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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é a tradução de CARESSA, de Xavier de Forneret. O livro é um 

romance fragmentado cujo conteúdo é o manuscrito do diário íntimo de uma jovem mulher.  

Inicialmente, faremos então uma breve biografia sobre Forneret, autor francês do século XIX que 

escreveu uma obra sem grande repercussão em sua época, mas que posteriomente foi resgatada pelo 

movimento surrealista; e, em seguida, uma análise sobre o livro CARESSA. A teoria de Meschonnic 

da tradução com paradigma na linguagem será o suporte da nossa tradução, com os auxilios pontuais 

de Octávio Paz e Ezra Pound. O relatório de tradução trará as observações e as estratégias do processo 

de tradução. Por fim, apresentamos a tradução realizada. 

 

 

Palavras-chave: romance fragmentado, tradução, CARESSA, manuscrito, teoria de Meschonnic, 

estratégias de tradução. 
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1.INTRODUÇÃO 
 

 A presente obra torna-se relevante pelo aumento do acervo traduzido do romantismo 

francês, mesmo que seja o seu autor marginal e de alcance limitado, mas sua escrita singular 

dá luz a alguns aspectos desse movimento.  

 O autor em questão, Xavier Forneret, publicou a maioria de suas obras entre as 

décadas de 30 e 60 do século XIX. Suas obras não ultrapassaram barreiras que a fizessem ser 

amplamente conhecidas por seus contemporâneos, mas foi posteriormente resgatada pelo 

movimento surrealista, particularmente por André Breton, que o incluiu em livro Anthologie 

d’Humour Noir, publicado em 1936. Antes, a Révue Surrealiste, em seu 9º número, já havia 

publicado Et la lune donnnait et la rosée tombait. 

 De fato, Forneret foi esquecido mesmo em seu país natal, e a possibilidade de 

conhecimento de sua obra deve-se a um artigo favorável publicado na revista Figaro pelo 

crítico literário Monselet, que chamou a atenção dos participantes do movimento surrealista, 

pois encontraram em seus escritos características que apontavam para os tempos modernos, 

pela presença do fantástico, de imagens audaciosas que anteciparam escritores como 

Lautréamont, por exemplo. 

 A assimetria da sua obra e as características extravagantes da sua personalidade, como 

Elton Kaye ressalta, talvez sejam indícios para entendermos o isolamento desse autor. Pois, 

mesmo incluído no grupo dos pequenos românticos franceses, Forneret não estava realmente 

vinculado a qualquer movimento literário, tendo transitado por vários gêneros literários. 

 O livro Caressa, objeto de nossa tradução, é um romance fragmentado, na forma de 

um manuscrito do diário de uma jovem mulher, que foi encontrado aleatoriamente  por 

Forneret, que decide então publicá-lo. Nesse texto encontramos vários aspectos que denotam 

a obra desse autor – a apresentação gráfica; o uso do espaço vazio como elemento que 

configura o sentido; a presença conflituosa do claro e o escuro; oposição de sentimentos para 

significar a mesma questão; o uso de imagens; o humor negro. 

 Para lidar com um texto dessa natureza, consideramos adequado nos basearmos na 

teoria de Henri Meschonnic, que constrói o seu pensamento dentro de uma linha que advoga 

ser a tradução uma ação que acontece no âmbito da linguagem. Não é na relação dicotômica 
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entre palavras que se dá o ato de traduzir, pois o ritmo presente em cada uma das línguas deve 

ser notado, pois ele é da mesma forma participante da construção do sentido. 

 Assim, também consultamos o livro O arco e a lira, de Octávio Paz, na parte em que 

ele fala sobre o ritmo na poesia e na prosa, onde diz que esse é fato poético essencial. 

 Da mesma maneira, o uso das figuras preconizadas por Ezra Pound como elementos 

que identificam o estilo de um texto tiveram seus aspectos mencionados. 

 No relatório da tradução que fizemos, procuramos identificar esses aspectos presentes 

nas obras desses autores mencionados. Percebemos então que, para escrever esse romance 

fragmentado, Forneret usou o recurso de ele ser um diário pessoal, com anotações dispersas 

em cada um dos trechos separados em cada página, e que a sua escrita está pontuada pelo uso 

recorrente de uma pontuação que constrói o ritmo do texto, deixando entrever ou imaginar 

sentidos. 

 Em anexo, está o texto original e, ao seu lado, a tradução proposta. 

 Ressaltamos que todas as traduções das citações de livros cujo original está na língua 

francesa foram por nós realizada. 
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2. CONTEXTO DO TRABALHO 
 
2.1 SOBRE O AUTOR 
 

Xavier Forneret, escritor francês nascido em Beaune, pequena cidade perto de Dijon, é 

um autor que, embora tenha mais de vinte livros publicados, permaneceu distante dos estudos 

dedicados aos movimentos literários da época. É conhecido como “o desconhecido do 

romantismo”. No livro Xavier Forneret, dit L’Homme de Noir, Eldon Kaye diz: 

 
 

“Querer ressuscitar Xavier Forneret, “pequeno romântico” borgonhês parece 
um desafio ou uma tarefa ingrata: sua vida não é bem conhecida, suas obras 
estão esquecidas, difíceis de encontrar e muitas vezes de uma assimetria 
desconcertante, poucos estudos lhes foram dedicados e não existe sobre ele 
nenhum trabalho completo que seja satisfatório. Mas, reconstruindo sua 
vida, podemos descobrir “uma pessoa apaixonante por mais de uma 
qualidade”, como disse André Breton, que foi um dos primeiros a se 
debruçar sobre esse desconhecido do romantismo.” (KAYE,1971,p. 23) 

 

Forneret ter sido esquecido é um enigma comentado por aqueles que hoje o conhecem, 

que procuram saber o porquê de um autor assim passar ao largo do conhecimento dos leitores 

por tanto tempo. A novidade encerrada em seus textos e também a assimetria que eles contêm 

são algumas possibilidades. Também há o fato de que Forneret nunca esteve realmente 

vinculado a uma corrente literária que o apoiasse e divulgasse as suas obras, mesmo tendo 

inicialmente flertado com o romantismo. Sua obra foi solitária, sem o conhecimento de seus 

contemporâneos. 

O fato de sabermos da existência dos seus livros hoje se deve ao artigo que o crítico 

Charles Monselet publicou, em 1858, na sua coluna literária da revista Figaro chamando 

atenção para aquele escritor. Diz “M. X. Forneret exagera em fraqueza; ele vale mais, nos 

seus esforços e nas suas aspirações inebriantes, do que cem escritores em suas serenas e 

estúpidas abundâncias. Existe nele uma natureza. Sobre a picareta com a qual a critica lhe 

bate, essa terra inexplorada deixa às vezes brilhar um filão de metal puro.” (MONSELET 

apud KAYE,1971, p. 281). 

A obra de Forneret não teve grande repercussão em sua época, nem foi reconhecida no 

meio literário. Somente em 1927, no nono número da Révue Surréaliste, foi publicado o 

poema Et la lune donnait et la rosée tombait e, depois, algumas de suas Maximes. Em 1939, 
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André Breton publicou, em sua Anthologie d’Humour Noir, a poesia Un pauvre honté, e 

algumas de seus aforismos do livro Sans titre et encore un An Sans titre. Essas novas 

publicações lançaram alguma luz sobre seu trabalho, ao qual foram então atribuídos 

predicados que o qualificava como texto precursor do movimento surrealista. No prefácio da 

Anthologie, Breton diz que “o estilo de Forneret é, aliás, daqueles que fazem pressentir 

Lautréamont com seu repertório de imagens audaciosas e todas novas já anunciam Saint-Pol-

Roux. Um poema como Jeaux de Mére et d’enfant, em Vapeurs ni vers ni prose, antecipa com 

uma ingenuidade desconcertante as ilustrações clínicas das teorias psicanalíticas de hoje”.  

(BRETON, 1966, p.125) 

Forneret nasceu na província e nela passou toda sua vida, exceto nas pequenas e 

frequentes temporadas em Paris, em infrutíferas tentativas de divulgar suas peças teatrais. Era 

membro de uma família burguesa de ricos comerciantes e proprietários de terras, que estavam 

na região há gerações. Esse ambiente provinciano foi hostil com suas pretensões literárias, da 

mesma maneira que por ele foi hostilizado. Tido como excêntrico e extravagante, não hesitou 

em seguir um caminho no qual essas opiniões desfavoráveis eram desprezadas, e mesmo por 

ele cultivadas. 

Vestia-se com longos casacos de veludo negro, usava chapéis bizarros. Falavam dele 

coisas estranhas, como, por exemplo, que habitava em uma torre gótica cujas paredes eram 

cobertas de veludo negro onde estavam postas lágrimas de prata. Celibatário, conviveu com 

duas mulheres e teve com uma delas dois filhos, que foram por ele reconhecidos. Para o seu 

primeiro filho, escreveu o livro A mon fils naturel, publicado em 1957, com a seguinte 

legenda: “Ao meu filho natural Antoine-Charles-Ferdinand-Xavier Forneret, nascido em 

Beaune, no dia 29 de setembro de 1854, com um esplêndido sol, e batizado no dia 25 de 

outubro seguinte na igreja de Chaudernay-sur-Dheume” (KAYE, 1971,p. 64) 

Em sua torre, tocava violino por toda noite. Possuía um Stradivarius herdado do pai, 

assim como uma bela fortuna. Culto e refinado, teve aulas de música com o célebre Baillot. 

Tocava em encontros e bailes da cidade, sempre em tentativas de impressionar e emocionar o 

público, que, diferentemente do que acontecia com seus escritos, gostava e apreciava esses 

concertos. Um jornal local publica: “M. Xavier Forneret, ordinariamente ávaro de seu belo 

talento como músico e compositor, quis contribuir para engrandecer o sucesso do nosso baile 

dado em prol dos desfavorecidos. Cada um, antecipadamente, festejou ao ouvir a execução de 

uma fantasia de sua autoria intitulada: Un soir que j’étais triste!.” (apud KAYE, 1971, p.56). 
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A Biblioteca Municipal de Beaune guarda três de suas composições: la Pluie e Musette, para 

piano e violão; e le Ciel est Bleu, música de Kleterrer e letra de Forneret. 

Os primeiros escritos de Forneret foram peças teatrais. A primeira, lançada em 1834, 

foi a peça Deux Destinées, logo seguida por L’Homme Noir, Blanc de visage e Vingt-trois, 

trinte-cinq. No ano seguinte, lança o conto Rien...quelque chose. 

A publicação de Rien...quelque chose não foi bem recebida pelo público, suscitando 

enorme polêmica em toda região, não muito afeita a obras inovadoras e de formato original. 

No livro, está impressa a determinação de que a sua venda seria inteiramente destinada aos 

pobres, o que foi realizado com a entrega da renda à Caixa Beneficente de Dijon. Mesmo essa 

atitude foi desprezada e os ataques foram impiedosos, chamaram-no de louco, impostor e 

charlatão. No entanto, o debate permitiu que a fama de Forneret começasse a se espalhar. O 

preço que teria de pagar por esse tipo de fama seria desproporcional. 

O conto – um diálogo espiritual no qual um livro de Young e um livro de Byron estão 

vivos e conversando entre si e, também, com Voltaire – é o primeiro dos contos fantásticos de 

Forneret e já demonstra o seu estilo original e o seu desejo de sair do senso comum. 

Além da viva polêmica e do repúdio, algumas características que iriam marcar a 

carreira de Forneret começaram a acontecer nessa época. Usava seus recursos financeiros para 

fazer propaganda intensiva dos seus contos nos mais importantes jornais da província. Esse 

tipo de divulgação do seu trabalho foi uma tática sempre usada por ele. Aliás, durante toda a 

sua vida não hesitou em empregar seus recursos para divulgar sua produção literária, seja 

financiando grupos de teatro para encenar as suas peças, seja pagando pela publicação de seus 

livros. 

O trabalho tipográfico de todos os seus livros é de autoria do próprio Forneret. É um 

trabalho remarcável, pois é primoroso na disposição tipográfica, paginação, escolha dos 

caracteres, e no o uso imoderado do branco. A apresentação dos seus livros era 

cuidadosamente verificada por Forneret, que assim buscava atrair a atenção do público com 

edições originais e bem cuidadas, algumas delas mesmo luxuosas. A edição de L’Homme 

Noir , Blanc de visage tinha uma capa verde com o seu título impresso em grandes letras 

brancas. Em Ombres de Poesie há um poema –L’Infanticide – impresso em letras vermelhas 

de sangue.  Hoje,  esses volumes são raros e muito apreciados pelos colecionadores. 

 A comoção em torno de Rien...quelque chose ainda não tinha sido esquecida quando 

Forneret promoveu a encenação da peça L’Homme Noir, Blanc de visage, em 1836,  em 
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Dijon. Não poupou dinheiro para atrair o público e, dias antes da estréia, fez colocar nas 

colunas frontais do teatro onde a peça seria encenada bandeiras mortuárias, conforme o 

espírito da própria peça. Na véspera, enquanto tocavam sinos, homens vestidos com roupas 

medievais percorriam as ruas da cidade com cartazes enormes, anunciando a peça com muito 

estardalhaço. Contraditoriamente, ao utilizar elementos do medievo, ele antecipa 

performances cujo paradigma é o novo artístico tornar-se um evento.  

O teatro lotou, a propaganda maciça que havia sido feita despertou a curiosidade de 

um público hostil, impossibilitando que a peça prosseguisse até o final. Tudo estava calmo no 

início, mas diante de palavras bizarras e comparações grosseiras, o público começou a vaiar a 

ponto de os atores não conseguirem mais continuar – suas vozes não eram mais ouvidas. Após 

apagar toda a iluminação, o diretor encerrou a primeira e única apresentação de seu 

espetáculo. O público, enraivecido, queria o dinheiro de volta.  Forneret escapou, dizem,  que 

sorrindo. 

Esses acontecimentos demonstram que Forneret realmente estava distante dos 

movimentos literários, não tinha mesmo um pequeno grupo que o apoiasse. Exemplificando, a 

peça romântica Hernane, de Victor Hugo, havia sido apresentada 6 anos antes, em Paris, com 

estrondoso sucesso, devido, em grande parte, à legião de seguidores do romantismo que 

combateram pelo seu êxito. Além disso, tanto os jornalistas, quanto a burguesia da província 

foram hostis a movimentos que propunham alterar o cenário artístico. Tentaram isolar 

Forneret da mesma maneira que outros o foram. 

Com persistência, Forneret continua a sua luta e, em 1836, publica o poema La lune 

dormait et la rosée tombait, que seria publicado novamente quase cem anos mais tarde na 

Révue Surréaliste. 

Os anos que se seguiram foram os mais fecundos do ponto de vista literário: publicou 

contos, poemas e aforismos. Saem os livros Sans titre, par um Homme Noir Blanc de Visage e 

Encore un An Sans titre, par um homme noir, blanc de visage. Também publica Vapeur, ni 

vers ni prose, um livro de poesia em que Forneret utiliza vários tipos de poemas.  

 Esse período foi também a época na qual Forneret empreendeu longas e dispendiosas 

disputas judiciais, que custaram boa parte de sua fortuna. Orgulhoso e zeloso de suas 

qualidades, processou jornais e jornalistas, vizinhos, detratores – não deixava que nenhuma 

manifestação que considerasse desonrosa para si mesmo ou para com os seus textos ficasse 

sem resposta. Perseguiu duramente seus adversários por reclamações reais ou imaginárias. 
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Sua impopularidade na pequena cidade onde morava teve um novo ímpeto com todas essas 

querelas. Essa quantidade de processos, injúrias e difamações também fez crescer o número 

de seus inimigos.  

De fato, Forneret tinha condições de se fazer respeitar pelos seus inimigos, pois tinha 

origem, dinheiro, família. Também tinha muito mais inteligência e preparo do que eles. E, no 

entanto, embora perspicaz, Forneret não percebeu que ao continuar a responder seus 

adversários, que não poderiam jamais aceitar a sua obra, trabalhava contra si mesmo. 

As suas excentricidades, sobretudo o humor negro com que dirigia sua vida, foram um 

desafio que lançava aos seus detratores, mas, por intermédio delas, também expressava a sua 

angústia. Suas atitudes aumentavam o desprezo do público que ele tentava seduzir e, assim,  

tentou, sempre, adaptar-se ao gosto de sua audiência. Nesse intuito, percorreu vários gêneros 

literários, procurando traduzir a sua voz mais profunda a um leitor esquivo. 

Iniciou escrevendo dentro de paradigmas do romantismo, é enquadrado dentro de um 

grupo literário denominado de “pequenos românticos”, que exaltavam o acaso da vida, a 

inconstância humana e a fraqueza de si mesmo. Escreveu aforismos e poesias, depois adotou 

o estilo literário conhecido como “frenético”, cujos principais assuntos eram a assombração 

da morte, a decomposição carnal e a aniquilação do túmulo. Eram em sua maioria malditos 

“jovens lobos – daí o nome de lycanthrope – prestes a devorar os burgueses e sobretudo 

fazerem-nos tremer” (DOMINIQUE in , OEUVRES COMPLÈTS 2013, p.9). 

Não conseguiu ter o sucesso tão desejado em nenhum desses gêneros. Essas mudanças 

podem ter de alguma maneira impedido que a sua voz surgisse mais claramente. Tentou, 

como vimos, várias modalidades para tentar chegar aos leitores. Isso porque Forneret tinha em 

seu propósito falar para as pessoas algo que ele possuía em si. Como membro de uma classe 

social abastada, com uma educação e possibilidades muito superiores a maioria das pessoas 

de então, ele considerava que tinha algo a dizer a essa população. Escrever era também 

direcionar o meio social e as pessoas. Além disso, o fato de Forneret ter escrito dentro dessa 

diversidade aquilo que acreditava ser importante para cativar um publico talvez seja o motivo 

de sua obra ser tão assimétrica.  Os estudiosos de sua obra apontam textos lapidares, como Un 

diamant sur l’herbe, em que pinta um universo ideal com a visão de um amor sublime e o uso 

de imagens cativantes por suas cores, musicalidade e perfumes. Juntos estariam também 

textos de aforismos morais. Kaye assim avalia o conjunto de sua obra:  
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“Podemos reter de Forneret as suas peças da juventude, pelo amor perturbado que as 
anima; a metade dos aforismos, aquelas que não são morais, por suas imagens 
provocantes; a metade de Vapeurs, ni vers ni prose, pelo seu frenesi macabro; os 
contos, porque neles o autor espreita o fantástico e persegue as visões que 
transcendem; por fim podemos salvar algumas brochuras e artigos abusados. Em si, 
não é pouca coisa.” (KAYE, 1971, p. 89) 
 

Essa contradição fazia parte de sua própria personalidade, de fato comportava-se como 

se houvesse dois caminhos paralelos, ou divergentes, mas que de toda maneira estavam 

presentes em sua vida. Tanto era um burguês sólido que nunca renegou o seu meio, quanto era 

um visionário; zombava dos membros da igreja católica, mas reconhecia a sua excelência; 

tinha uma postura que oscilava entre a revolta e o janotismo. 

Mas o que permeia toda sua obra é o fato de expressar sua subjetividade singular e o 

seu gosto pelo fantástico em imagens que transcendem a imaginação, misturadas com cores, 

sons e aromas. Foi um escritor fecundo, apesar da indiferença que acolheu a sua produção 

artística. A sua originalidade foi um caminho solitário, falou para o deserto.  

Xavier Foneret era de um outro tempo. O príncipe das trevas jamais abdicou, até o 

limite de suas forças, de tentar transmitir e conciliar com os seus sonhos. Nunca deixou de 

acreditar que o mundo consciente é limitado em relação ao que o inconsciente pode mostrar, 

que tudo aquilo que nos cerca só é parcialmente verdadeiro, que o mundo nos dá uma 

aparência falsa dos seres e objetos e que só o nosso olho interno pode refletir uma imagem 

válida das coisas. Essa realidade, a verdadeira, está alhures. 

