�te êsse nome, se tens coragem!
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E erguendo o punho encarou com ódio o interlocutor.
- Não queres ouvir êsse nome porque êle te predisse
como havias de morrer! - retrucou o moço fugindo. Depressa, dep_Fessa, uma pantera para devorar Corvino!
Todos dispersaram diante daquela fera humana, agora
desvairada, mais depressa do que teriam fugido diante da
verdadeira. l!:le amaldiçoava-os, atirando-lhes pedras.
O peregrino observou o final da cena a curta distância,
prosseguindo depois o seu caminho.
Corvino seguiu êsse
mesmo caminho que levava à basílica de Latrão, hoje catedral
de Roma.
De repente ouviu-se um grunhido breve e logo
depois um grito penetrante. Ao passar junto do Coliseu, não
longe do antro das feras que deviam lutar entre si por ocasião
da visita imperial, Corvino, levado pela mórbida curiosidade
inerente às pessoas que se julgam vítimas de uma fatalidade
especial, aproximou-se da jaula onde estava encerrada uma
pantera magnüica.
Chegou-se bem às grades e começou a provocar o animal
.com a voz e o gesto, dizendo-lhe :
- Não é provável que venhas a causar a minha morte!
estás bem segura na tua jaula.
Justamente nesse instante o animal enfurecido deu um
pulo na direção dêle, e através das barras afastadas cravou
-lhe as prêsas no pescoço abrindo-lhe profundos ferimentos.
O desgraçado foi socorrido e levado para a sua habitação,
que ficava perto. O estrangeiro seguiu-o e encontrou-se num
lugar imundo, miserável e onde não havia o menor vestígio
de confôrto ; apenas um escravo decrépito, aparentemente tão
estúpido quanto o amo, ali estava para o cuidar.
O estrangeiro mandou-o procurar um cirurgião, que de
morou muito a vir, e entretanto fêz o melhor que pôde para
estancar o sangue.
Enquanto assim agia, Corvino fitou os olhos nêle com
a expressão de um louco.
- Conheces-me ? - perguntou brandamente o peregrino.
- Se te conheço?
Não . . . sim . . .
Vamos a ver . . .
Ah, sim, a rapôsa, a rapôsa. Lembras-te de ter caçado comigo
êsses míseros cristãos? Por onde andaste todo êsse tempo ?
Quantos conseguistes apanhar?
E começou a rir, num riso horrível.
- Sossega, Corvino, acalma-te - replicou o outro. Precisas ficar quieto ou não haverá mais esperança para ti.
Além disso não gosto de ouvir falar nesses tempos, porque
agora sou cristão.