A partir de 1870 Forneret abandona a literatura. Isola-se em sua casa em Beaune, onde 

vive solitário. As pessoas tinham ouvido falar de suas obras, não as conheciam e o 

consideravam um velho senhor original e inofensivo. Em uma missiva endereçada a uma 

revista de Dijon, e que é citada por Monselet, diz: 

 

 
“Obrigado, caros senhores, mas eu estou bem, não me queixo mais... Então 
senhores, tenho uma satisfação que talvez vós não experimentais; quando eu 
saio, apesar das minhas pretensas esquisitices de todo gênero, todas as 
pequeninas crianças me dizem: “Bom dia, Sr. Forneret, bom dia !”com toda 
gentileza e nada de zombaria; e essas pequenas vozes infantis produzem uma 
grande repercussão no meu coração”.(MONSELET apud KAYE, p.282) 
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2.2 SOBRE CARRESSA 

 

Trata-se de um romance fragmentado, escrito sob a forma de um diário pessoal. O 

autor do livro, Xavier Forneret, é apenas a pessoa que encontrou o manuscrito em um passeio 

que fazia, numa doce noite de um belo mês de junho, pelos arredores da avenida dos Champs 

Elysées, em Paris. Sem temer indiscrição, pois diz ser o texto auto-explicativo, Forneret 

decide publicá-lo. Ele dedica, à autora do texto, um poema, que está situado antes do prólogo 

e que já antecipa e apresenta os assuntos que serão abordados no texto que está oferecendo ao 

público,  assuntos esses que são sempre presentes em sua própria obra – amor, sofrimento, 

êxtase, vida e morte. 

 O texto encontrado é um manuscrito de um diário pessoal de uma jovem mulher que 

escreve para dar o seu testemunho de uma vida de sofrimento. Ainda muito jovem, foi forçada 

a contrair um casamento pretensamente vantajoso com um homem que abomina. 

 Ele é mais velho, pavoroso e devasso. Também é muito rico e apaixonado por sua 

beleza e juventude. 

 A jovem não suporta qualquer toque desse homem, todo contato é rejeitado e sentido 

com repulsa. Mesmo que em alguns fragmentos do seu manuscrito possa deixar entrever a 

possibilidade de vir a aceitá-lo, recusa esse fato com firmeza, pois não o ama, e esse é o fator 

determinante de sua conduta. 

 Concordou com o compromisso determinado pelos seus pais, foi submissa a esse 

arranjo, mas, agora, sente-se como se fora vendida, e que isso a distancia de um amor 

idealizado para si mesma. Sua vida então é um sofrimento contínuo. 

 E sofre por tudo: pelo marido que não ama, pelo amor do marido que não aceita, pelo 

filho que não consegue amamentar e pelos pais que não a compreendem em sua decisão de 

contrapor-se a uma vida que não a satisfaz. Essa situação a deixa na mais profunda solidão, 

isolada de todos e ansiando por qualquer pessoa que possa vir a entendê-la, ao mesmo tempo 

falar sobre o mundo no qual está e aquele que almeja.  

 Nesse embate cotidiano em que vive e que enfrenta por decisão própria, Caressa – é 

esse o nome que atribuiu a si mesma – decide escrever suas vivências, pretendendo assim ser 

testemunha de uma vida que não deve ser levada por ninguém. Com isso, deseja ser uma guia 
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para outras pessoas, jovens mulheres em relação a experiências que devem ser por elas 

evitadas, ou seja, um matrimônio imposto por um manejo familiar e sem o amor. 

 É esse amor idealizado e por isso sublime que a impede de se satisfazer com o que 

tem. O tamanho de sua inquietude está relacionado com aquilo que não tem e que tanto quer. 

Pergunta-se, comparando sua vida com as demais:  

 

 
“Sonhemos com misérias muito maiores que devoram perseguindo-lhes sem 
trégua, em desesperos predestinados, tantos seres humanos a quem tudo 
falta, mesmo a haste que crêem mais sólidas; lancemos sobretudo um olhar 
sobre essas mães que têm fome e frio, e cujos gritos d’alma misturam-se a 
esses corpos dos filhos que elas têm nos braços, que vêem empalidecer, e 
que essa morte antecipada lhes retira quase a força de implorar a Deus. Meu 
filho tem fome? Meu filho sente frio?” (CARESSA) 
 

Não vive uma existência que a satisfaça plenamente e espera, por intermédio dessa 

escritura, estabelecer uma ligação consigo mesma e com aqueles que porventura venham  a 

entrar em contato com essas linhas de seu diário. É por intermédio do que escreve que Caressa 

entra em contato com os seus desejos e os seus temores. Essa atividade serve para seu próprio 

conhecimento pessoal. 

Mesmo que Forneret tenha se apresentado somente como sendo o editor de um 

manuscrito com o qual se deparou aleatoriamente - o que se apresenta como uma estratégia 

autoral - encontramos no livro em questão as características que definem sua obra como um 

todo. Entre elas, e por então tratarmos desse  assunto, mencionamos o fato de que ele sempre 

foi o editor de seus livros. 

 A começar pela apresentação do livro: foi lançado em uma edição muito bem cuidada, 

é um pequeno livro que faz uso indiscriminado do espaço em branco. Exceto por algumas 

poucas páginas onde o texto ocupa integralmente todo o espaço da lauda, poucas frases estão 

postas em cada página das restantes do livro. 

 Estão presentes nesse texto os assuntos preferidos por Forneret e que são 

desenvolvidos no decorrer de sua obra: o amor, a morte, o acaso, o sofrimento, o isolamento, 

o desejo de uma vida diferente da vivida.  

 Para falar dessas questões que lhes são caras, o autor constrói um ambiente onde as 

emoções se contrapõem com violência e onde existe um prazer estético descrito pelo uso das 

cores, dos sons e dos perfumes.  
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 São cenas repletas de imagens sempre recorrendo em colocar lado a lado a dualidade 

presente nos momentos da vida, mesmo nos mais banais. Quase nunca aquilo que acontece 

deixa de estar sob o signo de emoções conflitantes. O claro e o escuro estão presentes nas 

cenas da vida de Caressa. Existe um lado obscuro e oculto espreitando cada cena, um outro 

lado das coisas são pressentidos no mais profundo dos seres que, no entanto, não estão 

explícitas claramente ou não são por elas completamente entendidas.  

 Mirando-se em um espelho, com o qual dialoga sobre aquilo que acontece em seu 

íntimo, Caressa constata: 

 

 

“Pois bem! Sim, esse espelho tem razão: tenho medo... e esse pavor assume 
em meus olhos... interiores, se podemos nos exprimir assim, uma fisionomia 
singular e palpitante, delícias desconhecidas, todas enguirlandadas de rosas 
de crepe negro”. (CARESSA) 
 

 Em outra passagem, vemos que Caressa está ciente da necessidade que tem de exercer 

aquilo que ela verdadeiramente acredita sobre si mesma, e sente-se feliz com essa breve 

possibilidade. Diz: 

 

 

“Entrego-me ainda mais a esse encanto de uma liberdade provisória, quando 
eu estiver só, eu não espere mais nada do que ser em profusão eu mesma, 
para elevar, com a menor mistura possível de sentimentos terrestres, minha 
alma a Deus, por meu filho!” (CARESSA) 

 

 Na construção dessa dualidade intrínseca à obra de Forneret, a natureza está sempre 

presente. São tempestades, trovões, estrelas e raios que podem prenunciar e qualificar os 

sentimentos e as ações. No decorrer do texto, encontramos as seguintes menções: 

 

 

“A menor palavra, a menor menção, a alusão menos marcada, fazem-nas 
nascer, ai de mim! E estrondar como uma tempestade que era impossível de 
prever... não tenho eu um doce raio de céu azul, meu filho?...nessa noite 
deslumbrante, eu senti e vi por uma janela que se abre para um céu sombrio, 
algo como uma estrela cujo clarão diabólico mostrava-se no longínquo... Oh! 
Meu Deus! Podeis afastá-lo assaz de suas tempestades desconhecidas, para 
lhe proporcionar o resto de sua existência completamente feliz... Minha 
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janela se fecha com estardalhaço, enquanto um ressoar de um trovão 
longínquo...” (CARESSA) 

 
 Por outro lado, a natureza também contribui para descrever os momentos de 

felicidade. Essas ocasiões são expressas de modo delicado, mas encerram ainda as 

características com as quais Forneret fala sobre os sentimentos e as sensações. Eles crescem 

em importância, pois parecem que esticam as sensações para o lado extremamente oposto 

daqueles da vida real, dando um ar de irrealidade e até mesmo de misticismo. São como uns 

sonhos distante, sublimes e que proporcionam um contato com sensações de êxtase, mas que, 

todavia, estão pertos e podem ser perceptíveis se a pessoa está disponível para tal . Como 

podemos perceber na passagem a seguir: 

 

 
Entreabro a minha janela por onde a lua desliza languidamente o seu 
mistério acompanhada das mais suaves emanações. As rosas e os jasmins, 
festoando aqui e ali, precipitam-se rivalizando o seu hálito delicioso, cujos 
perfumes bastam para purificar esta água límpida que parece simpatizar com 
essas ternas sensações que experimento, nessa noite iluminada por luzes 
celestes”. (CARESSA) 
 

Nesse trecho encontramos muitas daquelas coisas que Forneret considera importantes 

para expressar as sensações e os momentos de bem-estar próximos ao êxtase. Parece mesmo 

que essas sensações só se tornam possíveis quando esses elementos estão presentes, ou que 

são esses elementos que possibilitam exprimir aquilo que deseja dizer. Pois aqui encontramos 

o elemento da natureza – a lua, que desliza apresentando um mistério, em uma cena onde 

existem flores, perfumes e a água purificada que causam o bem estar completo de Caressa. 

Mas, da mesma maneira em que a cena leva ao reconhecimento daquilo que é expressivo em 

Forneret, em outra passagem do livro, que talvez se remeta a essa cena que parece ser a de um 

banho, esse momento idílico é bruscamente interrompido: “depois que o vento sopra mais 

forte, que nuvens obscurecem o céu e a janela se fecha com estardalhaço, enquanto um 

ressoar de um trovão longínquo ... sim, é bem um raio que ribomba”, Caressa sente temor e  

medo entrevisto “por um clarão que se dirige para o meu quarto. Ele se aproxima ... Batem ... 

Minha mãe entra...”  

 Por ser um diário, então escrito depois que os acontecimentos se passaram, o texto não 

se estrutura exatamente em ordem temporal – as memórias que serão nele transcritas passam 

pelo signo da escolha da autora em registrá-las. Esse formato do texto acentua imprecisões e 
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alguns mistérios não revelados, mesmo que a autora tenha se comprometido com seus 

possíveis leitores que seria absolutamente sincera e leal para com eles. 

 Também destacamos o texto a seguir, pois nele estão presentes aquelas imagens tão 

cativantes que fazem de Forneret um autor que se destaca por conceber imagens de uma 

tocante singeleza, que chamam a atenção para questões simples, que estão de todo perto da 

pessoa, e das quais se extrai momentos que expressam sentimentos desejáveis e ao mesmo 

tempo simples: 

 

 
“Minha vista se estende sobre a doce verdura do nosso jardim e meus 
sentidos se cativam nos apaixonados perfumes dessas outras borboletas tão 
variadas em cores, e ultrapassando-as ou enlaçando-as por uma vida 
sorridente, embora que imóvel, sua cara irmã, essa verdura encantadora”. 
(CARESSA) 
 

 É importante mencionar as expressões e palavras com as quais Forneret constrói o 

ritmo da linguagem usada em seus versos. Ele é constantemente intercalado por exclamações 

e deixando sempre o não dizível presente por intermédio do uso das reticências. No entanto, 

propomos que a abordagem desse assunto seja melhor discutida quando formos tratar das 

estratégias usadas em nossa tradução. 

 Mesmo havendo elementos que caracterizam sua obra, podemos aqui apontar outra 

questão sempre presente nos livros do autor. Trata-se do elemento fantástico que 

proporcionou a confecção de inúmeros livros importantes na obra de Forneret. O humor negro 

está finamente inserido no texto quando, por exemplo, dois vizinhos de mesa de Caressa em 

um jantar de gala começam a falar sobre seu casamento e sua vida e falam coisas de arrepiar. 

Ela deixa-os prosseguir, até o momento em que revelando sua identidade até então 

desconhecida, apresenta-se como o objeto da conversação. 

 O Carressa está inscrito em outra vertente de seu trabalho tão diferenciado, que 

transitou por alguns gêneros. Talvez possamos encontrar no escopo desse livro muitas das 

vicissitudes e elementos presentes na própria vida de Forneret, assim vejamos alguns 

exemplos que vamos elencar. Em primeiro lugar, a trama desenrola-se em um pequeno 

vilarejo onde as pessoas são hostis à heroína do livro, pois não têm condições de compreender 

os desejos por uma vida diferente. O diálogo que Caressa presencia em um jantar é 

emblemático do quanto as pessoas presumem e tecem maledicências sobre a sua vida conjugal 
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e sobre o seu próprio caráter. Também Forneret sofre ataques da parte de seus compatriotas. 

Assim como o pai de Forneret era contra os desejos literários do filho, o pai de Caressa lhe faz 

oposição, lhe chama de carola e pergunta: do que ela tem precisão, ela não tem um marido 

cujos cuidados numerosos a oprimem? Uma outra visibilidade da personalidade de Forneret 

que podemos perceber neste livro é que tanto a heroína quanto o autor escrevem para si 

mesmo e para os outros. Desejam com a escrita influenciar seus leitores. Caressa  escreve : 

“aqui, uma cena incrível! Devo contá-la? Essa hesitação é atormentada pelo desejo de ser fiel 

na sequência de meu relato e na esperança de ser proveitosa aos filhos infelizes, neles 

estimulando alguma indignação...” 
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3. SEGUNDA PARTE- DESENVOLVIMENTO 
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3.1-  CONSIDERAÇOES TEÓRICAS 

 

A tradução de um texto do publicado em 1858, ano do lançamento do livro Caressa, 

de Xavier Forneret, com a finalidade de apresentar um trabalho acadêmico de conclusão do 

curso de tradução estabelece a perspectiva de uma reflexão teórica sobre esse fazer.  

Então, devemos ter concomitantemente a noção de que esse é um trabalho no qual 

estão justapostas e caminham juntas duas questões: a de que existe um fazer e de que esse 

fazer deve refletir uma elaboração teórica, e mesmo ser por ele dirigido. Essa prática da 

tradução referindo-se a uma teoria que pressupõe uma prática, cada uma delas influenciando e 

trazendo conhecimento é abordada por Henri Meschonnic, em seu livro Éthique et Politique 

du traduire. Ele diz: 

 
 

 “O papel da teoria é transformar as práticas, o papel das práticas é de fazer a 
descoberta das teorias. A política da teoria, ao mesmo tempo que sua 
necessidade antropológica e poética, é o de passar da anexação à 
descentralização. É também sua atualidade.” (MESCHONNIC, 2007,p. 49)  
 

 Esses procedimentos estariam baseados na ética da tradução, apoiada em uma ética da 

linguagem, que se afasta do entendimento de que a tradução ocorre entre línguas, isto é, que 

esta é um sistema binário procurando manter o dualismo do signo. Essa compreensão de que a 

tradução está no nível das línguas leva a noções de fidelidade e de exatidão, que não 

esclarecem de fato a problemática, pois confundem a língua e a linguagem. A ética da 

tradução estaria então na busca de um sujeito que se esforça em constituir-se como sujeito em 

sua atividade, mas que nela reconhece um outro que também é sujeito. Assim, no âmbito da 

linguagem, esse sujeito é tanto ético quanto poético.    

 Para tanto, propõe um programa no qual defende um método de trabalho onde se deve 

reconhecer que a tradução não deve utilizar somente os conceitos da língua, que é o do signo, 

do descontinuo, da redução ao binário. Essa proposta estabelece que não devem ser 

confundidas a língua e a linguagem, a língua e a cultura, a língua e a literatura, a língua e o 

discurso. 

  Pois se a língua encontra-se no plano do binário, ela é incapaz de falar sobre o 

continuo língua-poema-ética-politica de uma maneira que todos eles se influenciem 

mutuamente. Esse pensamento dicotômico fala em termo de línguas – as de chegada e as de 
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partida, por exemplo –; o que é adequado e o que não é; a tradução bem feita e aquela a 

desejar, e não considera outros elementos que estariam presentes no ato de traduzir.     

 Mas é a linguagem o lugar essencial para a tradução, mas aquela que não esteja 

inscrita do pensamento binário do signo, que chega a confundir-se com a natureza mesma da 

linguagem. Pois o signo é tido como uma representação da linguagem e por sua descrição. 

Para melhor definir o seu papel, Meschonnic estabelece que o signo atua em seis paradigmas, 

quais  sejam: um modelo linguístico, assim como é considerado por muitos estudiosos; um 

paradigma filosófico, que opõem palavras e coisas; um paradigma antropológico, que 

distingue a oralidade do escrito; a oposição entre o espírito e a letra; o paradigma teológico, 

não somente uma forma e um conteúdo, justapostos, mas assumindo um significado que pode 

estar tanto “escamoteado quanto escondido”, e que passa pelo todo, sendo o paradigma que 

melhor demonstra o funcionamento do signo; e o paradigma político, aquele que contrapõe a 

minoria à maioria. 

 Mas, se não é no signo, que não representa forma e conteúdo, e sua significação que é 

ao mesmo tempo fugidia e escamoteada, como será possível o tradutor trabalhar para 

encontrar a sua base para trazer para sua língua um texto de outra língua qualquer? Pois é um 

conjunto com o que temos de lidar, aquilo que o autor a ser traduzido fez com a sua própria 

língua, de um modo pessoal e próprio. 

 Nesse campo ampliado, pois não tratamos mais só do signo, é necessário o uso de 

conceitos que possam preencher essa tarefa que devemos dar conta de fazer, que elabore esse 

conjunto de elementos presentes em um texto que escapam aos atributos do signo. 

 Devemos então ver a linguagem como qualidade do conjunto. A teoria da linguagem 

que seja o pensamento do continuo e interação entre arte, ética, política, poesia, literatura. É 

pela linguagem, e através dela, que se inventa o pensamento e se organiza a vida. A prática da 

relação entre si mesmo e os outros, tudo passa inequivocamente pela linguagem, e daí a 

existência de uma ética da linguagem, que articula o Eu, o Tu, e também aquilo que está 

ausente. A ética da linguagem tem um valor, que possui uma duplicidade – um sujeito só pode 

ser construído se os outros também o forem. Então, conclui-se que ética e linguagem são 

relacionadas de forma muito forte, em um movimento que não para de fluir.  

 É nesse contexto valorativo da ética que pode ser entendido que a identidade não se 

opõe à alteridade, mas que a identidade só vem pela alteridade.  
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 A linguagem não é o mesmo que os saberes. Estes estão organizados em 

compartimentos distintos, encerrando em cada um deles a fatia de um todo. Assim, a 

linguística está dividida em fonologia, fonética, lexicografia, sintaxe. No entanto, a linguagem 

está relacionada com a completude da vida.   