F A B Í O T. A

287

- Tu, cristão ? - gritou Corvino desvairado. - Tu, que
deiTamaste o sangue dêles mais do que nenhum outro homem?
E perdoaram-te isso ?
Conseguiste sufocar os remorsos da
consciência? As fúrias não te fustigaram?
Não te perse
guem os fantasmas ? Nenhuma víbora te mordeu o coração?
Se assim é, conta-me como te libertaste de tudo isso para
eu fazer o mesmo. De outro modo êles voltarão ! Maldição
e vingança! . . . Por que não te atormentam como a mim?
- Cala-te, Corvino, eu já sofri como tu. Mas encontrei
o remédio, que te darei a conhecer quando o médico te tiver
examinado; ai está êle.
O doutor examinou-o, pensou as feridas embora dando
poucas esperanças de cura, porque o sangue do paciente estava
contaminado pela intemperança.
O estrangeiro sentou-se então à beira do infeliz e falou-lhe
da misericórdia divina, dizendo-lhe que Deus nunca se recusava
a perdoar mesma ao último dos pecadores, e que êle próprio
era uma prova disso.
O desgraçado parecia imerso numa
espécie de torpor : se estava escutando, não compreendia evi
dentemente o que lhe diziam.
Por fim, o caridoso instrutor tendo-lhe exposto as dou
trinas fundamentais do cristianismo, não diremos na certeza
mas pelo menos na esperança de que êle prestasse atenção
às suas palavras, continuou :
- E agora, Corvino, como é concedido o perdão àquele
que acredita em tudo isto ? Pelo batismo, que nos faz nascer
de novo, pela água e pelo Espírito Santo.
- Que dizes? - exclamou o doente aborrecido.
- Somos lavados na água da purificação.
Mais que um gemido interrompeu-o um grunhido.
- Agua! nada de água comigo; leva-a daqui!
Um espasmo tolheu a garganta do paciente.
O compa
nheiro alarmado tentou acalmá-lo.
- Não penses - disse êle, - que no estado febril em
que te achas, alguém tentaria mergulhar-te na água (o doente
tremia e continuava a gemer) ; bastam algumas gõtas quando
se trata do batismo de doentes, pouco mais do que contém
esta ânfora - e mostrou-lhe uma pequena vazilha.
A vista da água o doente estorcia-se lançando espuma
pela bôca, sacudido por uma violenta convulsão. Os sons que
lhe escapavam dos lábios pareciam antes rugidos de fera do
que gemidos humanos.
O peregrino compreendeu que a hidrofobia, com todos os
seus horríveis sintomas, se havia apoderado do doente após
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a mordedura do animal enraivecido, e foi com imensa dificul
dade que conseguiu dominá-lo ajudado pelo escravo. De vez
em quando Corvino soltava horrendas blasfêmias contra Deus
e os homens, interrompendo-se apenas para bramir :
- Agtiã, querem dar-me água! água! não para mim! é
fogo, o fogo é que me está destinado. Estou ardendo já por
dentro e por fora! Olhai, as chamas aproximam-se, já me
envolvem, avançam a cada instante! - Afastava aquêle incêndio
imaginário com ambas as mãos, soprando furiosamente. Em
seguida, voltando-se para os desolados companheiros, gritou
-lhes : - Por que não apagais êsse fogo ? Não vêdes que
já me está queimando ?
Assim passou aquêle dia terrível, seguido de uma noite
igual, e durante a qual a febre aumentou até ao delírio, cau
sando ao enfêrmo violentos acessos de fúria à medida que
o seu corpo ia enfraquecendo.
Por fim Corvino ergueu-se
no catre · e olhando em frente com o ôlho já vítreo bradou
numa voz que a cólera estrangulava :
- Vai-te, Pancrácio, vai-te embora! Já me olhaste bas
tante tempo.
Segura a pantera, segura-a bem! ela vai-me
saltar ao pescoço.
Segura-a!
Oh!
E num gesto convulso, como se arrancasse o animal do
pescoço, arrancou as ligaduras que lhe tapavam os ferimentos.
Uma vaga de sangue inundou-o e êle recaiu sôbre o leito,
já cadáver.
Seu amigo pôde ver como morriam os pecadores1 os perseguidores impenitentes.
·

CAPiTULo ill
CONCLUSÃO

I"JAo dia seguinte o peregrino dispos-se a executar o seu
�,(.., propósito, interrompido pelos sucessos precedentes. A

princípio viram-no informar-se de alguém sob os arcos
de Jano, no Forum.
Depois encontrou a pessoa procurada
e ambos se dirigiram a um sujo cubículo por baixo do Capi
tólio, numa ladeira chamada 0li'IJU8 Asyli. Compulsaram ve
lhos livros poeirentos, coluna após coluna; por fim, na data
dos "cônsules Diocleciano Augusto e M�ano Hércules Au
gusto", encontraram as contas referentes a certos documentos.
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Um rôlo de pergaminho cheio de bolor remontando àquela
época foi descoberto, e o resultado das buscas pareceu satis
fazer plenamente ambas as partes.
- É a primeira vez na minha vida - disse o proprietário
do cubículo, - que vejo uma pessoa desaparecida voltar depois
de quinze anos para pagar as suas dividas. Suponho que és
cristão ?
- Sem dúvida, pela graça de Deus.
- Logo vi. Então, adeus ; quando quiseres gostarei de
te fazer um empréstimo a taxas tão moderadas como as de
meu pai Efraim. Que idiota! salvo o respeito que lhe devo
- acrescentou êle quando o desconhecido já estava bastante
longe para o ouvir.
Com o passo firme e um ar mais satisfeito que antes,
o peregrino encaminhou-se diretamente para a vila Nomentina,
onde, depois de haver feito as suas devoções na cripta, sentiu
o coração mais leve e se dirigiu ao coveiro como se ambos
se tivessem despedido na véspera.
- Torquato, poderei falar à senhora Fabíola?
- Certamente - respondeu o outro ; - vem por aqui.
Não aludiram ao tempo passado nem à vida de ambos
durante a separação. Pareciam compreender instintivamente
que êsse passado devia apagar-se diante dos homens, como
esperavam que estivessse apagado diante de Deus.
Fabíola não saíra desde a véspera, na esperança de que
o estrangeiro voltasse. Estava sentada no jardim, perto da
fonte, quando Torquato designando-a com o dedo se retirou.
Ela ergueu-se à aproximação do tão esperado visitante,
e uma indescritível emoção a sacudiu quando se achou em
sua presença.
- Minha irmã - começou êle com profunda humildade
e maneiras muito simples - nunca teria ousado apresentar
-me diante de ti, se a justiça me não obrigasse tanto quanto
a gratidão.
- Orôncio - respondeu ela, - não é assim que devo
chamar-te? (êle fêz um aceno afirmativo) , não tens comigo
qualquer obrigação além da recomendada pelo nosso grande
Apóstolo, de nos amarmos uns aos outros.
- Bem sei que pensas assim; mas de qualquer modo não
me atreveria, tão indigno me sinto, a incomodar-te, se não
fôsse pelo cumprimento de um dever.
Sei a gratidão que
te devo, pela afeição e ternura prodigalizadas àquela que mais
venero neste mundo, e pelos deveres de fraternidade que lhe
dispensaste quando a isso me recusei.
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- Enviaste-ma para que ela fôsse o meu anjo da guarda.
Lembra-te, Orôncio, de que José foi vendido pelos irmãos
para se tornar um dia o salvador da sua raça.
- És demasiado boa para o ser indigno que eu sou volveu .o peregrino, - e não pretendo agradecer apenas as
generosidades que tiveste com uma pessoa de quem as rece
beste centuplicadas; ainda hoje soube da tua bondade para
com um homem a quem nada devias.
- Não te compreendo - observou Fabíola.
- Vou explicar-te mais claramente - continuou Orôncio.
- Faço parte, há anos, de uma dessas comunidades da Palestina onde os homens vivem no deserto, retirados do mundo,
dividindo os seus dias e mesmo as suas noites entre a contem
plação, o louvor de Deus e o trabalho manual. Severas peni
tências pelas nossas faltas passadas, o jejum, a contrição e
a prece, tais são os deveres dos penitentes. Já ouvistes falar
dêsses solitários ?
- A fama de S. Paulo e santo Antônio é tão grande
no Ocidente quanto no Oriente - respondeu Fabíola.
- Pois é com o melhor discípulo dêsse último que tenho
vivido, animado pelos seus exemplos e pelas consolações que
êle me dá.
Contudo uma idéia me atormenta, não me dei
xando em sossêgo mesmo depois de anos de expiação.
Antes de deixar Roma contraí uma grande dívida cujos
juros se acumularam alcançando ràpidamente uma quantia
enorme. Desde que eu contraíra livremente essa obrigação,
não podia subtrair-me a ela sem cometer uma grande injustiça.
Eu era um pobre cenobita, vivendo escassamente do produto
de algumas esteiras de fôlha de palma que trançava, e das
raras ervas que cresciam na areia, sem possibilidade de me
libertar daquelas dividas. Apenas me restava um meio : en
tregar-me como escravo ao meu credor, trabalhar para êle,
suportar com paciência os maus tratos e as suas maneiras
desdenhosas, ou deixar-me vender em seu proveito, porque
sou ainda forte. Em ambos os casos o exemplo do meu Sal
vador servia para me animar e consolar, levando-me a entregar
enfim tudo o que possuía : eu próprio.
Fui esta manhã ao
Forum, encontrei o filho do meu credor, examinei as contas
e descobri que havias pago a minha dívida. Sou portanto teu
escravo, em vez de o ser daquele judeu.
E ajoelhou-se humildemente aos pés de Fabíola.
- Levanta-te - disse esta, que se voltara para esconder
Tu não és meu escravo, mas um irmão muito
querido em Nosso Senhor.