Aqui, Meschonnic baseia-se em dois conceitos: 

1. Sobre a vida, de Spinoza “Então, como dissemos, o melhor Estado é 

aquele no qual os homens vivem em concórdia, como entendo a vida humana 

que não é definida somente pela circulação do sangue comum a todos os 

animais, mas, sobretudo pela razão, a verdadeira virtude, e pela vida do 

Espírito (SPINOZA apud MESCHONNIC, 2007, p. 23); 

2. Teoria da linguagem, de Saussure: não aquilo que o estruturalismo 

separou, mas o pensamento interativo de Saussure, que, no entanto, sofreu uma 

intervenção reducionista do estruturalismo. Hoje, com descobertas de recentes 

textos, essa teoria sofre algumas revisões. Anexas estão as 9 razões que 

Meschonnic oferece para diferenciar o seu entendimento de Saussure do 

entendimento adotado pelos estruturalistas1. 

 

É nessa relação entre a linguagem e a vida que se posiciona a ética, entre a teoria da 

linguagem, as práticas da linguagem e aquilo o que deve ser uma vida humana. 

A linguagem como uma faculdade humana que ultrapassa a palavra também foi 

compreendida por Malinovski em sua elaboração da função fática da linguagem, quando, em 

seu contato com os habitantes das ilhas do Pacifico Sul, percebeu que a comunicação também 

abrange o não dizer, o falar pelo falar e o falar acompanhado de gestos.  

11 Onde Saussurre diz sistema (noção dinâmica) , o estruturalismo diz estrutura (noção formal e 
ahistórica); Onde Saussure diz que tudo é ponto de vista, o estruturalismo apresenta-se como 
descrevendo a natureza da linguagem; Onde Sausssure tem uma sistematicidade toda dedutiva 
da teoria da linguagem, o estruturalismo faz a ciência da linguagem descritiva; Saussure pensa a 
unidade língua/palavra como discurso, e o estruturalismo  praticou uma dicotomia entre a 
língua e a palavra; Também em Saussure a teoria da linguagem postula a poética, enquanto o 
estruturalismo só viu oposição entre o racionalismo do Cours e o espetáculos dos Anagrammes; 
Em Saussure, a associação múltipla está em oposição ao sintagma e o estruturalismo fez 
oposição binária do paradigma ao sintagmático. Para Sausssure, o signo radicalmente arbitrário 
é de uma historicidade radical, mas o estruturalismo compreendeu o arbitrário como 
convencionalismo; Para Saussure, a diacronia/sincronia é uma só história em movimento, uma 
solidariedade, e o estruturalismo compreendeu o arbitrário como um convencionalismo. 

(MESCHONNIC, 2007,P.24) 
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É na linguagem que podemos encontrar a força, o poema de um texto, sendo o poema 

a força que transforma uma forma de linguagem em uma forma de vida e ao mesmo tempo 

expressa uma forma de vida em linguagem. É a força que transforma e influencia a vida, a 

invenção da vida tanto passa pelo poema quanto está dentro dele. Ressaltamos que esse 

conceito de poema afasta-se da noção cultural, formal, habitual do que seja um poema, apesar 

de Meschonnic avaliar que na realidade esse conceito por ele proposto sempre esteve 

subjacente, presente naquilo que é sugerido. 

As consequências dessa formulação são as seguintes: 

• O poema é um ato ético porque faz um sujeito, te faz um sujeito. Daquele que 

escreve, fundamentalmente, mas também de que lê e eventualmente se 

transforma; 

• Se o poema é um ato ético, só o será se nele houver um principio ético que 

transforma, por sua vez, a vida e a linguagem e, daí, transforma também a 

ética; 

• O poema engloba tudo o que chamamos de arte da linguagem. Nesse sentido, 

um romance só é um romance, se nele houver um poema. Em todas as suas 

frases. 

Sendo o poema o cerne da linguagem, a tradução de um texto deve buscar essa força 

em seu fazer, pois não é a língua que é traduzida. Uma tradução não pode ser pensada em 

termos de línguas, mas naquilo que uma obra fez na sua língua. É considerar que na 

linguagem há um continuo, que a ética de traduzir é ouvir o continuo que está no poema, 

ouvir não o que ele diz, mas o que faz dele um poema, o movimento que ele encerra. 

Esse ouvir é saber que há um ritmo organizando o movimento da palavra no continuo 

ritmo-sintaxe-prosódia, encadeando todos os ritmos: de ataque, do final, da posição, da 

repetição, da prosódia, sintático. Assim, saber que existe esse continuo, que um poema tem 

esse movimento em si mesmo significa perceber a linguagem como uma capacidade do 

conjunto. Também Mauss, antropólogo, aponta que o ritmo é uma capacidade da linguagem, 

de forma universal. 

Mas o ritmo não é somente o acento sucessivo das intensidades do texto, ele também 

organiza o movimento da palavra, é a organização do continuo, o que também inclui a 

sintaxe. 
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O signo não conhece o continuo, pois então como ele pode reconhecer e entender 

aquilo que também está dentro da linguagem e que lhes escapa, visto que está centrado na 

palavra, no sentido da palavra. Outros fatores que constroem um texto, como ritmo, a 

prosódia, tudo o que por fim é enunciado e significante.  

Assim, temos que sendo na linguagem que a tradução realmente pode acontecer  

atendendo a um desejo ético, é necessário estabelecer a teoria da linguagem adequada a esse 

propósito. Ela também deve admitir o continuo interagindo com a poética da sociedade, em 

suas manifestações de arte, cultura, política, poesia e literatura. 

Pois o problema maior da tradução é a sua teoria da linguagem. O resultado da 

atividade de traduzir mostra que essa atividade é um produto que varia em função da teoria da 

linguagem. Toda tradução, antes mesmo que ela demonstre a sua eficácia, apresenta antes de 

tudo a sua representação da linguagem. Por isso, temos que as novas traduções de textos 

importantes são um paradigma desse fato – o texto original permanece, mas as atualizações 

linguísticas demonstram que o uso da linguagem modificou-se. Houve uma modificação do 

olhar e do ouvir. Constata-se essa questão no exame das sucessivas traduções de um mesmo 

texto. 

Corroborando Meschonnic, julgamos importante acrescentar as reflexões que o poeta e 

ensaísta Octávio Paz fez em O arco e a Lira a essa questão.  

Falando sobre o ritmo, ele diz: 

 

 

“O ritmo não apenas é o elemento mais antigo e permanente da linguagem 
como é bem possível que seja anterior à própria fala. Em certo sentido, pode-
se dizer que a linguagem nasce do ritmo; ou pelo menos, que todo ritmo 
implica ou prefigura a linguagem”(PAZ, 2013, p.72) 
 
 

Pois a linguagem não é a palavra sozinha, não aparece isolada, ela está sempre em 

contexto, o fato que possibilita a constituição de uma unidade significativa.  

Essas unidades significativas realizam-se nas frases. Os usuários da linguagem que 

não tem uma prática gramatical determinando o uso da linguagem – as crianças e os 

analfabetos – sabem muito bem refletir essa tendência e a elaboração do seu pensamento 

obedece a esse principio.  
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Falando sobre a frase poética, Octávio Paz diz que a sua unidade no poema, aquilo que 

a constitui como tal e que faz a linguagem acontece por intermédio do ritmo, e não pelo 

sentido ou difusão significativa. 

Existe um dinamismo de atração e de repulsão das palavras que é dirigido pelo ritmo. 

Encontrar e reproduzir esse ritmo com o uso de rimas, metros e outros procedimentos poéticos  

é a operação poética, o que faz com que o ritmo não seja uma medida vazia de conteúdo, mas 

o criador de uma direção e de um sentido.  

O poema é o gênero por excelência onde o ritmo manifesta-se plenamente. Ele é a sua 

condição. A prosa difere do poema, o ritmo na prosa não é a condição absoluta. Nela, por ser 

o lugar onde se expressa a razão, as palavras se desprendem do ritmo e vigoram as leis do 

discurso.  

Sobre a presença do ritmo nas prosas, acrescenta: 

 

 

“A linguagem, por sua própria inclinação, tende a ser ritmo. Como se 

obedecessem a uma misteriosa lei da gravidade, as palavras voltam 

misteriosamente à poesia. No fundo de toda prosa, mais ou menos enfraquecida 

pelas exigências do discurso, circula a invisível corrente rítmica”. (PAZ, 2013, 

p.74) 

Outra formulação teórica que gostaríamos de falar brevemente é a que Ezra Pound faz 

sobre as palavras, de como elas podem vir a construir o seu significado. Esse significado está 

relacionado com as raízes, associações que por sua vez acontecem quando a palavra entra em 

cena. 

Para fins do presente trabalho, importa-nos reter a formulação que ele faz sobre o 

modo como as palavras são carregadas de significação, ou seja: 

• Fanopéia – usamos uma palavra para construir uma imagem visual; 

• Melópeia – o som é usado; 

• Logopeia – grupos de palavras usados para causar efeito. 
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3.2 – ESTRATÉGIAS DE TRADUÇÃO 

 

 A tradução de um texto original do século XIX, de um autor francês de um estilo tão 

pessoal quanto Forneret enseja uma estratégia de trabalho que deve estabelecer os limites de 

como o autor elaborou o seu texto. É importante analisar o modo como o próprio autor trata o 

seu texto, e, como fala Meschonnic, ver o que ele faz com a linguagem. 

 Inicialmente, verificar o formato apresentado – um romance desenvolvido na forma de 

um manuscrito, o diário de uma jovem mulher. O texto está dividido em extratos destinados 

ao registro de cada emoção ou acontecimento digno de ser registrado pela autora. Então, não é 

um texto continuo, ele é fragmentado em sua própria apresentação – há páginas nas quais 

poucas linhas ocupam toda a sua extensão, em um breve registro, em outras, temos descrições 

mais prolongadas de cenas e de estados psíquicos íntimos - muitos deles pela realização de 

experiências sensoriais -, descrições de hábitos pessoais. Outros, ainda, transcrevem diálogos 

das pessoas que com ela convivem, que são marcantes para Carressa. 

 Essa fragmentação que ocorre na apresentação do texto também pode ser percebida no 

seu interior – toda a escrita está repleta de interrupções que pontuam o ritmo do texto. O 

recurso que o autor utiliza para realizar essa cadência, marcar esse ritmo, é a pontuação.  

Estão presentes no decorrer de todo o texto as interjeições e o uso das reticências. 

 O uso desses sinais de pontuação no texto molda o seu ritmo e constrói o seu sentido. 

As interjeições frequentemente denotam um estado de alma relacionado ao sofrimento, 

enquanto as reticências indicam aquilo que é indizível, que deve ficar oculto e subentendido. 

Logo no inicio do texto, para falar de sua noite de núpcias, temos: “Anoitece, a noite de 

núpcias... O homem nos sorri... À sua aparência, nós, nós estremecemos ... porque ... ele quer 

aquilo que lhe pertence ... aproxima-se do  nosso rosto ... e, então, um rubor repleno de 

angústia recobre nossas bochechas ... então seus lábios ............... mas, nós escapamos ... 

respiramos!” 

 As interjeições, e expressões que denotam esse uso – Oh! Ah! Pois bem! Eis! – assim 

como a constante presença do ponto de exclamação demonstra a exaltação emocional presente 

em todo o texto, como uma respiração ofegante. 

 A oposição entre campos semânticos contratantes em situações limite, que vão das 

melhores sensações experimentadas, e que na maior parte das vezes estão perto do êxtase, 

sempre convivem com outros momentos de grande desespero, quando o medo e mesmo o 
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pavor dominam as emoções. É o escuro em oposição ao claro, determinando a condução do 

texto.  

 Outra característica que encontramos no texto é o uso do recurso da palavra destacada. 

Existe aqui a pretensão de que essa intervenção visual possa resumir o sentido desse momento 

do manuscrito. É a palavra condensada, carregada de sentido. Entre outras expressões que 

foram assim sublinhadas, citamos: “Oh! Meu filho! Meu filho! Há algo no mundo além de ti, 

a quem não tenho... Oh! Se te nutrisse, teu amor então tocaria bem perto o meu, e me parece, 

não haveria mais nada entre ti e mim; mas Deus não quis...”; também em: “Atmosfera bizarra 

essa de um baile! Reunião estúpida, a meu ver, se não temos nada mais que pernas; conjunto 

que pode conter e espalhar ao infinito fatalidades mortais, se as vezes sua fatalidade nos sobe 

ao coração”. 

 Também vale ressaltar que o marido da personagem, que ela denomina de Monsenhor, 

muitas vezes está marcado por esse destaque, procurando demonstrar essa intensidade de 

sentido que é desejada exprimir.   

 Também é preciso saber que estamos lidando com um texto escrito há mais de cem 

anos – foi publicado em 1858 – o que acarreta uma compreensão especifica de como vamos 

trazer essa situação para a língua portuguesa, idioma para o qual traduziremos o livro. 

 Inicialmente, vamos esclarecer a questão da voz. Como é de hábito em textos dessa 

época, todo ele é escrito na 2ª pessoa do plural. Mantivemos esse tratamento por considerar 

adequada para a transmissão do conjunto do texto, esperando com isso colaborar com a sua 

datação de época, mesmo que para o registro habitual na língua portuguesa a utilização desse 

tratamento pareça muitas vezes distante e formal.  Com isso, fica estabelecido que o que 

pretendemos traduzir é um texto buscando uma fidelidade à época no qual for escrito, sem 

pretender deslocar a sua de linguagem para o seu uso atual. Mesmo a pessoa para a qual é 

dirigido o texto – uma pretendida leitora -, com a qual muitas vezes é estabelecida uma 

situação de um diálogo imaginário, o tratamento dado é o de 2ª pessoa: “Mulheres que ledes 

essas palavras, se somos irmãs, choremos! Oh! Sim, choremos juntas, pode ser, mantendo-nos 

religiosamente abraçadas?...; Espero de vós uma ardente simpatia por essa coroa virginal que 

se perdeu nas entranhas de uma lamentável tempestade. Ou quando até estabelece um possível 

dialogo com esse leitor: “A carta de S.D. me foi enviada secretamente...comenteis como 

quiser, é seu direito, leitor...”. Registramos que, apesar de inicialmente o texto fazer menção a 
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uma leitora, mantivemos o registro de gênero de cada uma das referências feita a essa pessoa 

imaginária. Portanto, quando a palavra lecteur aparece em cena, assim fica o registro.  

 Também vamos de pronto estabelecer a maneira como realizamos a tradução dos 

nomes dos lugares e das pessoas mencionadas. No prólogo, assinado por Xavier Forneret, ele 

diz estar passeando pelos arredores dos Champs-Elysées.  Mantivemos a palavra na sua 

origem francesa, visto que ela é emblemática do lugar onde passeava, na cidade de Paris, 

procurando dessa maneira manter o momento de prazer, requinte e de bem estar que ele 

descreveu estar sentindo, e que muitas vezes está associado ao imaginário desse lugar.  

 Poucos são os nomes próprios dos personagens, entre eles, o do marido e o do filho da 

personagem principal. Ao marido, Caressa o chama de Monsieur. Essa palavra está repleta de 

um sentido semântico de posse e de distanciamento. Assim, a proposta é de que utilizemos em 

português a palavras “Monsenhor”. Esse aspecto da maneira como Caressa denomina o seu 

marido pode ser exemplificado no momento em que seu pai lhe faz inúmeras admoestações 

sobre o seu comportamento, na pretensão de chamar-lhe à uma conduta por ele entendida por 

mais adequada. Diz: “... mas convém que tudo isso termine, e eu trarei boa ordem a balanço 

vergonhoso e frouxo; o mundo saberá enfim que a Senhora se acostuma a Monsenhor, como 

ela diz.” 

 O seu filho, mencionado somente duas vezes com o seu nome de batismo Édouard, é 

traduzido para o português - Eduardo, mas o comensal que compartilha sua mesa – o Sr. 

Jansèque, continua assim denominado. A outra personagem – M. D. – , concluímos que 

poderíamos propor uma simples troca de M. para inicial S., de senhor em português. Fica 

então como sendo S.D. 

 A oposição entre situações e sentimentos presentes leva a construção de campos 

semânticos onde palavras relacionadas à luz aparecem em gradações e relacionadas com 

diversas situações. São usadas as seguintes palavras: 

 

...les ténébres sont éclairées par 

d’éblouissants lueurs...  

... cujas trevas são iluminadas por 

ofuscantes clarões... 

Je suis dans cette caverne étincelante...  Estou nesta caverna resplandecente ...  

Ma main, prompte: comme l’éclair le 

frappe au visage ... 

Minha mão, pronta; como relâmpago, 

golpea-lhe a face...  

..ces yeux qui n'osent prendre part à la ...esses olhos que não ousam tomar parte 
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lumière ...  da luz ... 

Obs. Essas expressões estão relacionadas na ordem em que vão aparecendo no texto. 

 

  As palavras que constroem os elementos ligados ao lado escuro dos 

sentimentos também compõem um campo semântico amplo e diversificado. Encontramos no 

decorrer do texto as seguintes palavras deste campo semântico: 

 

Que c'est hideux; quand on va être brûlée 

au fer rougi ...   

Como é hediondo, quando vamos ser 

queimada por um ferro rubro ...   

...pour entrer bientôt dans un luxueux 

appartement de malheur ...  

...en liant cet être à un anneau de malheur 

qui n'est brisé que par la mort ! ... 

... para tão logo entrar em um luxuoso 

apartamento de infortúnio... 

...ligando esse ser a um anel de infortúnio 

que só é quebrado pela morte!... 

...le rôle affreux de la victime que vous 

savez... 

... o tétrico papel de vitima que 

conheceis... 

... souffrance non moins déchirante que 

les autres, de sentir une substance 

étrangère à la sienne, alimenter le sang de 

soi-même ... 

...sofrimento não menos lancinante do que 

os outros, sentir uma substância estranha 

da sua, alimentar o sangue de si mesma... 

... et que des nuages lugubres 

obscurcissent le ciel...  

...que nuvens lúgubres obscurecem o  

céu... 

Obs. Essas expressões estão relacionadas na ordem em que vão aparecendo no texto. 

 

 Os elementos da natureza são descritos com adjetivos que o qualificam, muitas vezes 

dentro de uma clara oposição em seu campo semântico. As trevas são iluminadas por clarões, 

esses podem ser diabólicos e o céu, lúgubre. Relacionamos a seguir as expressões que 

encontramos no texto que estão de acordo com esse princípio. Assim, temos: 

 

... l'eau purifiante et la sainte première 

communion ...  

... a água purificadora e a sagrada 

primeira comunhão ...  

Pauvre fleur violentée par l'ouragan Pobre flor violentada pelo furacão 
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impitoyable de ta famille ... impiedoso de tua família ... 

... dont les ténèbres sont éclairées par 

d'éblouissantes lueurs... 

...trevas iluminadas por ofuscantes 

clarões... 

...excepté la sérénité du firmament qui 

revêt une teinte pâle et larmoyante... 

...à exceção da serenidade do firmamento 

que se reveste de uma tez pálida e 

lacrimejante ... 

  

  

Au milieu de tous les jours qui 

passent sombres pour toï, Dieu ne met-il 

pas quelques-uns de ses rayons 

consolateurs?... 

 

Em todos os dias sombrios que passam 

por ti, Deus não coloca alguns de seus 

raios de sol consoladores?... 

...dont les parfums suffisent à embaumer 

cette eau limpide qui semble sympathiser 

avec les tendres sensations que j'éprouve 

en ce soir éclairé des lumières célestes ! 

...cujos perfumes bastam para envolver 

essa água límpida que parece simpatizar 

com essas ternas sensações que 

experimento, nessa noite iluminada por 

luzes celestes! 

... qui s'est perdue à travers d’une tempête 

lamentable ... 

... que se perdeu nas entranhas de uma 

lamentável tempestade ...  

 Neves amontoadas e eternas 

... quelque chose comme une étoile dont la 

lueur diabolique ... 

...algo como uma estrela cujo clarão 

diabólico ...  

Obs. Essas expressões estão relacionadas na ordem em que vão aparecendo no texto. 

  

 Paralelamente, também devemos mencionar o campo onde encontramos expressões 

ligadas ao som: 

  

Ma fenêtre vient de se fermer avec fracas, 

tandis qu'un roulement de tonnerre dans le 

Minha janela se fecha com estardalhaço, 

enquanto um ressoar de trovão 
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lointain... oui, c'est bien la foudre qui 

gronde...   

longínquo... Sim, é bem o raio que 

ribomba ... 

Obs. Essas expressões estão relacionadas na ordem em que vão aparecendo no texto. 

 

 Também encontramos no texto, especificamente quando Caressa fala sobre o seu filho, 

quando, acamada, um pouco descontrolada, demonstra esse estado de exaltação crescente para 

exprimir os seus sentimentos. Em outro extrato, sempre tendo Eduardo como destinatário do 

seu pensamento, o filho de Caressa está extremamente doente, essa mesma gradação de estado 

é usada como um modo de construção de sentido por Forneret.  

 Senão vejamos, exemplificando com os dois momentos citados: 

 

Des pleurs! pauvre petit! Oh! Non, je 

ne veux pas que tu pleures que tu te débattes, 

que tu souffres... Combien ai-je été de jours 

en chemin de me séparer de toi jusqu'à une 

autre réunion là-haut, si Dieu l'avait voulu, 

s'il m'en avait jugée digne en sa justice et 

miséricorde ?...Ah! donnëz-le-moi... donnéz-

le-moi...là... tout près... que je le touche, que 

je le sente, que je le console, que je 

l'apaise !... N'hésitez pas. c'est mon vrai 

remède, c'est ma guérison entière que je vous 

demande... ne le voyez-vous pas? Ne sauriez-

vous comprendre le baume de ces 

émotions?... Me le refuserez vous ?... non... 

bien... ma mère le prend, me l'apporte, le 

pose, le couvre à côté de moi, à mon contact, 

à ma chaleur, à ma passion maternelle ... 

 

Prantos! Coitadinho! Não quero que 

chores que te debatas, que sofras....quantas 

dias estive a caminho de separar-me de ti até 

uma outra reunião, lá no alto, se Deus o 

tivesse querido, se ele  me houvesse me 

julgado digna de tal em sua  justiça e  

misericórdia? ... Ah! Dai-mo... dai-mo...lá... 

bem perto... para que eu o toque, que eu o 

sinta, que eu o console, que eu o acalme!... 

Não hesitais... É o meu verdadeiro remédio, é 

minha completa cura que vos peço... não 

vedes isso? Não sabeis compreender o 

bálsamo dessas emoções?... Vós mo 

recusareis?... não ... bem. Minha mãe o pega, 

o traz para mim, coloca-o, cobre-o perto de 

mim, ao meu contato, ao meu calor, minha 

paixão maternal...  

 

 Des convulsions terribles l'ont pris, l'ont 

torturé, l'ont rendu effrayant. Il a pâli, il a 

. Convulsões terríveis o pegaram, torturaram-

no, deixaram-no assustador! Ele 
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rougi, il a blêmi. Comment en serait-il 

autrement? 

 

empalideceu, enrubesceu, ficou lívido. Como 

seria de outra forma? 

 

  

 Em outra parte, temos uma enumeração que, no entanto, é mais claramente usada para 

estabelecer a organização da carta dirigida ao amigo do pai de Caressa S.D, enumerando os 

sentimentos que Caressa sente por ele: 

 

Pauvre, ami! Je vous comprends, je vous 

plains et je vous remercie... 

Pobre amigo! Eu vos compreendo, vos 

lamento e vos agradeço ... 

 

 

 A constante presença feminina no texto faz com que inúmeras palavras nesse campo 

semântico estejam presentes, da quais destacamos: 

 

...et la jeune femme, sans force, anéantie, la 

femme reste une jeune fille pure en ayant 

cessé de l'être!...  

...e a jovem mulher, sem força, aniquilada, a 

mulher permanece uma donzela pura tendo 

deixado de sê-lo!... 

...le passage de la fille extraite de sa 

délicieuse petite chambre ... 

...tudo acompanha a rapariga arrancada de 

sua deliciosa alcova ... 

... Femmes qui lisez ces mots... ... Mulheres que ledes essas palavras... 

...ces jeunes filles ou ces jeunes mariées... ...diante dessas moçoilas ou dessas jovens 

esposas... 

Obs. Essas expressões estão relacionadas na ordem em que vão aparecendo no texto. 

 

 Nesse extrato do texto, somos conduzidas pelas palavras de Ezra Pound, quando nos 

indica o caminho para o melhor entendimento do texto, que é o de perceber certos extratos 

pelo viés de figuras de linguagem para esclarecer o seu sentido, aquilo que está subjacente ao 

desejo do escritor, e assim traduzi-lo.  

  Podemos identificar no extrato abaixo transcrito a construção de uma imagem muito 

relacionada às questões visuais: 
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Ma vue se porte sur, la douce verdure 

de notre jardin. Et mes sens se captivent aux 

amoureux parfums de ces autres papillons si 

variés de couleurs et surmontant oú enlaçant 

d'une vie souriante, quoique immobile, leur 

chère sœur, cette verdure enchantée. 

 

Minha vista se estende sobre a doce verdura 

do nosso jardim e meus sentidos se cativam 

nos apaixonados perfumes dessas outras 

borboletas tão variadas de cores, e 

ultrapassando-as ou enlaçando-as por uma 

vida sorridente, embora que imóvel, sua cara 

irmã, essa verdura encantadora. 

 

  

 Nesse outro extrato do texto, o som é importante para o sentido do texto, o que Pound 

diz a estar presente com o uso da figura da melopéia: 

                  Mais on dirait que le vent 

souffe plus fort, qu'il agite brusquement 

mes draperies, et que des nuages lugubres 

obscurcissent le ciel... Ma fenêtre vient de 

se fermer avec fracas, tandis qu'un 

roulement de tonnerre dans le lointain... 

oui, c'est bien la foudre qui gronde... Et 

puis, je ne me trompe pas, j'aperçois aussi 

comme une clarté qui se dirige vers ma 

chambre. Elle s'approche... on frappe.... 

Ma mère entre!... 

Mas diria-se que o vento sopra mais forte, 

que agita bruscamente meus 

drapeamentos, que nuvens lúgubres 

obscurecem o  céu... Minha janela se 

fecha com estardalhaço, enquanto um 

ressoar de trovão longínquo... Sim, é bem 

o raio que ribomba... depois, eu não me 

engano, também entrevejo como um 

clarão que se dirige para o meu quarto. 

Ele se aproxima... Batem... Minha mãe 

entra!... 

36 

 



4 CONCLUSÃO 

 A tradução do livro CARESSA foi um processo de aprendizagem que teve um registro 

particular em minha trajetória de estudante de tradução do francês para o português. 

 De fato, este autor, Xavier de Forneret já era por mim conhecido por intermédio de 

trabalhos realizados sob a direção do professor Éclair. Foram traduzidos os livros 

Rien...Quelque chose e Le Diamant sur l’herbe, este considerado por Eldon Kaye a obra mais 

expressiva de Forneret, que estão atualmente no prelo. Daí, para continuarmos nesse campo 

em um trabalho de final de curso era uma sequência prevista, achávamos estar pronta em 

fazê-lo, pois estávamos em um campo conhecido. 

 No entanto, ao empreender a tradução sem uma direção consistente, fazer sozinha esse 

percurso, foi um momento no qual realmente ficou claro que teria de busca em mim mesmo 

todas as condições para enfrentar o projeto, desenvolvê-lo e concluí-lo de forma a atender os 

requisitos acadêmicos. 

 Inicialmente, o conhecimento do autor, sua obra e sua vida. Pudemos então perceber 

que o extravagante Forneret havia de fato exercido uma presença no mundo literário, talvez  

de menor tamanho do que as suas pretensões, mas que fez uma obra apontando para 

tendências que iriam se concretizar no fututo. 

 Xavier Forneret foi um autor que, no século XIX, período em que viveu, não teve o 

reconhecimento do público francês, porém, apesar do pouco sucesso com o público, o texto de 

Forneret é paradigmático. Forneret, em sua busca pelo reconhecimento, produziu diversos 

tipos textuais, ele, por exemplo, escreveu romances, teatro, aforismos e poesias. Com sua 

diversificada produção, Forneret antecipa algumas características que serão marcantes no 

Surrealismo.  

 Para trabalharmos com um texto dessa natureza, foi importante a condução teórica de 

um autor como Henri Meschonnic. Quando preconiza que a tradução de um texto deve ser 

idealmente direcionado para a linguagem, que não deve estar encerrada na dicotomia da 

palavra em si, ele possibilita a tradução globalmente. 
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~ Além desse autor, também fomos nos valer das elaborações que o ensaísta Octácio Paz 

faz a respeito do ritmo na poesia e na prosa; e nas de Ezra Pound sobre  o conhecimento de 

figuras de linguagem para o peceber o texto, e então traduzi-lo . 

 Apesar das dificuldades que encontrei no decorrer desse trabalho – e que foram muitas 

-, senti-me recompensada por tê-lo feito. 

 Entre outros aspectos, mostrou-me que percorrer esse caminho, que é longo e muitas 

vezes desconfortável, encerra um fazer que oferece de fato uma grande satisfação. 
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5  ANEXO 

5.1 TEXTO TRADUZIDO  
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5.2.1  PRIMEIRA PARTE 

 

 

 Soupçonner une âme dans les airs, 

– Lui sourrire à génoux   

– S'affermir de plus en plus dans la pensée que cette âme 

n'a pas eu à souffrir de l'envellope d’un corps,  

– C'est véritablement aimer pour ne jamais cesser cet  

amour. 

 

Presumir uma alma nos ares, 

 – Sorrir-lhe ajoelhando, 

 – Firmar-se cada vez mais no pensamento de que essa alma não tinha 

de sofrer o invólucro corpóreo, 

– É verdadeiramente amar, para nunca acabar, amando 
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Il y a quelque temps, aux Champs-Elysées, nous nous 

promenions par une de ces douces nuits d'un beau mois de juin où la 

Lune semble épouser avec une tendre passion l'Amour ou le Mystère 

sous un dôme brillamment illustré  d'étoiles, lorsque nous heurtâmes du 

pied un manuscrit; nous le relevâmes. Il exhalait certain parfum de la 

terre, –  la vie et la tombe. 

Nous le publions ci-après sans crainte d'indiscrétion envers son 

auteur, comme on le verra à la fin de ce volume. . .  

Xavier FORNERET 

 

 

Há algum tempo, na Champs-Elysées, passeávamos em uma 

dessas doces noites de um belo mês de junho, quando a Lua parece 

desposar com suave paixão o Amor ou o Mistério sob uma cúpula 

brilhantemente ilustrada por estrelas, e foi que esbarramos o pé em um 

manuscrito; nós o levantamos... Exalava certo perfume de terra, – vida 

e tumba. 

Publicamos o manuscrito a seguir, sem temer indiscrição para 

com seu autor, como veremos ao fim desse volume... 

Xavier FORNERET  
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Vous dirai-je mon nom véritable à vous lecteur (si jamais j'en 

ai)? aucunement, pas même mon nom de baptême; celui de CARESSA 

n'est donc pas le mien : je désire qu'il vous plaise à défaut d'autre 

chose.  

Vous dirai-je mon rang, mon éducation, où je suis née? – non 

encore. Enfin, saurez-vous mon âge? – Oui; j'ai vingt-deux ans.  

 

 

 Direi o meu nome verdadeiro a vós, leitor (alguma vez eu o 

tive)? De modo algum, nem mesmo o meu nome de batismo; esse, 

CARESSA, não é o meu: desejo que vos agrade na falta de outra coisa. 

 Direi-vos minha posição, minha educação, ou onde nasci? – 

Também não. Finalmente, sabereis minha idade? – Sim, tenho vinte e 

dois anos. 
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 A cet âge on a dû recevoir, depuis longtemps déjà, l'eau 

purifiante et la sainte première communion. On est du ciel d'abord. 

Plus tard; en grandissant, on retombe sur la terre... on se, marie!  

Voici, trop souvent, de quelle manière on nous livre, nous 

autres femmes, à cet être égoïste et orgueilleux qu'on appelle... et qui 

est fait, dit-on, à l'image de Dieu. Eu vérité, Dieu est bien bon de se 

ressembler à si peu de chose ! 

 Um homme se présente à nos parents; il nous a vue; jeune, 

belle, et nous croit pure. Cet homme est laid, vieilli plus encore par la 

débauche que par les années; mais il est entré bardé d'or... c'est assez, Il 

s'est jeté de l'autre côté d'une balance où nous étions. Il nous emporte 

parce qu'on nous donne...c'est-à-dire qu'on nous vend!! 

 

 

 Nessa idade deve-se ter recebido, já faz algum tempo, a água 

purificadora e a sagrada primeira comunhão. Estamos no céu, 

inicialmente. Mais tarde, crescendo, caímos na terra... casamos. 

 Eis, muitas vezes, a maneira como nos entregam, nós, mulheres 

quaisquer, a esse ser egoísta e orgulhoso que chamamos... E que é de 

fato, diga-se, à imagem de Deus. Tenha verdade, Deus é muito bom 

para se parecer com tão pouca coisa! 

 Um homem se apresenta a nossos pais: ele nos viu: jovem, bela, 

e nos imagina pura. Esse homem é feio, envelhecido, mais ainda pela 

devassidão do que pelos anos; mas ele entrou coberto de ouro... é o 

bastante. Foi lançado do outro lado de uma balança onde estávamos... 

Ele nos leva porque nos doaram ... quer dizer, nos vendemos!! 
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Vient le soir, la nuit des noces... L'homme nous sourit ... À son 

aspect, nous, nous frissonnons, car; il veut ce qui lui appartient ..., il 

s’aproche de notre visage... et alors, une rouger pleine d'angoisses 

couvre nos joues ... alors ses lèvres.................... mais, nous nous 

sommes échappées...nous respirons ! 

   

  

 

             Anoitece, a noite de núpcias... O homem nos sorri... À sua 

aparência, nós, nós estremecemos... porque ... ele quer aquilo que lhe 

pertence... aproxima-se do nosso rosto...e então, um rubor repleno de 

angústia recobre nossas bochechas... então seus lábios................... mas, 

nós, nós escapamos... respiramos ! 

 

44 

 



 

  

 

Il se rapproche. Alors nous invoquons Dieu, et malgré cela, 

nous nous sentons descendre dans un sépulcre dont les tortures 

moralement glacées nous anéantissent... nous sommes éperdues... nous 

disons adieu à la Création... et  la jeune femme, sans force, anéantie, la 

femme reste une jeune fille pure en ayant cessé de l'être!... car si 

l'Enfer a lancé ses flammes impudiques de destruction, l'Amour qui 

s'est tu, conserve tous ses mystères, tous ses parfums!  

Pauvre fleur violentée par l'ouragan impitoyable de ta famille, 

n'est-ce pas que c'est à peu près cela, la première nuit de tes noces?... 

 

 

Aproxima-se. Então invocamos Deus, e, apesar disso, sentimo-

nos descer em um sepulcro no qual torturas moralmente gélidas nos 

aniquila... estamos perdidas ...dizemos adeus à Criação...e a jovem 

mulher, sem força, aniquilada, a mulher permanece uma donzela pura 

tendo deixado de sê-lo!... como se o Inferno lançasse chamas 

impudicas de destruição, o Amor que tu és, conserva todos mistérios, 

todos perfumes ! 

Pobre flor violentada pelo furacão impiedoso de tua família, 

não é um pouco isso, a primeira noite de tuas núpcias?... 

 

 

45 

 



 

 

Après le temps marqué par la nature, nous enfantons! 

C'est ici que l'Éternel s'est souvenu du couer douloureusement 

meurtri de son humble créature. Que dire de la maternité provenant 

même du fait de celui que nous détestons; de la maternité, cette perle 

bénie qui brille em suveraine au milieu du feu des sentiments les plus 

forts ? 

Silence ! oh ! oui, silence ! et que  chacune de nous touchée de 

cette grâce, se prosterne devant le Ciel, les yeux humides de 

reconnaissance, en lui montrant notre ange étroitement pressé sur notre 

sein! 

 

 

 Depois disso, estabelecido o tempo da natureza, parimos!... 

 É assim que o Eterno lembra-se do coração dolorosamente 

ferido de sua humilde criatura. O que dizer da maternidade vinda 

mesma da ação daquele que detestamos; maternidade, essa pérola 

abençoada que brilha soberana no meio de sentimentos mais que 

fortes? 

 Silêncio! oh, sim, silêncio! E que cada uma de nós tocada por 

esta graça, prosterne-se diante do Céu, olhos úmidos de 

reconhecimento, apresentando-lhe o nosso anjinho estreitamente 

apertado em nosso peito! 
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Ce qui va suivre est le temps passé, bien que je le raconte dans 

des termes qui servent à formuler le présent, et quoique je paraisse 

écrire jour par jour et au fur et à mesure des choses qui naissent, mon 

existence d’ environ deux ans. 

Non, il ne m’arrive plus rien que de tracer ces lignes dans la 

retraite, dans la solitude la plus profonde, espèce de soulagement à la 

mélancolie qui me déborde, qui m'enveloppe de ces tristesses qui ne 

sont pas um charme comme certaines rêveries, et qui au contraire, de 

cela ressemblent assez à du sang qui, ayant besoin et ne pouvant 

s'épancher au dehors, étouffe par une compression progressive et fade 

celui qui le porte au dedans. 

 Rejetons donc un peu de ce sang à l'aide d'un peu d'encre, 

avant de le laisser faire entièrement à l'aide de la mort. 

 

O que vem em seguida é passado, embora o conte em termos 

que servem a formular o presente, mesmo que pareça escrever dia a dia 

e na medida em que as coisas acontecem, minha existência de cerca de 

dois anos. 

 Não, não acontece mais nada do que escrever essas linhas nesse 

retiro, na mais profunda solidão, espécie de consolo para a melancolia 

que me transborda, que me envolve nessas tristezas que não são 

charmosas como alguns sonhos, e que, ao contrário disso, parecem 

bastante com o sangue que, necessário e sem poder desabafar para fora, 

sufoca em uma compressão progressiva e insípida aquilo que carrega 

em si mesmo. 

 Rejeitemos então um pouco desse sangue com o auxilio de um 

pouco de tinta, antes de deixá-lo influenciar completamente o auxilio 

da morte. 
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Je me marie, ou plutôt on me marie à vingt ans. 

Que c'est joli vingt ans, lorsque'on peut en donner toutes les 

passions, tous les entraînements,toutes les rosés de soi-même à celui qui 

est aimé!! 

 Que c'est hideux; quand on va être brûlée au fer rougi d'un lien 

qu'on subit, auquel on se soumet innocemment sinon sans revolte 

intérieure, cent fois pire qu'une résistance ouverte aux vœux des auteurs 

de notre vie! 

 

 

Casei-me, ou melhor, casaram-me aos vinte anos. 

 Como são lindos os vinte anos, quando podemos lhes dar todas 

paixões, arrebatamentos, todas rosas de si mesmo para aquele que é 

amado!! 

 Como é hediondo, quando vamos ser queimada por um ferro 

rubro de uma ligação que temos, a qual submetemo-nos 

inocentemente, se não sem revolta interior, cem vezes pior do que 

uma resistência aberta aos votos dos autores da nossa vida ! 
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Les bijoux, les cachemires, les soieries à broderies et à nuances 

diverses; les équipages, les rîches livrées, les élégants invités, les 

festins splendides, les orgues à l'église, la foule dans la rue, enfin tous 

les insignes à profusion de la contremisère, tout, excepté la sérénité du 

firmament qui revêt une teinte pâle et larmoyante, (de larges gouttes 

d'eau tombent sur le sol), tout accompagne le passage de la fille 

extraite de sa délicieuse petite chambre, pour entrer bientôt dans un 

luxueux appartement de malheur dont les ténèbres sont éclairées par 

d'éblouissantes lueurs qui, quoique embaumées, n'empêchent pas à 

l'Âme de sentir qu'elle n'est plus qu'un souffle empoisonné... 