as lágrimas. -
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Sentaram-se ambos e ela prosseguiu :
- Orôncio, tenho um grande favor a pedir-te.
Conta-me como chegaste a abraçar a vida que acabas de descrever-me.
- Vou fazê-lo o mais ràpidamente que puder. Fugi de
Roma numa noite de angústia, acompanhado de um homem . . .
- a voz estrangulou-se-lhe na garganta.
.
- Bem sei, queres falar de Eurotas - atalhou Fabíola.
- �le mesmo, a maldição da nossa casa, o autor dos
meus sofrimentos e dos de minha querida irmã. Tivemos de
fretar por alto preço um navio que de Brindes se fêz à vela
para Chipre, onde tentamos o comércio e outros negócios,
mas todos os nossos empreendimentos falharam. A fatalidade
parecia perseguir-nos e o nosso dinheiro ia-se consumindo aos
poucos. Atravessamos em direção à Palestina, demorando-nos
algum tempo em Gaza, e não tardamos a ficar na miséria;
todo o mundo nos evitava sem que soubéssemos porque, mas
a minha consciência dizia-me que eu levava na fronte o signo
de Caim.
Orôncio deteve-se, chorando silenciosamente, por fim con
tinuou :
- Quando já tinhamos gasto todo o dinheiro e nos res
tavam apenas algumas jÓias, altamente valiosas mas das quais
Eurotas não queria separar-se, não sei como êle insistiu para
que me tornasse delator dos cristãos, pois tivera início uma
terrível perseguição. Pela primeira vez na vida revoltei-me
contra as suas ordens e recusei obedecer-lhe.
Um dia êle
convidou-me para um passeio fora da cidade; afastamo-nos
muito e por fim chegamos a um lugar delicioso no meio do
deserto. Era um estreito vale, coberto de vegetação e som
breado de palmeiras, atravessado por um claro riacho que
nascia de um rochedo sôbre o vale.
Nesse rochedo havia
grutas e cavernas, e tudo parecia deserto não se ouvindo outro
ruído além do murmúrio das águas.
"Sentamo-nos para descansar quando Eurotas me fêz um
pavoroso sermão.
Chegara a hora, disse êle, de cumprir a
sua terrível resolução de não sobreviver à ruina da nossa
família. Devíamos matar-nos juntos ali mesmo, os animais
selvagens devorariam os nossos corpos e ninguém conheceria
o fim dos derradeiros descendentes da nossa casa.
"Dizendo isso tirou do seio dois frascos de tamanhos dife
rentes, estendeu-me o maior e engoliu o conteúdo do mais
pequeno.
"Recusei tomar o que me destinara, censurando-lhe a
diferença entre as duas doses de veneno, mas êle respondeu
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que era velho e eu jovem, e que essas doses correspondiam
Recusei-me de novo, não que
rendo morrer.
Então uma fúria diabólica apoderou-se dêle,
que me segurou com a fôrça de um gigante, e como eu
estava sentado no chão derrubou-me de costas, gritando :
"- Precisamos morrer juntos!

às nossas respectivas fôrças.

"E fêz-me engolir à fôrça o conteúdo do frasco, sem
perder uma gôta.
"Num momento fiquei inconsciente, e assim permaneci
até acordar numa das cavernas, pedindo que me dessem dP
beber com voz apagada.
Um venerável ancião de barbas
brancas aproximou-me dos lábios uma escudela de água.
""""-

Onde está Eurotas? - perguntei-lhe.
Falas do teu companheiro ? - volveu o idoso monge.
Justamente - respondi-lhe.
Morreu.

"Embora não sabendo por que feliz acaso escapara, agra
deci a Deus de todo o coração.
"J!:sse velho era Hilarião, natural de Gaza, que tendo
passado muitos anos no Egito com santo Antônio, regressara
para organizar a vida monástica em seu país natal, já tendo
reunido alguns discípulos.
Viviam perto dali em cavernas
e tomavam as suas refeições à sombra das palmeiras, matando
a sêde com a água da fonte.
"A bondade que teve comigo, a sua piedade jovial ganha

ram a minha simpatia quando me curei. Compreendi então
quanto era sublime a religião que tanto havia perseguido, as
instruções de minha querida mãe voltaram-me à lembrança,
bem como os exemplos de minha irmã, de modo que tocado
de graça confessei os meus pecados, chorando, aos pés do
ministro de Deus, e recebi o batismo na véspera da Páscoa.
- Então somos mais do que nunca irmão e irmã, filhos
gêmeos da Igreja, porque também eu nesse dia nasci para
a vida eterna. E quais são agora as tuas intenções ?
- Quero partir esta noite, visto ter conseguido os dois
fins desta viagem. O primeiro era saldar a minha divida, o
segundo depositar uma oferenda no altar de Inês. Recordas-te
- acrescentou êle sorrindo, - de que teu bom pai me levara
a supor, aliás bem erradamente, que ela cobiçava as minhas
jóias. Como fui tolo acreditando-o! Após a minha conversão
decidi oferecer-lhe as mais belas pedras que restavam em
poder de Eurotas e vim trazer-lhas.
- E tens recursos para fazer a viagem'! - perguntou
timidamente Fabiola.
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- Os que bastam, na caridade dos fiéis - respondeu
êle. - Trouxe cartas do bispo de Gaza, graças às quais em
tôda a parte encontro alimento e abrigo ; mas na qualidade
de · discípulo, aceitarei de ti mn copo de água e um pedaço
de pão.
Ergueram-se e iam caminhando em direção à casa, quando
mna mulher correu precipitadamente através do arvoredo e
veio cair aos pés de ambos, gritando :
- Salva-me, querida ama, salva-me!
:ele persegue-me
para me matar!
Fabíola reconheceu na pobre criatura a sua antiga escrava
Jubala ; tinha os cabelos grisalhos desgrenhados e tôda a sua
aparência denotava mna abjeta miséria. Fabíola perguntou
-lhe o que significava aquilo.
- Meu marido há muito tempo me trata com crueldade,
mas hoje está ainda mais violento que de costmne.
Ah!
salva-me!
- Não corres perigo aqui - respondeu-lhe Fabíola, mas receio, Jubala, que não sejas feliz na vida que levas.
Há muito tempo que te não via!
- Ai! querida senhora, por que hei de enfadar-te com a
história das minhas desgraças? Para que te deixei, e à tua
casa, onde teria sido tão feliz?
Contigo e Graja, e a nossa
falecida boa Eufrosina, teria aprendido também a ser boa
e a abraçar o cristianismo!
- Já tens realmente pensado nisso, Jubala ?
- Quantas vêzes, senhora, em meio às minhas tristezas
e remorsos, pensei nisso.
Pude ver quanto os cristãos são
felizes, mesmo os que foram maus como eu. E foi por falar
nisso a meu marido esta manhã que êle me espancou e
ameaçou matar-me.
Graças a Deus conheço as doutrinas
cristãs pelos ensinamentos de mna amiga.
- Há quanto tempo padeces êsses maus tratos, Jubala?
- perguntou Orôncio a quem o tio falara dela.
- Desde sempre - respondeu Jubala, - desde que lhe
falei, após o nosso casamento, do pedido que me fizera antes
mn homem sinistro chamado Eurotas.
Oh! era realmente
mn malvado, prêsa das piores paixões e de uma perversidade
·sem remorsos. Conservo dêle cruéis recordações!
- Como assim?
- �le ia sair de Roma e pediu-me que lhe preparasse
duas porções dé narcótico : mna para mn inimigo, dizia êle,
para o caso de vir a ser prêso ; essa devia ser mortal. A
outra devia produzir a insensibilidade apenas durante algumas
horas, pretendendo êle próprio servir-se dela.
Quando veio
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buscar a encomenda, eu ia justamente explicar-lhe que a des
peito da aparência o frasco menor continha um veneno mais
violento, e o maior a mesma substância, mas tão diluída que
não teria ef-eito mortal; mas meu marido apareceu e num
acesso de ciúme empurrou-me para fora do quarto. Receio
que algum êrro tenha sido cometido com êsses frascos e a
morte de um homem tenha resultado dêsse engano.
Fabíola e Orôncio fitaram-se em silêncio, maravilhados
das justas disposições da Providência, mas um penetrante grito