 

 

As joias, caxemiras, sedarias bordadas, e em diversos matizes; a 

criadagem, as ricas librés, os elegantes convidados, os festins 

esplêndidos, os órgãos na igreja, a turba na rua, enfim, todos os sinais 

com profusão da contramiséria, à exceção da serenidade do firmamento 

que se reveste de uma tez pálida  e lacrimejante, ( imensas gotas d’água 

caem sobre o solo), tudo acompanha a rapariga arrancada de sua 

deliciosa alcova, para tão logo entrar em um luxuoso apartamento de 

infortúnio cujas trevas são iluminadas por ofuscantes clarões que, 

embora envoltos, não impedem a Alma de sentir que não é mais do que 

um hálito envenenado... 
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Je suis dans cette caverne étincelante... J'ai épousé l'homme que 

je vous ai dit tout à l'heure. Je joue, dans cette scène de nuit, le rôle 

affreux de la victime que vous savez. 

 

 

Estou nesta caverna resplandecente... Desposei o homem que 

vos referi há pouco. Represento, nessa cena noturna, o tétrico papel de 

vítima que conheceis. 
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Femmes qui lisez ces mots, si nous sommes sœurs, pleurons, 

oh! oui, pleurons ensemble, n'est-ce pas, en nous tenant religieusement 

embrassées?. Si nous ne sommes sœurs que parce que seulement nous 

sommes femmes, l'une et l'autre, oh! j'espère toujours de vous une 

ardent sympathie pour cette couronne virginale qui s'est perdue à 

travers d’une tempête lamentable, au lieu d'être bercée par une brise 

amoureuse remplie de tendresse et d'abandon !... 

 

 

Mulheres que ledes essas palavras, se somos irmãs, choremos, 

oh! sim, choremos juntas, pode ser,  mantendo-nos religiosamente 

abraçadas?... Embora não sejamos irmãs somente porque somos 

mulheres, uma da outra, oh! Espero sempre de vós uma ardente 

simpatia por esta coroa virginal que se perdeu nas entranhas de uma 

lamentável tempestade, em vez de ser embalada por uma brisa amorosa 

repleta de ternura e abandono! ... 
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Neuf mois s'écoulent. Je mets au monde un fils ! Tant mieux 
me dis-je, que ce soit un fils; en tout il souffrira monts!   

Comprenez-vous le dédale inextricable,· heurté en tout sens, de 

mes sensations, semblables à un navire que fouettent, en mer, des  

vents furieux sans pouvoir le rompre, pendant ces neuf  mois 

maternels? vous figurez-vous mes journées, mes n... mes occupations, 

sans cesse en face d'un regard qui me harponne, y de celui du marié à 

moi dont je suis l'idole la plus adorée?.... 

Parce qu'il m'a achetée, je le hais; parce, qu'il est le père de 

mon enfant, eh bien! Il me semble que mon aversion pour lui est 

moins grande, moins amère... mais qu'importe, au reste je ne lui 

pardonne rién, car je; suis ainsi terriblement,faite, que je ne pardonne 

pas le mal, puisque je ne peux l'oublier.  

Cette pensée – pourquoi m'as-tu voulue – est constamment 

présente à mon esprit;c'est l'arme dont je me sers pour tuer le calme et 

l'indulgence qui cherchent à s'approcher de moi. 

Nove meses se escorrem. Ponho no mundo um filho! Tanto 
melhor, penso comigo mesma, que seja um filho; em tudo sofrerá 
menos! 

Compreendeis o Dédalo inextrincável, fragmentado em todos os 
sentidos, semelhante a um navio que açoita, no mar, ventos furiosos 
sem conseguir rompe-los, durante esses nove meses maternos? 
Imaginais meus dias, minhas n..., minhas ocupações, sem parar diante 
de um olhar que me arpoa, do que é casado comigo, do qual sou a ídola 
a mais adorada?...  

Posto que ele me comprou, eu o odeio! Pois é o pai de meu 

filho, assim seja! Parece–me que a minha aversão por ele é menor, 

menos amarga... mas, o que importa, por fim: não lhe perdoo nada, pois 

sou assim desse jeito terrivelmente feita, não perdoo o mal, uma vez já 

que não posso esquecê-lo. 

 Esse pensamento – porque ele me quisesse – está 

constantemente presente em minha alma; é a arma de que me sirvo para 

matar a calma e a indulgência que procuram chegar perto de mim.             

 
52 

 



Un soir que je me promène seule dans le jardin, remerciant un 

rossignol qui mêle sa voix a mes soupirs, Il viennent doucement 

derrière moi... Je l’entends, je reconnais ses pas. Et lorsqu'il me touche, 

il applique un baiser sur mes épaules nues! Ma main, prompte: comme 

l’éclair, le frappe au visage, comme s'il se fût agi d'un impertinent 

inconnu. Je savais que c'était Lui et pourtant un mouvement; 

irrésistible me fait châtier ce larcin; mais aussi rapidement que j’ai 

frappé, je tombe à genoux  et ma grâce est obtenue sans conditions...` 

             En ce moment, je ne déteste pas cet homme... il est 

bien généreux envers celle qui lui appartient. 

Uma noite em que passeio sozinha no jardim, agradecendo ao 

rouxinol que misturava sua voz aos meus suspiros, ele vem suavemente 

por traz de mim... Eu ouço, reconheço seus passos ... logo que ele me 

toca... aplica um beijo sobre os meus ombros nus! Minha mão, pronta: 

como um relâmpago, golpea-lhe a face... como se fora um  

impertinente desconhecido. Sabia que era Ele e, contudo, um 

movimento irresistível me faz castigar esse furto; mas tão rápido 

quanto meu golpe, caio de joelhos... e minha graça é obtida sem 

condições... 

 Nesse momento, não detesto esse homem... é bem generoso 

para com esta que lhe pertence. 
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Je ne parle pas de mon pére, ni de ma mère...non, jamais ! Je 

suis leur enfant : voilá tout. Je sais que ce titre m’impose ; et s’ils 

n’ont quelque regret, quelque repentir du Passé, qu'ils examinent ces  

cheveux qui prématurement argentent ma tête; qu'ils voient ma  

pâleur maladive ; mes larmes toujours prêtes à' couler :qu'ils 

regardent ces yeux qui n'osent prendre part à la lumière ; qu'ils 

prêtent l’oreille en certains moments lorsque je ne suis pas auprès 

d'eux, et qu'ils peuvent m'entendre. qu'Us m'écoutent.. et ils seront 

assez punis. 

Ô mon fils! Imon fils! il est donc encore au monde quelque 

chose en dehors de toi, je n'ai pas... Oh! Si je te nourrissais ton 

amour alors toucherait de si près au mien, qu'il me semble, qu'il n'y 

aurait plus rien entre lui et moi; mais Dieu ne l'a pas voulu... 

souffrance non moins déchirante que les autres, de sentir une 

substance étrangère à la sienne, alimenter le sang de soi-même. Ah 

que j'envie les formes vigoureuses de cette femme dont la tendresse, 

pour mon petit être me rejouit et m'attriste em même temps !             

Não falo nem do meu pai, nem da minha mãe... não, nunca! Sou 

sua criança: eis tudo. Sei o que este título me impõe; e se eles não têm 

qualquer pesar, qualquer arrependimento do Passado, que examinem 

esses cabelos que prematuramente grisalham minha cabeça; que vejam 

minha palidez doentia; minhas lágrimas sempre prontas a escorrer; que 

olhem esses olhos que não ousam tomar parte da luz; que eles deem 

ouvidosa certos momentos nos quais não estou junto deles, e que eles 

possam entender-me...que me escutem e... e serão assaz punidos! 

Ó meu filho! Meu filho! Há algo no mundo além de ti, a quem 

não tenho... Oh, se te nutrisse, teu amor então tocaria bem perto o meu, e 

me parece, não haveria mais nada entre você e eu; mas Deus não 

quis...sofrimento não menos lancinante do que os outros, sentir uma 

substância estranha da sua, alimentar o sangue de si mesma... Ah! Como 

quero as formas vigorosas dessa mulher cuja ternura por meu pequeno 

ser me regozija e me entristece ao mesmo tempo!  
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Lorsqu'il entr'ouvre ses deux jolies feuilles de rose pour saisir et 

présser... cela me cause um mal affreux.. . 

Hélàs! mon Dieu, pourquoi permettez-vous qu'il sucë la vie 

ailleurs qu'après sa  mère !... Faites moi payer cher ce 

bonheur:suprême, par de nouvelles douleurs, je vous en supplie, mon  

Dieu ! mais rendez-moi la santé seulement ;pour lui, pour que je le 

prenne sans que personne que moi ait ses cris, avant, et ses sourires, 

après! Il faut donc que vous me trouviez une bien grande pécheresse 

pour m'infliger une aussi désolante privation! Dites, mon Dieu! qu'ai-

je donc fait ?... ne me suis-je pas soumise, n'ai-je pas courbé le front?  

Ma mère m’estime rien de beau comme mon enfant; il 

l'absorbe tout entière. 

Quando se entreabrem suas duas lindas pétalas rosadas para pegar 

e apertar... isso me causa um mal pavoroso... 

Ai de mim! Meu Deus! Porque vós permitis que ele sugue a vida 

alhures que não na sua mãe!... Fazei-me pagar caro essa felicidade 

suprema com novas dores, eu vos suplico, meu Deus! Dai-me a saúde 

somente por ele, para que eu o tome sem que ninguém, a não ser eu 

mesma, tenha os seus gritos, antes, tenha seus sorrisos, depois! Deveis 

então me achar uma grande pecadora para infligir-me uma tão desoladora 

privação! Dizeis, meu Deus! Que foi que eu fiz?... não sou submissa? 

Não curvei minha fronte? 

 Minha mãe não estima nada belo como meu filho; ele a absorve 

inteiramente. 
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Où suis-je, n'est-ce pas? dans une petite ville de France bien 

bâtie, salubre, avec de belles promenades; mais hargneuse et mesquine 

à la fois, comme ses pareilles de province, surtout ne pouvant supporter 

ni absoudre quelqu'un qui s'avise de se montrer um peu au-dessus de 

ses compatriotes en quoi que ce soit, fut-ce même en bienfaisance, 

alors traitée d'ostentation. Moi, pauvre femme ordinaire qui cependant 

ai eu ma bonne part dans les médisances journalières, ce n'est qu'une 

diversion' que j'apporte à mes pensées chagrines en vous parlant ainsi; 

car, je le répète, je suis bien ordinaire, et pour cela; je dois à ma ville 

natale de n'avoir point à lui reprocher quelque envie ou quelque 

injustice je crois au contraire que bien des gens m'ont plainte, et que 

j'ai par conséquent à leur être reconnaissante pour la part qu'ils ont 

prise à mon honorable résignation. 

Onde estou, não é isso? em um pequeno lugarejo da França, 

bem construído, salubre, com belos passeios; mas por sua vez irritante 

e mesquinho, tal como seus iguais da província, sobretudo sem poder 

absolver qualquer um que se atreve de se mostrar um pouco acima que 

seus compatriotas no seja no que for, mesmo que fora em beneficência, 

então tratada como ostentação. Eu, uma simples pobre mulher 

simplória que, no entanto, teve seu grande lugar nas maledicências 

diárias, nada além do que diversão para os meus pensamentos 

tormentosos ao vos falar assim, pois, repito, sou bem simples, e por 

isso, devo a minha cidade natal por não ter de modo que lhe recriminar 

alguma inveja ou alguma injustiça; ao contrário, acredito que muitas 

pessoas se queixam, e que tenho por isso de lhes ser reconhecida pela 

parte que tomaram na minha honrosa resignação. 
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 Ce qui oppresse le plus mon, coeur, ce qui accable le plus mon 

corps, c'est l'absence d'un épanchement dans le sein à'une amie! Il est 

vrai qu'aussi la fierté, la dignité presque hautaine, parfois même un 

enjouement pour faire prendre le change sur mon état moral, tout cela 

me domine devant ces jeunes filles ou ces jeunes mariées, qui viennent 

assez souvent, trop souvent peut-être m'oflrir leur mine folâtre et leur 

langage profondément superficiel. Je veux avoir devant elles un rideau 

épais et héroïquement tiré sur le spectacle de mes tortures intérieures. 

Alors, s'il s'en rencontrait une parmi toutes, qui eût l'âme disposée en 

ma faveur, ne la repousserais-je pas loin des douées attributions d'une 

confidente dévouée?.. Oui; mais pourquoi ne sent-on pas que je mens à 

tous, que je mens à moi-même et qu'il est impossible'que je n'aie pas 

besoin d'une main qui presse la mienne en me disant: Courage, amie, 

courage! Au milieu de tous les jours qui passent sombres pour toï, Dieu 

ne met-il pas quelques- uns de ses rayons consolateurs?... 

 

O que mais oprime meu coração, o que mais acabrunha meu 

corpo, é a ausência de um desabafo do meu âmago a uma amiga! É 

verdade que também o orgulho, a dignidade quase altiva, por vezes 

mesmo uma jovialidade para disfarçar a mudança em meu estado 

moral, tudo isso me domina diante dessas moçoilas ou dessas jovens 

esposas, que vêm com frequência, talvez com demasiada frequência, 

oferecer-me seus semblantes brincalhões e sua linguagem 

profundamente superficial. Quero ter diante delas uma cortina espessa 

e heroicamente puxada sobre o espetáculo de minhas torturas 

interiores. Então, caso encontrasse uma entre todas, que tivesse a alma 

predisposta em meu favor, não a repeliria para longe das atribuições 

dotadas de uma confidência devota ?... Sim, mas porque não percebem 

que minto para todos, que minto para mim mesmo e que é impossível 

que não necessite de uma mão que aperte a minha dizendo: Coragem, 

amiga, coragem! Em todos os dias sombrios que passam por ti, Deus 

não coloca alguns de seus raios de sol consoladores?... 
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Je pense quelquefois à la mort comme refuge mais voici de 

quelle manière: ne me condenez pas sans m'entendre; et si vous ne me 

comprenez pas que du moins votre pitié ne me soit pas refusée! Je ne 

voudrais mourir que dans ces heures fastidieuses et navrantes qui me 

rappellent brutalement que j'appartiens à quelqu'un. 

Dans ces heure-là,  je l'avoue à ma honte le souvenir de mon 

enfant m'est enlevé. Ce ne dure pas, heureusement; mais, si peu que la 

mère ait disparu, je vous jure que je suis le juge le plus sanglant à son 

égard, et que je lui dis inexorablement  “Condamnée! le bourreau, 

qui,te frappé ne doit point te, faire oublier”  Et je pleure en expiation 

de ce égarement qui s'est formé d'un nuage d'égoïsme. Et puis cette 

femme qui sans cesse se saisit de mon trésor, l'allaite, cette femme, 

vraiment, fait que je me damne! 

 

Penso na morte como um refúgio, mas eis de qual modo: não 

condenais sem me escutar: e se não me entendeis, que ao menos vossa 

piedade não me seja recusada! 

 Não gostaria de morrer somente nessas horas fastidiosas e 

consternadoras que me lembram com brutalidade que pertenço a 

alguém. 

 Nessas horas, confesso com vergonha, a lembrança do meu 

filho foge. Não dura muito, felizmente; mas, por menos que a mãe 

tenha desaparecido, eu vos juro que sou o juiz mais sangrento a esse 

respeito, e que lhe digo inexoravelmente “Condenada! O carrasco que 

te golpeia não deve de modo algum te fazer esquecer nada...” e choro 

em expiação a este descaminho que se formou por uma nuvem de 

egoísmo. E, pois essa mulher que aproveita, amamenta-o, essa mulher, 

de verdade, faz com que eu me dane!  
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Aujourd'hui je suis heureuse... heureuse em comparaison des 

autres parties de mon passage ici-bas. Monsieur s'éloigne. Combien 

d'heures ce paradis va-t-il régner pour moi? Eh! pourquoi cacherais-je 

mes désirs et mes'craintes ! Je are suis promis d'être franche. Oui, je le 

vois se préparer au départ; c'est une joie, um allégement inexprimables 

Il me paraît que ma chaîne, sans se rompre, me quitte un instant, porte 

à terre pour me reposer un peu son poids rude et continuel.  

Je me livre d'autant plus à ce charme d'une liberté provisoire, 

que lorsque je serai seule je n'attends rien de plus que d'être à 

profusion à moi-même, afin d'élever, avec le moins de mélange 

possible de sentiment terrestre, mon ame à Dieu pour mon fils 

Hoje estou feliz... feliz em comparação outras partes de minha 

passagem por aqui. Monsenhor se afasta. Quantas horas esse paraíso 

vai reinar para mim? Eh! Porque esconderia os meus desejos e os meus 

temores? Prometi a mim mesma que seria franca. Sim, vejo-o se 

preparar para a partida; é uma alegria, um alívio inexprimível! Parece-

me que minha corrente, sem se romper, me deixa-me por um instante, 

cai no solo, para me repousar um pouco do seu peso áspero e continuo.  

Entrego-me ainda mais a esse encanto de uma liberdade 

provisória, quando eu estiver só, eu não espere nada mais do que ser 

em profusão eu mesma, para elevar, com a menor mistura possível de 

sentimentos terrestres, minha alma a Deus, por meu filho! 
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Il part! La porte de notre demeure vient de résonner sur sa 

sortie comme un bruit d'alégresse. Et ce bruit semble m'ouvrir monde 

nouveau...  Il m'a embrassée avant de prendre congé de sa Fleurette 

comme il m'appelle: c'est la première fois que son contact m'est 

supportable, et, à cause de cela peut-être, je n'ose caresser l'image 

d'une separation éternelle entre nous.  

 

Ele parte! A porta da nossa morada acaba de ressoar sua saída 

como um estrondo de alegria... e esse barulho parece abrir-me um mundo 

novo... Beijou-me antes de despedir-se de sua Florzinha, como ele me 

chama; foi a primeira vez que o seu contato me é suportável, e, quiçá por 

isso, não ouso acalentar a imagem de uma separação eterna entre nós. 
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                C'est à dater de ce répit, que j'ai commencé d'écrire des notes 

sous l'influence du vague projet qu'elles revêtissent  plus tard la forme 

d'une a certaine extension. 

                 En ce moment, je réalise à peu près ce projet. 

 

 É para datar com essa pausa, que comecei a escrever notas sob 

a influência de um vago projeto para que elas revistam-se mais tarde de 

certa extensão. 

 Nesse momento, praticamente realizo esse projeto. 
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La nuit enveloppe de quiétude et de sommeil (au moins en 

apparence) tout ce qui habite sous le toit paternel. Profiterai-je aussi de 

ce silence profond pour jouir de ma chambre. Certes! Mais non pour 

chercher des rêveries qui me berce tout éveillée. Oh ! non, ne dormons 

point : entrons plutôt ce bain qui nous est préparé, et dont la douée 

fraîcheur va nous remettre et le sang et les esprits. 

J'entr'ouvre ma fenêtre à travers la lune glisse languissamment 

son mystère accompagne des plus suaves émanations. Dès roses et des 

jasmins, festonnant çà et là, précipitent à l'envi leur souffle délicieux, 

dont les parfums suffsent à embaumer cette eau limpide qui semble 

sympathiser avec les tendres sensations que j'éprouve en ce soir éclairé 

des lumières célestes ! 