de Jubala os fêz estremecer, e qual não foi o horror de ambos
vendo uma flecha que tremia cravada em seu seio. Fabíola
amparou-a, e Orôncio olhando para trás avistou uma face
negra rindo com medonha expressão.
Um instante depois
viu-se um númida fugir a cavalo, com o arco a tiracolo à
maneira parta, a flecha pronta para um agressor eventual.
A seta que despedira teria passado despercebida entre Orôncio
e Fabíola ?
- Jubala - perguntou esta, - queres morrer cristã ?
- D e todo o coração.
- Acreditas num só Deus em três pessoas distintas?
- Acredito em tudo o que ensina a Igreja.
- E em Cristo, nascido e crucificado pelos nossos pecados ?
-'- Sim, tenho fé em tudo o que acreditais.
A voz ia-se-lhe tomando mais fraca.
- Depressa, Orôncio - gritou Fabíola indicando-lhe a
fonte.
Êle j á estava no tanque, enchendo de água as duas mãos,
e voltou logo para derramar o conteúdo delas sôbre a cabeça
da pobre africana, ao mesmo tempo que pronunciava a fórmula
do batismo ; ela expirou e a água da redenção misturou-se ao
sangue do seu castigo.
Após aquêle triste espetáculo, embora consolador, entraram
na residência e deram instruções a Torquato para providenciar
os funerais da convertida que fôra duas vêzes batizada.
Orôncio admirou-se da simplicidade e limpeza da casa,
em tão violento contraste com o luxuoso esplendor da antiga
morada de Fabíola.
De repente um magnífico tabernáculo ou arca lhe chamou
a atenção, num pequeno aposento retirado, e que uma cortina
bordada apenas deixava entrever. Aproximando-se pôde ler
esta inscrição : "Sangue da bem-aventurada Míriam derramado
por mãos criminosas" .
Orôncio ficou pálido como a morte, depois o sangue subiu
-lhe ao rosto e êle sentiu-se desfalecer.
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Fabíola que tudo vira, aproximou-se e pousou-lhe a mão
no braço, dizendo com bondade :
- Orôncio, verás aquí o que nos pode fazer corar a
ambos, mas não desesperar.
E dizendo essas palavras correu a cortina, e Orôncio viu
dentro do relicário, através de uma placa de cristal, a charpa
bordada cuja história estava tão intimamente ligada à sua e
da irmã. Duas armas agudas, com as pontas enferrujadas pelo
sangue, pousavam em cima dela.
Uma era a sua própria
adaga e a outra pareceu-lhe um dêsses instrumentos de vin
gança com que as damas pagãs castigavam as escravas.
- Ambos ferimos sem intenção preconcebida aquela que
agora honramos como irmã já glorificada. Pela minha parte,
o dia em que cometi essa maldade, dando-lhe assim ocasião
de me provar a sua virtude, foi aquêle em que vi a luz divina
erguer-se sôbre a minha alma. E tu, Orôncio ?
- Tambés eu, desde o instante em que tão mal procedi
com ela, em que a vi demonstrar tanto heroísmo cristão,
comecei a sentir sôbre mim a mão de Deus, que por fim me
levou ao arrependimento e ao perdão.
- É sempre assim - concluiu Fabíola. - O exemplo
de Nosso Senhor produziu os mártires, e o exemplo dos
mártires guíou-nos até l!:le. O sangue dêstes revigora o nosso
coração, o do Senhor purifica as nossas almas. O dêles implora
misericórdia, o Céu concede-a. Que a Igreja, nos seus dias
de paz e de triunfo, não esqueça jamais o que deve a era
dos mártires. É a êles que devemos a nossa vida espiritual.
Que todos os que vierem a conhecer esta época de martirio,
alcancem também a graça e o perdão !
Ambos ajoelharam e por muíto tempo rezaram juntos
em silêncio, diante do tabernáculo.
Em seguida despediram-se para sempre.
Ao cabo de alguns anos, que Orôncio passou em peni
tência, um pequeno relêvo de terra sob as palmeiras, no estreito
vale dos arredores de Gaza, marcou o lugar onde êle mer
gulhou no sono dos justos.
E muitos anos depois, passados no exercício da caridade
e da sàntidade, Fabíola adormeceu por sua vez na paz do
Senhor, ao lado de Inês e de Míriam.
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