A noite envolve de quietude e de sono (ao menos em aparência) 

tudo o que habita sobre o teto paternal. Aproveitarei também desse 

silêncio profundo para desfrutar do meu quarto só meu, unicamente, 

sem divisão? Mas não para procurar devaneios que me embalam ainda 

bem acordada... Oh! não, não durmamos nada; entremos antes nesse 

banho que nos foi preparado, e cujo doce frescor vai nos restabelecer, o 

sangue e o ânimo. 

Entreabro minha janela por onde a lua desliza languidamente 

seu mistério acompanhada das mais suaves emanações. As rosas e os 

jasmins, festoando aqui e ali, precipitam-se rivalizando seu hálito 

delicioso, cujos perfumes bastam para envolver essa água límpida que 

parece simpatizar com essas ternas sensações que experimento, nessa 

noite iluminada por luzes celestes! 
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Deux personnes, à part mon fils, me sont encore chères et 

préoccupent de temps a autre mon esprit vagabond. 

 Ce sont deux hommes à cheveux blancs! D'abord le prêtre qui 

versa sur nous sa bénédiction.  

Pourquoi?   

Vous vais vous le dire.  

Malgré les devoirs de son saint ministère, malgré ses paroles 

empreintes de l'onction divine, il m'a paru que son regard vénérable 

comprenait mes angoisses, et qu'il priait plus particulièrement pour 

moi, afin de m'apporter la force nécessaire à une abnégation résolue, et 

à de louables et patientes actions dans l'avenir.  

Le lieu où j'étais, la solennité qui s'accomplissait avec un 

certain retentissement, et qui plaçait devant mes yeux ce formidable 

mot : TOUJOURS! firent couler sous mes paupières, baissées le plus 

souvent, quelques-unes de ces larmes furtives que le Prêtre ne prit 

point, j'imagine, pour des gouttes d'une rosée bienfaisant au chemin 

que me traçait la Providence, et que j'avais désormais à parcourir !.. 

 Duas pessoas, fora meu filho, me são ainda caras e ocupam, de 

vez em quando, meu espírito errante. 

 São dois homens de cabelos brancos! Primeiro o padre que 

derramou sobre nós a sua benção. 

– Por quê? 

– Vou vos dizer. 

Apesar dos deveres de seu santo ministério, apesar das palavras 

repletas de unção divina, pareceu-me que seu venerável olhar 

compreendia as minhas angústias, e que ele orava mais particularmente 

por mim, para dar-me a força necessária a uma abnegação resoluta, e 

de louváveis e pacientes ações no porvir.   

 O lugar onde estava, a solenidade que se realizava com alguma 

retumbância, e que coloca diante dos meus olhos essa palavra 

formidável: SEMPRE! fizeram escorrer sobre minhas pálpebras, baixas 

na sua maioria, algumas dessas lágrimas furtivas que o Sacerdote não 

tomou de modo, imagino, por gotas de orvalho benfazejo no caminho 

que me traçara a Providência, e que tenho doravante a percorrer!... 
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.Ce n'est pas que j'eusse quelque chose à prétendre en 

consolations mondaines, de ce côté non,: car la mission de l'âme de 

l'homme de Dieu n'est-elle pas de se taire, si elle ne rapporte pas tout 

au ciel? Mais enfin, qu'importe? si je ne me suis pas trompée, cet 

attouchement moral, involontairement d'espèce humaine, si l'on peut 

s'exprimer ainsi, émanant de la source pure d'un de ses apôtres, 

renferme en soi une mansuetude quelconque, comme une pensée 

s'affligeant, et qui, rencontrant sur la route des souffles invisibles, sans 

dessein avoué, sans but précis, une autre pensée fraternelle, en retire 

néanmoins une certaine essence dont elle couvre momentanément sa 

douleur ! 

 Não é que tivesse alguma causa a aspirar em consolações 

mundanas desse lado: não: pois a missão da alma do homem de Deus 

não é para ser calada se ela não relata tudo ao céu? Mas enfim, o que 

importa? Se não me engano, esse toque moral, involuntariamente da 

espécie humana, se podemos exprimir assim, emanando da fonte pura 

de um de seus apóstolos, guarda em si uma mansidão qualquer, como 

um pensamento que se aflige, e que reencontrando no caminho sopros 

invisíveis, sem propósito confessado, sem fim preciso, outro 

pensamento fraternal, daí retira, entretanto, uma certa essência com a 

qual recobre momentaneamente sua dor! 
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La seconde des deux personnes en question ne peut s'appeler 

um vieillard. Son Age atteint à peine cinquante-cinq ans Sa taille.est 

imposante et sa mise une de celles qui passent pour irreprochables 

quoique légèrement prétentieuses. Il possède un visage de la distintion 

la plus expressive, pâle, mais de cette pâleur virile, accentuée, qui 

dénote avoir pu dompter dès sa jeunesse toutes sortes de tribulations 

qui doiveut s'être attachées à cet être à la fois fier et compatissant. Sa 

voix claire, et penetrante ainsi qu'um rayon de soleil qui chasse l'orage, 

est peu prodigue de ces accentuations qui portent toujours en elles un 

indéfinissable effet. Cette fraîcheur de timbre, en désaccord avec la 

chevelure de neige pourtant épaisse et flottante, éveille l'attention et 

commande le respect à ceux qui l'approchent et l'écoutent, par un 

mélange de grandeur et d'amabilité. Mais ce qui caractérise au dernier 

point cet homme, c'est un front d'une hauteur majestueuse, porté par 

des arcades sourcilières encore noires et bien fournies et sous 

lesquelles percent deux de ces flammes qui avouent n'avoir point 

renoncé à ce que je n'ai jamais connu. Ajoutez à cela um sourire avare 

et sérieusement tendre, qui s'ouvre sur le nombre de dents voulu par la 

nature, et vous aurez le portrait presque complet de l'ami de mon père, 

 A segunda dessas duas pessoas em questão não pode ser 

chamada de um velho. Sua idade mal chega a cinquenta e cinco anos. 

Seu porte é imponente e sua postura uma das que passam por 

irrepreensível, embora ligeiramente pretensiosa. Possui um rosto da 

distinção a mais expressiva, pálido, mas esse palor viril, acentuado, que 

denota pudera ter domado desde sua juventude toda espécie de 

atribulações que devem ter se vinculado a este ser, ao mesmo tempo 

orgulhoso e compadescente. Sua voz clara, penetrante como um raio de 

sol que caça a tempestade, é pouco pródiga dessas acentuações que 

carregam sempre consigo indefinível efeito. Esse frescor de timbre, 

desacordando com a cabeleira de neve no entanto ainda espessa e 

flutuante, desperta atenção e ordena o respeito àqueles que dele 

aproximam-se e o escutam, com uma mistura de grandeza e 

afabilidade. Mas o que caracteriza por último este homem, é uma 

fronte de uma altura majestosa, suportadas por arcadas ciliares 

arqueadas ainda negras e bem fornidas, sobre as quais transparecem 

duas dessas flamas que confessam não ter renunciado de maneira 

alguma ao que jamais conheci... Acrescentai a isso, um sorriso avaroe 

seriamente terno, que se abre sobreo número de dentes que a natureza 

quis, e tereis o retrato quase completo do amigo do meu pai, um pouco 
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quelque peu plus jeune; ou plutôt moins age que lui.  

Ses visites, en notre demeure, sont devenues encore plus rares 

que d'habitude depuis... J'en suis attristée... je pressens qu'il a rompu 

bien des lances avec ma famille pour détourner de ma tête ce joug 

puissant et étemel. Car au jour où j'ai reçu et non subi ce joug, cet 

homme m'a pris la main à la dérobée, et la pressant d'une façon 

afectueuse, il m'a dit “Pauvre enfant! je vous estime autant que je vous 

plains!”  Béni soit-il pour ce langage d'une protection encourageante, et 

venant sans doute du calice de son cœur! 

mais jovem; ou antes menos idoso do que ele. 

 Suas visitas, em nossa morada, tornaram-se ainda mais raras 

que de hábito, desde então... Fiquei entristecida... pressinto que ele 

rompeu as lanças da minha família, por desviar da minha cabeça esse 

jugo poderoso e eterno. Pois no dia em que recebi e não me submeti a 

esse jugo, esse homem pegou minha mão às furtadelas, e pressionando-

a de uma maneira afetuosa, disse-me “Pobre criança! Estimo-vos tanto 

quanto vos lastimo!” Bendito seja por essas palavras de uma proteção 

encorajadora, e vindo sem dúvida do cálice do seu coração! 
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Combien je me repose et me complais dans ce bien où se mirent 

les extases du doux soleil des nuits! Par ce bien-être et cette tranquillité 

du moment, je ressemble au prisonnier serré trop fort et qu'on délie un 

peu. 

Les heures d'autrefoiss de la jeune fille épanouie au bonheur des 

chansons d'oiseaux et désirant  à leur exemple voltiger sur les branches, 

ou coucher dans ces hautes herbes couronnées de tant de couleurs, oui, 

ces heures chéries sonnent a présent pour moi... 

 Como me repouso e me deleito nesse bem em que se miram os 

êxtases do doce sol das noites! Nesse bem estar e nessa tranquilidade 

momentânea, pareço ao prisioneiro amarrado muito forte, e que 

desatam um pouco. 

As horas de outrora da donzela desabrocham na felicidade das 

canções dos pássaros, desejando como eles rodopiar nos galhos, ou 

deitar nessas altas relvas coroadas por tantas cores, sim, essas horas 

caras soam no presente para mim... 
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                  Mais on dirait que le vent souffe plus fort, qu'il agite 

brusquement mes draperies, et que des nuages lugubres obscurcissent 

le ciel... Ma fenêtre vient de se fermer avec fracas, tandis qu'un 

roulement de tonnerre dans le lointain... oui, c'est bien la foudre qui 

gronde... Et puis, je ne me trompe pas, j'aperçois aussi comme une 

clarté qui se dirige vers ma chambre. Elle s'approche. on frappe. Ma 

mère entre!... 

 

Mas diria-se que o vento sopra mais forte, que agita 

bruscamente meus drapeamentos, que nuvens lúgubres obscurecem o  

céu... Minha janela se fecha com estardalhaço, enquanto um ressoar de 

trovão longínquo... Sim, é bem o raio que ribomba... depois, eu não me 

engano, também entrevejo como um clarão que se dirige para o meu 

quarto. Ele se aproxima... Batem... Minha mãe entra!... 
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Ma mère! Elle est presque livide, en pleurs, en désordre, 

abattue... Il vient de se passer en elle quelque chose d'inaccoutumé. 

Voilà ses paroles après qu'elle a posé sa lumière, et qu'elle s'est assise 

près de moi le plus possible! 

             “Tu n'es pas heureuse, enfant... Je reconnais que ta vie 

est une misère continuelle que nous t'avons faite, ton père et moi ; 

pardonne, enfant, pardonne! Ton père s'obstine, s'emporte, te traite de 

vaporeuse. mais moi, je n'y tiens plus; j'éclate enfin contre un pareil 

langage... je fonds en larmes, comme tu le vois... Je m'échappe et 

j'accours ...Ah! ma pauvre enfant, embrasse-moi, embrasse-moi!! ” 

 Minha mãe! Está quase lívida, aos prantos, desordenada, 

abatida... Houve alguma coisa insólita com ela. Eis suas palavras 

depois que pousou sua candeia e que se sentou o mais perto de mim 

possível: 

 “Não és feliz, filha... eu reconheço que tua vida é uma miséria 

continuada que nós te causamos, teu pai e eu; perdoa filha, perdoa! Teu 

pai se obstina, arrebata-se, trata-te de nebulosa... mas eu, não desejo 

mais isso; estouro enfim contra tal palavra... dissolvo-me em lágrimas, 

como tu vês... escapo e acudo... ah! Pobre filha, beija-me, beija-me!!” 
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           Je suis étourdie de cette marque aussi chaleureuse 

qu'inattendue de l'affection  maternelle d'autant plus qu'il me 

semblait (chose étrange) qu'un appui bon et sensible m'avait 

toujours fait défaut de ce coté. Je m'élance tou à coup hors du bain, 

car je vois ma mère dont la tête se renverse, ma mère perdant 

l'usage de ses sens... heureusement que je parviens, et seule, à la 

rappeler à cette existence dont je sens pour moi-même tout le 

charme en cet instant précieux pour mon cœur. Ma mère, un peu 

remise de son évanouissement; reprend en ces termes: 

 Estou atônita dessa prova tão calorosa quanto inesperada de 

afeição maternal; tanto mais que me parecia (coisa estranha!) que um 

apoio bom e sensível sempre tinha feito falta desse lado. Lanço-me de 

repente para fora do banho, pois vejo minha mãe, cuja cabeça pende para 

trás, minha mãe perdendo os sentidos... Por sorte que eu chego, e, sozinha, 

chamo-a para essa existência que sinto por mim mesma todo o encanto 

desse momento precioso para o meu coração. Minha mãe, um pouco 

abatida pelo seu desvanecimento; recupera-se nesses termos: 
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Tu viens de me rappeler à la vie, ma chère fille, avec tout 

l'empressement de la plus touchante tendresse... Moi qui, d'accord avec 

ton père, ai commencé les sourds orages d'une existence consumant tes 

jeunes années comme la foudre que nous venons d'entendre et qui 

éclate. J'assiste chaque jour à cette tombe qui, pour toi, me semble se 

creuser vite, je n'en meurs pas... Ah! que ne donnerais-je pas à présent 

pour te faire un paradis de cet enfer dont je t'ai entourée Tu es bonne, 

mon enfant, tu es la meilleure des âmes, car je lis l'indulgence en tes 

yeux. Quelle folie étrange et cruelle nous a dominés! Quoi! nous 

n'avons que toi sur cette terre, qu'un être que Dieu nous a envoyé pour 

le rendre heureux, en lui vouant ce culte de famille qui se rapproche 

tant de l'adoration du ciel, et nous avons offensé ce ciel, en liant cet 

être à un anneau de malheur qui n'est brisé que par la mort ! Que de 

larmes aussi abondantes qu'elles sont amères, au fond de ce perpétuel 

désespoir qui se résume par ces mots:– C’est fini! plus rien que la Loi 

qui passe en laissant sur les uns des chaînes de bronze, ou qui entoure 

les autres de guirlandes de fleurs.–Vois-les couler, ces larmes, et ne les 

arrête pas, ma fille... sois généreuse jusqu'au bout en recevant sur ta 

poitrine le soulagement de mes remords. Oh! que tu es belle ainsi! Toi, 

la victime, tu couvres ta mère coupable de soupires et de baisers. Oh! 

Chama-me à vida, cara filha, com toda solicitude da mais 

tocante ternura... Eu que, concordando com o teu pai, comecei as 

surdas tempestades de uma existência consumindo tua juventude como 

o raio que escutamos e que rebenta... Presencio cada dia essa tumba 

que, para mim, parece cavar-se rápido, e não morro... Ah! O que eu 

não daria hoje para te fazer um paraíso desse inferno no qual eu te 

envolvi. És boa, minha filha, tu és a melhor das almas, pois leio 

indulgência nos teus olhos. Que insensatez estranha e cruel nos 

dominou! O que! Só temos você sobre esta terra, um ser que Deus nos 

enviou para deixá-lo feliz, devotando-lhe esse culto de família que 

tanto aproxima-se da adoração do céu, e nós ofendemos esse céu, 

ligando esse ser a um anel de infortúnio que só é quebrado pela morte! 

Lágrimas tão abundantes que são amargas, no fundo desse perpétuo 

desespero que se resume nessas palavras: Acabou! Mas nada como a 

Lei que passa deixando sobre uns cadeias de bronze, ou que cinge 

outros de coroas de flores. – Veja-as escorrer, essas lágrimas, e não as 

detenha, minha filha... sois generosa até o fim recebendo sobre teu 

peito o alívio dos meus remorsos. Oh! Como estás bela assim! Tu, a 

vítima, cobres tua mãe culpada de sorrisos e beijos! Oh! Graças! 
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merci, merci! oh! Oui que Dieu est partout!? 

 

Graças! Oh! Sim, Deus está em toda parte!  
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En effect , à demi nue, ayant remplacé à la hâte, par un autre, ce 

peignoir qui m'avait laissée encore toute humide, je pressais de mes 

bras, de ma poitrine, de mon visage, la tête et le sein de ma mère, qui 

se mourait alors autrement que tout à l'heure, de la mort de ces 

bienheureux se sentant revivre. Toutes deux réunies comme ne formant 

plus qu'une seule et même personne, enivrée de ces émotions et de ces 

extases impossibles à décrire,et produites, chez moi, par une surprise 

que je bénissais; chez ma mère, par un épanchement qui s'attendait à 

rencontrer des obstacles; toutes deux, dis-je, nous oubliâmes que la 

Nature ne badine pas avec le corps, qui ne songe pas à lui, et mes dents 

se mirent à claquer avec une télle violence, qu'à mon tour je tombai 

évanouie dans les bras de ma mère. 

 De fato, quase nua, tendo trocado apressadamente por outro 

esse roupão que me deixou ainda toda úmida, aperto com meus braços, 

meu peito, meu rosto, a cabeça e o dorso da minha mãe, que morria 

então de outra maneira que há pouco, a morte bem aventurada se 

sentindo reviver... Ambas reunidas, como não formando mais do que 

uma só e mesma pessoa, inebriadas por essas emoções e esses êxtases 

impossíveis de descrever, produzidos, em mim, por uma surpresa que 

abençoo; com minha mãe, por um desabafo que aguardava, por 

encontrar obstáculos; ambas, digo, esquecemos que a Natureza não 

caçoa com os corpos, que não sonha com eles, e meus dentes puseram-

se a bater com tal violência, que, por minha vez, cai desvanecida nos 

braços da minha mãe. 
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Que vois-je? où suis-je? qui entoure mon lit où l'on me fixe 

avec anxiété ainsi que des statues qui attendent, pour se mouvoir, um 

soude, un soupir, un mot de celui qu'elles regardent? J'ai donc été entre 

la vie et la mort?  –  Ma mère, mon père et son ami, M. le curé, puis 

enfin mon enfant dont j'entends les cris qu'on cherche à apaiser...Ils 

sont là tous réunis près de moi qui les interroge... ils s'animent et 

s'agîtent doucement. ils vont me parler... 

 – Mais qu'aperçois-je encore dans un des coins de 

l'appartement? Une ombre, une grande ombre, immobile, et 

silencieuse. Ah! oui, c'est ma harpe, ma pauvre harpe, profondément 

triste, sans voix déjà depuis longtemps, et recouverte comme un 

fantôme de son linceul vert. 

Que vejo? Onde estou? Quem cerca o meu leito de onde me 

fixam com ansiedade, assim como estátuas que esperam, para se 

mover, um sopro, um suspiro, uma palavra daquela que olham? Estive 

então entre a vida e a morte? – Minha mãe, meu pai e seu amigo, S.D., 

o padre depois, por fim, o meu filho de quem escuto os gritos que 

procuram apaziguar... Estão todos lá reunidos perto de mim, que lhes 

interroga... Animam-se e agitam-se suavemente... Vão falar-me... 

 – Mas o que eu percebo ainda em um dos cantos do 

apartamento? Uma sombra, grandíssima sombra, imóvel e silenciosa... 

Ah! Sim, é minha harpa, minha pobre harpa, profundamente triste, sem 

voz desde já muito tempo, e recoberta como um fantasma com sua 

mortalha verde. 
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5.1.2 SEGUNDA PARTE 

 

 

Mon enfant!...Ah! qu'on me donne cette chère et douce colombe 

que tant de fois a mis la paix aux agitations qui se sont élevées en moi! 

Des pleurs! pauvre petit! Oh! Non, je ne veux pas que tu pleures que tu 

te débattes, que tu souffres... Combien ai-je été de jours en chemin de 

me séparer de toi jusqu'à une autre réunion là-haut, si Dieu l'avait 

voulu, s'il m'en avait jugée digne en sa justice et miséricorde ?...Ah! 

donnez-le-moi... donnez-le-moi...là... tout près... que je le touche, que 

je le sente, que je le console, que je l'apaise !... N'hésitez pas. c'est mon 

vrai remède, c'est ma guérison entière que je vous demande... ne le 

voyez-vous pas? ne sauriez-vous comprendre le baume de ces 

émotions?... Me le refuserez vous ?... non... bien... ma mère le prend, 

me l'apporte, le pose, le couvre à côté de moi, à mon contact, à ma 

chaleur, à ma passion maternelle ... 

 –Ah! viens, viens, ange à moi, viens! Écoutez! n' entendez-

Meu filho! Ah! Que me entreguem essa querida e doce pomba 

que tantas vezes me trouxe a paz às agitações que se elevaram em 

mim! Prantos! Coitadinho! Não quero que chores, que te debatas, que 

sofras....quantos dias estive a caminho de separar-me de ti até uma 

outra reunião, lá no alto, se Deus o tivesse querido, se ele  me houvesse 

julgado digna de tal em sua justiça e misericórdia? ... Ah! Dai-mo... 

dai-mo...lá... bem perto... para que eu o toque, que eu o sinta, que eu o 

console, que eu  o acalme..... Não hesitais... É o meu verdadeiro 

remédio, é minha completa cura que vos peço... não vedes isso? Não 

sabeis compreender o bálsamo dessas emoções? Vós mo recusareis?... 

não... bem. Minha mãe o pega, o traz para mim, coloca-o, cobre-o 

perto de mim, ao meu contato, ao meu calor, a minha paixão 

maternal...  

Ah! Vem, vem, anjo meu, vem! Escutai! Não entendeis como 
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vous pas comme il se tait au langage de mes caresses?... Merci, ma 

bonne mère, merci. Monsieur le cure.. .à vous tous, merci! Et n'ayez 

pas peur... tout cela me fait le plus grand bien... laissez-moi le respirer 

à mon aise. Non, non, je ne'pouvais encore descendre au cercueil avec 

cette rose au bord! Je vous aime tous... je suis si heureuse! 

 

ele se cala à linguagem de meus carinhos? ... Graças... Minha boa mãe, 

graças. Senhor padre... a vós todos, graças! E não tenhais medo... Tudo 

isso me dá o maior bem... Deixai-me respira-lo à vontade... Não, não 

podia ainda descer ao caixão com essa rosa à borda! Eu vos amo 

todos... estou muito feliz! 
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Je suis affaissée, je vous l’ai dit, mon amour est à mes  côtes et 

il dort.... Les personnes que j'ai nommées, croient que j'en fais autant; il 

n'en est rien : j'écoute au contraire, fort attentivement, ce qui se dit 

alors, le voici ; 

– C'est M. Le curé qui parle en s'adressant à ma mère 

Allons voilà votre chère fille sauvée ! Combien je vous félicite, 

combien je m'applaudis moi-même, d'avoir à remettre les soins de mon 

ministère à une autre fois et au plus tard possible et je prends congé de 

vous avec une grande joie dans mes pensées! Mais comment, chère 

dame, vous êtes-vous, ou vous a-t-on à ce point abusée sur l'état de 

votre enfant? Vous l'avez entendue comme moi, sont-ce les accents 

d'une malade qui réclame le dernier sacrement de l'Église? non,  n'est-

ce pas?... Oh! que n'ai-je souvent à paraître au milieu de pareilles 

désolations !... Adieu, madame, adieu, messieurs; mais, soyez sûrs, 

qu'avec votre permission, je reviendrai bientôt m'assurer si votre 

satisfaction continue...  

Je ne sais (ajouta-t-il à voix plus basse, et en se tournant et se 

rapprochant vers mon lit dont il s'était d'abord éloigné), je ne sais, mais 

Estou abatida, eu vos disse, meu amor está ao meu lado, e 

dorme. As pessoas que nomeei, acreditam que faço o mesmo; não é 

nada disso; ao contrário, escuto muito bem, atentamente, o que se diz 

então, aqui está; 

– É o senhor padre que fala dirigindo-se à minha mãe: 

Vamos, eis vossa cara filha salva! Quanto vos felicito quanto 

aplaudo a mim mesmo de ter postergado os cuidados de meu ministério 

para outra hora, e o mais tarde possível; despeço-me de vós com um 

grande júbilo em meus pensamentos! Mas como, cara senhora, vós vos 

enganastes, ou vos enganaram sobre o estado de vossa filha? Vós a 

ouvistes, como eu, são os acenos de uma doente que reclama o 

derradeiro sacramento da igreja? Não, não é isso?... Oh! Não tenho 

sempre de aparecer no meio de tais desolações! Adeus, minha senhora; 

adeus, meus senhores; mas, estejais certos, que, com a vossa 

permissão, retornarei em breve para me assegurar se vossa satisfação 

continua...  

– Não sei (acrescentou com a voz mais baixa, voltando-se e 

aproximando-se à direção do meu leito de onde havia primeiro se  

77 

 



depuis que... (il n'acheva pas), il me semble que madame a droit à mon 

dévouement et à une certaine tendresse de ma part, qui, je l'espère, ne 

vous déplairont jamais.  

Son ton était ému à ces derniers mots, et il sortit, mon père et 

ma mère l'accompagnant le plus gracieusement du monde. 

L'ami de mon père que je nommerai désormais M. D..., puis 

Monsieur restèrent donc en présence. 

afastado), não sei, mas desde que ... (ele não acabou), parece-me que a 

senhora tem direito ao meu devotamento e certa ternura da minha 

parte, que, assim espero, não vos desagradarão jamais. 

Seu tom estava emocionado nessas últimas palavras, e ele saiu, 

meu pai e minha mãe acompanharam-no com a maior graciosidade do 

mundo.  

O amigo do meu pai que nomearei doravante S.D..., depois 

Monsenhor continuaram então presentes. 
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Ces deux figures étaient remarquables par la différence et la 

singularité de leur expression. Elles avaient fait quelques pas en arrière 

l'une de l'autre, comme si elles eussent dû s'élancer plus sûrement pour 

combattre dans une lutte intérieure dont je savais être l'objet. 

              Mes yeux sont légèrement entr'ouverts, et, placée dans une 

position tant soit peu oblique, je réussis à persuader à mes deux  

gardiens  que le sommeil seul m'empêche de converser avec eux. Ma 

ruse va même (qui la condamnera?) jusqu'à simuler une respiration 

assez forcée pour leur enlever le plus petit doute à cet égard. J'espère 

donc ainsi, que s'ils ont la ferme intention d'échanger quelques mots, 

ménageant le repos qu'ils s'avouent m'être nécessaire, ils vont se porter 

des phrases dont les pointes ne seront pas dirigées par une influence 

vivante. 

Essas duas figuras eram notáveis pela diferença e pela 

singularidade de suas expressões. Deram alguns passos para trás um do 

outro, como se tivessem tido de se laçar mais prontamente a combate 

em uma luta interior de que sabia ser eu o objetivo. 

Meus olhos estão ligeiramente entreabertos, e, colocados em 

uma posição por menos que seja obliqua, consegui persuadir aos meus 

dois guardiões que só o sono impedia-me de conversar com eles. Meu 

ardil chega até mesmo (quem o condenará?) a simular uma respiração 

assaz forçada para lhes remover a menor dúvida a esse respeito. Espero 

então assim, que tenham a firme intenção de trocar algumas palavras, 

que tratando com cuidado o repouso que confessam ser-me necessário 

vão se lançar frases cujos chistes não serão dirigidos por uma 

influência vivaz. 

 

79 

 



 

 

Et s'ils allaient sortir, me laisser... non ; ce sont, je le répète, 

mes gardiens, au moins jusqu'au retour de mon père ou de ma mère. 

Mais eux, pourquoi ne rentrent-ils pas? que peuvent-ils avoir à dire ou 

à faire loin de moi en ce moment? Allons, je m'inquiète à tort; et pour 

donner le change à ce souci peu raisonnable, revenons à ces messieurs 

tous deux paraissent étranges. Ils me représentent l'image de ma 

possession et celle de la haine en arrêt contre cette possession. 

 

E se eles fossem sair, deixar-me ... não; são, repito-o, meus 

guardiões, ao menos até o retorno do meu pai ou de minha mãe. Mas 

eles, porque não voltam? O que podem ter a falar ou a fazer longe de 

mim nesse momento? Vamos, inquieto-me sem razão; e para disfarçar 

essa preocupação pouco razoável, retornemos a esses dois senhores: 

ambos parecem estranhos. Para mim, representam a imagem da 

possessão e a do ódio em arresto contra essa possessão. 
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Monsieur rompt le silence. 

–Elle dort ? dit-il. 

–Oui ; mais pas assez, répond M.D... 

– Vous croyez, monsieur?  

– C'est mon avis. 

– Et comment cela, je vous prie ? 

–Si vous ne comprenez pas, dois-je m'expliquer davantage? 

–S'il vous plaît. 

–Non. 

– Vous êtes bizarre. 

–Pourquoi? 

– Quand ce ne serait qu'à cause de vos réponses et de vos questions. 

– Comme il vous plaira. 

Monsenhor rompe o silêncio. 

– Ela dorme? diz. 

– Sim; mais não o bastante, responde S.D... 

– Acreditais, senhor? 

– Em minha opinião. 

–  Como assim, eu vos rogo? 

– Se não compreendeis, devo me explicar mais? 

– Por favor. 

– Não. 

– Sois estranho. 

– Por quê? 

– Como isso não fosse por causa de vossas perguntas e de vossas 

questões.  
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– Continuerez-vous sur ce ton? 

(M. D... se tait.) 

– Vous n'avez jamais été bien gracieux avec moi, convenez-en, 
monsieur ; mais aujourd'hui c'est plus que de la rudesse, c'est une âpre 
sauvagerie. 

–Je m'en rapporte à vous ; vous devez vous y connaître, si toutefois 
vous vous êtes jamais examiné. 

–Monsieur D..., votre tête déménagerait elle ? 

(Sourire écrasant de M. D, qui réplique)  

–En tout cas, elle ne saurait choisir le logement de la vôtre. 

– Décidément, vous êtes fou ! 

– Vous, prenez garde aux maisons santé! car on y renferme plutôt les 
actions que les paroles des hommes 

. –Qu'est-ce à dire?  

–Vous êtes vieux, complétement laid; et... 

 –Et?...  

 

– Como vos aprouver. 

 Continuareis com esse tom? 

 (S.D ... cala-se) 

– Não foste jamais amável comigo; concordais, senhor; mas hoje é 

mais do que rudeza, é uma áspera selvageria. 

– Reporto-me isso a vós: deveis vos reconhecer disso, se todavia 

alguma vez vós já vos examinastes.  

– Senhor D ..., vossa cabeça não estaria variando?  

(Sorriso esmagador de S.D, que retruca) 

– Em todo caso, ela não saberia escolher como é a vossa.  

– Decididamente, sois louco! 

– Vós, acautelai-vos das casas de repouso! Pois lá encerramos antes as 

ações do que as palavras dos homens. 

– O que quer dizer? 

– Sois velho, horroroso; e... 

82 

 



–Et riche. 

–Vous ne vouliez pas dire cela. 

–J'ajoute que tout l'or du monde, quelque californien qu'il soit, ne suffit 

pas, pour refaire le vieil et vilain époux qui, selon moi, représente une 

quantité plus grande de cuivre ou de plomb.  

– Merci, mon cher monsieur D...! vous m'insultez... mais nous verrons 

plus tard!...  

–En attendant, Monsieur, rendons-nous cette justice, que le diapason de 

notre verbe s'est toujours maintenu de façon à ne pas réveiller madame. 

Voyez!  

–Je le vois... 

–Mais ne prolongeons pas cet entretien, car, par lui, nous pourrions 

faire cesser le bonheur que nous devons en ressentir. 

            – E?... 

            – E rico. 

–Não quereis dizer isso. 

– Acrescento que todo ouro do mundo, por mais californiano 

que seja, não é suficiente para refazer o velho e vil esposo que, a meu 

ver, representa uma quantidade muito maior de cobre e de chumbo. 

– Graças, caro senhor D...! vos me insultais ... mas veremos 

mais tarde!... 

– Enquanto isso, Senhor, redemo-nos justiça, pois a diapasão do 

nosso verbo sempre se manteve de maneira a não despertar a senhora. 

Vede! 

– Eu o vejo ... 

– Mas não prolonguemos esta conversa, pois, para ela, 
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    – Maintenant, adieu, ou mieux, au revoir. Oui, au revoir, je espere... 

mais au moins, dites-moi donc avant de partir, pourquoi vous trouvez 

que madame ne dort pas assez? 

     – Parce qu'elle n'est pas morte !!... 

        Je fis un mouvement qu'ils n'aperçurent pas... 

        Mon père et ma mère rentrent dans ma chambre... 

       – Il est rouge; elle est pâle; encore de la colère, encore du 

chagrin... car mon père essuie son visage, et ma mère, seulement ses 

yeux !  

 

 

poderíamos fazer cessar o bem estar em que devemos permanecer. 

– Agora, adeus, despeço-me, ou melhor, até mais ver! 

– Sim, até mais ver, espero... mas, ao menos, diz-me então antes 

de partir, porque achais que a senhora não dorme o bastante? 

– Porque ela não está morta!!... 

 Fiz um movimento que eles não perceberam... 

 Meu pai e minha mãe voltaram ao meu quarto... 

 - Ele está vermelho; ela está pálida; ainda a cólera, ainda a 

tristeza... pois meu pai enxuga seu rosto; minha mãe, somente seus 

olhos! 
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Ma mère vient me baiser au front... J'en profite pour m'éveiller 

tout à fait. Après l'avoir remerciée du regard, j'appelle à moi, d'un 

signe, M. D... qui se disposait à partir, ainsi que Monsieur. Il s'avance 

avec un certain embarras dans la démarche et la physionomie, 

embarras qui redouble lorsque je veux qu'il penche sa tête bien près de 

la mienne... 

Cette action, qui parait un caprice de malade, on la respecte 

assez pour n'y pas apporter d'attention véritablement apparente, et me 

permettre aussi d'isoler des oreilles des autres assistants, ces mots 

lancés du reste avec une rapidité d'éclair : 

– Silence et prudence, ami! 

– M. D. se relève aussitôt ; Monsieur lui disait : 

 – Eh bien ! qu'y a-t-'il ? 

– Madame, s'empresse de répondre M. D... ne me demandait 

pas; je me suis trompé. C'est son père seul qu'elle voulait… 

 

Minha mãe vem beijar-me a fronte... Aproveito para me 

despertar totalmente. Depois de ter lhe agradecido com o olhar, chamo 

para mim, com um sinal, S.D... que se dispunha a partir, assim como 

Monsenhor. Ele se adianta com certo embaraço no caminhar e na 

fisionomia, embaraço que se redobra quando eu quero que penda sua 

cabeça bem perto da minha... 

 Essa ação, que pareceu um capricho de doente, é respeitada o 

bastante para nela não colocarem atenção realmente aparente, e me 

permitiu também de isolar das orelhas dos outros presentes, essas 

palavras lançadas de resto com a rapidez de um relâmpago: 

– Silêncio e prudência, amigo! 

– S.D. levanta-se imediatamente; Monsenhor lhe dizia: 

– Bem! Pois o que há? 

– Senhora, apressa-se a responder S.D..., não me chamava; 

enganei-me. Era só o seu pai que ela queria... 

85 

 



Ah! fit mon père. 

Alors ces deux messieurs prirent congé à leur tour, tandis que 

ma mère ajoutait à l'exclamation de son mari :  

– Moi aussi, je reste :car je ne compte pas. 

 

- Ah! Disse meu pai. 

Então esses dois senhores despediram-se por sua vez, enquanto 

que minha mãe acrescentava à exclamação de seu marido: 

- Eu também, permaneço: pois não conto para nada. 
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Ici, une scène incroyable! Dois-je la raconter ? Cette hésitation 

que j'éprouve est tourmentée par l'envie d'être fidèle en continuant 

mon récit, et par l'espoir surtout d'être profitable aux enfants 

malheureux, en soulevant quelque indignation envers des parentes trop 

cruels, et pas assez maîtres d'eux pour réprimer des premiers 

mouvements inqualifiables, et dont ils ont souvent à se repentir plus 

tard, soit en sondant leur conscience, soit en considérant les 

conséquences dans la Réalité. 

Oui, j'hésite... mais, puisqu'enfin je me decide, ne me taxez pas 

d'exagération, ni d'emploi d'un fiel rétrospectif; et si je vous prie de me 

plaindre, ce n'est que comme historien qui prend son coeur de lion 

pour écrire, plutôt que comme héroine qui tient la plume pour elle -

même, afin d'apitoyer sur tout ce qu'elle a souffert... 

Lisez! 

– Non, vous ne comptez pas, s'écrie  mon père, avec un timbre 

de voix mordant, aussitôt que nous ne fûmes plus nous trois, nous 

quatre ; non ! car vous n'avez jamais franchement blâmé sa conduite! 

            Aqui, uma cena incrível! Devo contá-la? Essa hesitação que 

experimento é atormentada pelo desejo de ser fiel na sequência de meu 

relato e pela esperança de ser proveitosa aos filhos infelizes, neles 

estimulando alguma indignação para pais crudelíssimos, e não assaz 

senhores deles para reprimir os primeiros movimentos inqualificáveis, e 

dos quais frequentemente se arrependem mais tarde, ou seja sondando 

suas consciências, ou considerando as consequências na Realidade. 

 Sim, hesito... mas, já que enfim eu me decido, não me tacheis 

com exagero, nem do emprego de uma fiel retrospectiva: e se vos rogo 

que vos compadeçais e imploro para lamentar-me, senão como um 

historiador que toma o seu coração de leão para escrever, muito mais 

que como uma heroína que segura a pluma por si, para lastimar-se 

sobre tudo o que ela sofreu... 

Lede ! 

- Não, vos não contais, gritou o meu pai, com um timbre de voz 

mordaz, tão logo não fôramos mais do que nós três, nós quatro; não! 

Pois francamente vós nunca culpastes a sua conduta! 
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–Plus bas! Supplia ma mère.  

–Je veux parler, moi! C'est ainsi que vous l'avez autorisée, 

encourage dans ses rêves de béguelerie d'épouse se pose en martyre... 

Que lui faut ? N'a-t-elle pas, avec mari, dont les soins minutieux et 

sans nombre l’accablent (je souligne le mot), n'a-t-elle pas encore la 

joie des joies, celle qui efface la marque des grands maux, UN 

ENFANT!  

Mais, regardez donc la vôtre, répliqua ma mère d'un ton de 

reproche hardi; regardez-la, couchée, à peine remise d'une maladie 

grave et voulez-vous la tuer à côté du sien?. 

– Une seconde, je pensai que cet emportement, qui commençait 

mettre tout mon être en peine et en terreur, allait s'affaisser sous le 

coup pathétique de l'énergie maternelle. 

Illusion!  

Semblable à un lion qu'on essaye de museler lorsqu'il a senti sa 

crinière flotter sur une tête toujours libre, l'auteur de mes jours se 

redressa encore, prit ma mère par le bras, et; l'attirant brusquement 

dans ma direction, il reprit : 

- Mais baixo! Suplicou minha mãe. 

- Eu quero falar! É assim que vós o haveis autorizado, encoraja 

em suas carolices de esposa que posa de mártir... De que ela tem 

precisão? Ela não tem, com um marido, cujos cuidados minuciosos a 

oprimem ( sublinho a palavra), ela não tem ainda a alegria das alegrias, 

essa que apaga  a marca dos grandes pesares, UM FILHO! 

- Mas, olhais pois a vossa, replicou a minha mãe em um tom de 

ousada repreensão; olhai-a, acamada, mal recuperada de doença grave e 

quereis matá-la ao lado dele? 

Por um segundo, pensei que esse enfrentamento que começava a 

por todo o meu ser em dificuldades e terror, iria desmoronar sob o 

golpe patético de energia maternal. 

Ilusão! 

 Semelhante a um leão que tentamos afocinhar quando sentiu sua 

crina flutuar sobre uma cabeça sempre livre, o autor dos meus dias se 

ergueu mais uma vez, tomou minha mãe pelos braços, e , atraindo-a 

bruscamente em minha direção, tornou: 

 - É horrososo, vós sabeis, o que dizeis ai! Aprendeis que 
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 – C'est affreux, savez-vous, ce que vous dites là ! Apprenez 

qu'il n'y a que vous et elle qui cherchez une mort ici... vous, par vos 

sensibleries, – elle, par son entetêment ! N'oublions pas le jesuitisme 

de M. D... mais il convient que tout cela finnisse, et j'apporterai bon 

ordre a cet balançoire honteuse et lâche; le monde saura enfin que 

Madame s’accoutume à  Monsieur, comme elle dit. 

– Pauvre père, que n'était-il vraiment fou pour que le ciel lui 

pardonnât! Quant a moi, je ne vis plus et n'entendis plus 

rien que ceci : 

–– Oui, Madame mon épouse, oui, Madame ma fille, cela sera 

ainsi désormais, et je prétends que vous m'y aidiez chacune en ce qui 

vous concerne, et si sérieusement, que nous obtiendrons, d'une 

manière ou de l'autre, un éclatant résultat.  

– Je le veux, je le veux, je le veux!  

– Ces trois exclamations firent accompagnées d’une pression 

tellement violente contre ma digne et courageuse mère que, 

rassemblant tout ce qui me restait d’une vie que je sentais s'éteindre, je 

me’élançai comme à son secours. Mais je ne fis que glisser, sans 

connaissance, hors du lit, en frappant d'abord de mês genoux le sol de 

somente vós e ela que procurais uma morte aqui... vós, por vossos 

sentimentalismos, ela, pela sua teimosia! Não esqueçamos o jesuitismo 

de S. D... mas convém que tudo isso termine, e eu trarei boa ordem a 

balanço vergonhoso e frouxo; o mundo saberá enfim que a Senhora se 

acostuma com Monsenhor, como ela diz.    

Pobre pai, que não esteja realmente louco para que o céu lhe 

perdoe! Quanto a mim, não vi mais e nem escutei mais nada do que 

isso: 

- Sim, Senhora, minha esposa, sim, senhora minha filha, assim 

será doravante, e pretendo que vós me ajudeis naquilo que vos diz 

respeito, tão seriamente que obteremos, de uma maneira ou de outra,  

um fulgurante resultado. 

– Eu quero, eu quero, eu quero ! 

– Essas três exclamações foram acompanhadas de uma pressão 

tão violenta contra minha digna e corajosa mãe que, reunindo tudo o 

que me restava de uma vida que eu sentia ir se extinguindo, lancei-me, 

como a seu socorro. Mas não fiz mais do que deslizar, sem 

conhecimento, para fora do leito, batendo primeiro os com os joelhos 

no chão do quarto, e nele me estendendo em seguida completamente, 
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la chambre, et en m'y étendant ensuite tout à fait, sans mouvement, à la 

façon, en un mot, de ceux qui s'offrent à la mesure de la longueur et de 

la largeur de leur tombe. 

 

sem movimento, da maneira, em uma palavra, daqueles que se 

oferecem à medição do tamanho e da largura de sua tumba. 
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On se hâta de me relever, de me remettre au lit avec tous les 

soins indispensables, après la secousse terrible qui venait de m' être 

donnée.  

Je fus guérie... ma fosse attendit donc encore, puisque j’écris 

ces lignes... 

II n'y eut que mon cœur qui resta profondément enseveli. 

 

Apressaram-se em me reerguer, recolocar-me no leito com 

todos os cuidados indispensáveis após choque terrível que acabava de 

me ser dado. 

Eu fui curada ... Minha cova então ainda me espera, posto que 

escrevo essas linhas ... 

Fora somente o meu coração que permanecera profundamente 

amortalhado.  
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Des scènes de violence, plutôt en paroles qu’en actions se 

renouvellent trop souvent dans ma vie intérieure. Le moindre mot, la 

moindre démarche, l’allusion la moins marquée, les font naître, héla ! 

et éclaté comme tempête qu'il était ïnpossible de prévoir. Le génie 

d'une contradiction tyrannique semble s'être emparé du cerveau de 

mon père, car (chose peu commune), de ce côté surtout, résonnent les 

plus grandes agonies de tout ce qui pourrait encore s'appeler quelque 

liberté dans mon esclavage éternel. 

 Monsieur est moins prompt, obstiné, opiniâtre à semer autour 

et au dedans de mes facultés de penser et d'agir, ces commentaires, ces 

récriminations terminant par des rebuffades insoutenables. 

Quel malheur, ô mon Dieu, de chercher à amoindrir ses peines 

(de l'espérer du moins) en formulant une accusation; et, contre qui? 

Les pères, ordinairement, aiment tant leurs filles ! 

Cet état de choses, cette existence à la dérive, se prolongeront-

ils? Peuvent-ils raisonnablement durer?... Non, c'est impossible! 

Je quitterai cette maison... Dans ma fuite, Monsieur 

Cenas violentas, mais em palavras do que em ações, renovam-se 

com frequência na minha vida interior. A menor palavra, a menor 

gestão, a alusão menos marcada, fazem-nas nascer, ai de mim! E 

estrondar como uma tempestade que era impossível de prever. O gênio 

de uma contradição tirânica parecer ter se apossado do cérebro do meu 

pai, pois (coisa pouco comum), desse lado sobretudo, ressoam as 

maiores agonias de tudo que poderia ainda se chamar  alguma liberdade 

em minha escravidão eterna. 

Monsenhor está menos disposto, obstinado, resoluto em semear 

ao redor e dentro das minhas faculdades de pensar e de agir  esses 

comentários, essas recriminações que terminam por óbices 

insustentáveis. 

Que desgraça, ó meu Deus, procurar amainar as suas dores 

(esperar ao menos) fazendo uma acusação; e contra quem? Os pais, 

ordinariamente, amam tanto suas filhas! 

 Esse estado de coisas, essa existência à deriva, se prolongarão? 

Eles podem razoavelmente durar? ... Não, é impossível. 

 Deixarei essa casa... Na minha fuga, Monsenhor me 
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m'accompagnera, c'est vrai... mais à côté d'.un inévitable nuage noir, 

n'ai-je pas un doux rayon de ciel bleu, mon enfant ? Et le souvenir de 

celle qui m'est si cherè à présent, ne viendrai -t-il pas y ajouter ainsi 

qu'un bienfait de plus, de cette providence si souvent attachée au 

malheureux! Mais, que dis-je?... n’est-ce pas justement ce souvenir qui 

m'arrête et qui jusqu'alors a tenu toute issue fermée sur mes résolutions 

de départ?... 

                Aujourd'hui, je répète – demain! qui répétera sans 'doute 

comme aujourd'hui. 

 

acompanhará, é verdade... Mas ao lado de uma inevitável nuvem negra, 

não tenho eu um doce raio de céu azul, meu filho? E a lembrança 

daquela que me é tão querida no presente, não viria aqui acrescentar um 

bem feito a mais, dessa providência tantas vezes atada à infelicidade! 

Mas, o que eu digo? ... Não é justamente essa lembrança que me detém 

e que até então manteve toda saída fechada sobre minhas resoluções de 

partida? ... 

 Hoje, repito – amanhã! Que se repetirá certamente como hoje! 
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Je vais vous surprendre, c’est probable, et au-delá de toute 

prévision . 

J’ai dansé hier soir, ou plutôt, cette nuit derièrement passée. 

Oui, j’ai dansé à un bal à musique ravissante et de molesse et de 

viguer, éclairé mille feux resplendissants et embaumés, comme si le 

soleil lui-même eût parcouru les salons et que des mains invisibles 

eussent embrasé à ses rayons ruisselants d'étincelles, des fleurs de 

toutes sortes, exhalant l'extase à travers les plus doux de leurs soupirs 

Atmosphère bizarre que celle d'un bal! Réunion stupide, à mon avis, si 

l'on n'y a que des jambes; ensemble qui peut contenir et répandre à 

l'infini des fatalités mortelles, si parfois son enivrement vous remonte 

au cœur... 

Mais comment suis-je venue là?... y respirer presque à l'aise ; 

comment ai-je souffert une toilette afin de paraître au milieu de toutes 

ces femmes brillantes, sinon avec éclat, au moins sans cette simplicité 

que j'aime tant, parce qu'elle est pour moi l'image constante et vraie de 

l'habit du cloître, dont la forme se perpétue, et dont on n'est plus 

dépouillé que pour revêtir le suaire solennel, autre et final vêtement qui 

disparaît à son tour avec les derniers restes de notre corps!                  

 Vou vos surpreender, é provável, e além de toda previsão. 

Dancei ontem ao anoitecer, essa noite recentemente passada. Sim, 

dancei em um baile, um verdadeiro baile com uma música 

arrebatadora, suave e vigorosa, iluminada por mil luzes 

resplandecentes e em bálsamo, como se o sol, ele mesmo, houvesse 

percorrido os salões e que mãos invisíveis tivessem abrasado em raios 

escorrendo faíscas, flores de todos os tipos, exalando o êxtase através 

dos mais doces dos seus suspiros! 

 Atmosfera bizarra essa de um baile! Reunião estúpida, a meu 

ver, se não temos nada mais que pernas; conjunto que pode conter e 

espalhar ao infinito fatalidades mortais, se as vezes sua embriaguez nos 

sobe ao coração... 

 Mas como eu fui parar lá?... lá respirar quase à vontade; como 

sofri com uma roupa para aparecer no meio de todas essas mulheres 

brilhantes, se não com fulgor, ao menos com essa simplicidade que eu 

amo tanto, porque ela  é para mim a imagem constante e verdadeira do 

hábito do claustro, cuja forma se perpetua, da qual não somos mais 

despojadas senão para vestir o sudário solene, outra e última 

vestimenta que desaparece por sua vez com os derradeiros restos do 
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Comment enfin ai-je pu prendre part à ce tourbillon de joies ou de 

larmes secrètes, de lèvres pâles ou empourprées les exprimant, ces 

larmes et ces joies, le plus souvent par un silence qui consume ou qui 

glace?...Ah! oui, qui m'a amenée à cet essai de la vie bruyante et 

dangereuse?... Je suis forcée de me répondre : 

– Moi, moi, rien que moi! J'y fus conviée; j'ai accepté pour ne 

plaire qu'à moi seule.  

N'importe en cet endroit; j'ai vécu, un instant, je ne sais trop de 

quelle manière mais enfin, j'ai vécu! seulement, à une certaine heure de 

cette nuit éblouissante, j’ai senti et vu par une fenêtre ouvrant sur un 

ciel sombre, quelque chose comme une étoile dont la lueur diabolique 

me montrait dans le lointain, sur la terre, une étrange destinée et m'y 

conduisait irrésistiblement. 

Je suis triste... 

 

nosso corpo! 

 Como enfim pude fazer parte desse turbilhão de alegria ou de 

lágrimas secretas, de lábios pálidos ou empurpurados , expressando-as, 

essas lágrimas e essas alegrias, na maioria das vezes por um silêncio 

que consome ou que congela?... Ah! Sim, quem levou-me a este ensaio 

da vida ruidosa e perigosa?... Sou forçada a me responder:  

– Eu, eu, nada além de mim! Fora convidada a isso; aceitei para 

para agradar a mim mesma. 

 Não importa: nesse lugar tenho vivido, por um instante, não sei 

muito bem de qual maneira, mas enfim, tenho vivido! Só que, a certa 

hora dessa noite deslumbrante, eu senti e vi por uma janela que se abre 

para um céu sombrio, algo como uma estrela cujo clarão diabólico 

mostrava-me no longínquo, sobre a terra, um estranho destino e a ele 

me conduzia irresistivelmente. 

 Estou triste... 
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Ce matin seule! Synonyme de bonheur! Il est à moi peut-être 

pour toute la journée; jouisson-en donc pour bien m'examiner, 

m'interroger et me répon en écrivant!  

Les quelques papillons qui voltigent en mês pensée une épingle, 

impitoyable dans as prudence, ne dèvrait-elle pas les chasser devant 

elle, et les arrêter les piquant sur mon couer ? 

Ma vue se porte sur la douce verdure de notre jardin... et mes 

sens se captivent aux amoureux parfums de ces autres papillons si variés 

de couleurs et surmontant ou enlaçant d'une vie souriante, quoique 

immobile, leur chère sœur, cette verdure enchantée. 

Amoureux! Quel mot s'échappe de ma plume! oh! qu'il fuie bien 

vite et bien loin comme un torrent qui s'épanche et se perd. Oh! qu'il ne 

vienne plus, que je ne le revoie plus... jamais... Car la brise qui me 

l'apporte, me semble mélangée d'un souffle de deuil. Mieux vaut cette 

futilité dont je parlais au commencement de ces dernières lignes, et à 

laquelle je voulais les consacrer, parce que je paraissai la ressentir, vous 

lisant: Ne les lisez pas, vous les blâmeriez, ou plutôt, vous les prendriez 

en moquerie dans la position languissante qui m'est faite, et que j'offre a 

 Só essa manhã! Sinônimo de felicidade! Estará comigo talvez 

por todo o dia; desfrutemos então para melhor me examinar, 

interrogar-me e responder-me enquanto escrevo.  

As poucas borboletas que esvoaçam em meus pensamentos, 

um alfinete, impiedoso em sua prudência, não deveria caçá-las  diante 

dela e detê-las picando-lhes em meu coração? 

 Minha vista se estende sobre a doce verdura do nosso jardim ... 

e meus sentidos se cativam nos apaixonados perfumes dessas outras 

borboletas tão variadas de cores, e ultrapassando-as ou enlaçando-as 

por uma vida sorridente, embora que imóvel, sua cara irmã, essa 

verdura encantadadora. 

Apaixonada! que palavra escapa da minha pena! Oh! Que ela 

fuja bem rápido e bem longe como uma torrente que se espalha e se 

perde. Oh! Que ela não venha mais, que eu não a reveja jamais ... 

nunca... Pois a brisa que ela me traz, parece-me misturada com um 

hálito de luto. Mais vale essa futilidade de que eu falava no começo 

dessas últimas linhas, e a qual eu queria consagrá-las, porque parecia 

senti-la, ao vos dizer: Não as ledes, vós as culparíeis, ou antes, vós 
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vos yeux. 

 J'étais là, devant un miroir de Venise, qui, encadré d'or, 

ressemble au soleil se levant sur l'Adriatique... et je m'y regardais avec 

complaisance ...; et je m'y trouvais belle... 

 Malheureuse je me fais pitié... j’ai honte!  

Ce qu'on dit des femmes, serait-il vrai, qu'elles pleurent dans un 

sourire, et qu'elles rient dans une larme? 

Pour mon compte, est-ce donc ainsi que je me suis examinée, 

bien interrogée ! Qu'ai-je examiné, qu'ai-je interrogé, si ce n'est un 

instant ce miroir qui m'a répondu : 

– Tu as PEUR!  

 

tomariéis em zombaria na posição lânguida que me é feita, e que 

ofereço a vossos olhos. 

 Estava lá, frente a um espelho de Veneza, que, emoldurado  

com ouro, assemelha-se ao sol nascente sobre o Adriático... e eu nele 

me olhava com complacência ... e me achava bela... 

 Infeliz! Tenho pena de mim... tenho vergonha! 

 Isso que dizem das mulheres seria verdade, que elas choram 

em um sorriso, e que riem em lágrimas? 

 Do meu lado, é então assim que eu tenho me examinado, tenho 

bem me interrogado! O que eu tenho examinado, o que tenho 

interrogado, que num instante esse espelho me respondeu: 

- TENS MEDO!  
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            Eh bien! Oui, ce miroir a raison; j'ai peur ... et cette crainte revêt 

à mes yeux, interieurs, si l'on peut  s'exprimer ainsi, une physionomie 

singulière et frémissante de délices inconnues toutes guirlandées à crêpe 

noir. 

            Tantôt c'est une goutte de miel et de rosée qui séduit mes lèvres 

prêtés à l'attirer vers elles, tantôt c'est comme un tourbillon enflammé 

qui m'étouffe ou me brûle, réduisant à néant l'ardeur de mes prières à 

deux genoux. Mais, tout cela n'est-il peut-être qu'un fantôme, en 

souffrances ou em douceurs. Oui, peut être... et restons sur cette 

dernière réflexion consolante, repoussons avec courage ce messager 

m'annonçant des agitations de toutes sortes; tâchons de vivre en paix 

dans cette guerre de chaque instant; et, pour nous y résigner mieux avec 

une humilité pleine de constance, songeons à de plus grandes misères 

qui dévorent en les poursuivant sans relâche, de désespoirs prédestinés, 

tant d'êtres humains à qui tout fait défaut, même la branche qu'ils 

croyaient la plus solide ; jetons surtout un regard sur ces mères qui ont 

faim et froid, et dont les cris de l'âme se mêlant à ceux du corps des 

enfants qu'elles tiennent en leurs bras, qu'elles voient pâlir, et dont cette 

mort anticipée leur ôte presque la force d'implorer Dieu. 

 Pois bem! Sim, esse espelho tem razão: tenho medo... e esse 

pavor assume em meus olhos, interiores, se podemos nos exprimir 

assim, uma fisionomia singular e palpitante de delícias desconhecidas, 

todas  enguirlandadas  de rosas de crepe negro. 

 Ora é uma gota de mel e de orvalho que seduz meus lábios 

prestes a atrair em suas direções, ora é como um turbilhão inflamado 

que me sufoca ou me incendeia, reduzindo a nada o ardor das minhas 

preces, ajoelhada. Mas, tudo isso talvez não seja mais do que um 

fantasma, em sofrimentos ou em doçuras. Sim, talvez ... e fiquemos 

nesta última reflexão consoladora, repilamos com coragem esse 

mensageiro anunciando-me agitações de todo tipo, tentemos viver em 

paz nessa guerra de todo instante; e, para disso melhor nos 

resignarmos com uma humildade replena de constância, sonhemos 

com misérias muito maiores que devoram perseguindo-lhes sem 

trégua, em desesperos predestinados, tantos seres humanos a quem 

tudo falta, mesmo a haste que creem mais sólida; lancemos sobretudo 

um olhar sobre essas mães que tem fome e frio, e cujos gritos d’alma  

misturam-se a esses corpos dos filhos que elas têm nos braços, que 

veem empalidecer, e que essa morte antecipada lhes retira quase a 
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               Mon enfant a-t-il faim, mon enfant a-froid?  

               Ce poison ne m' étant point versé dans le Présent, quel est donc 

celui que j'ai tant à rëdouter dans l'Avenir?... 

 

força de implorar a Deus.  

  Meu filho tem fome, meu filho sente frio? 

 Esse veneno não me sendo concedido no Presente, qual é 

então esse do qual tenho tanto a temer no Porvir? ... 
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L’AVENIR ! que ce mot résonné creux, et pourtant que de 

choses, que d'événements sont contenus dans ce temps a 

naître...véritable matière en fusion que la Providence, les décrets 

célestes coulent à leur gré, pour donner à la nature des hommes, à leurs 

penchante qu'ils laissent errer à l'aventure, ou une récompense ou une 

punition. 

Il y a donc là, ma part comme pour tant d'autres, à moins que la 

mort ne m'efface à jamais de la terre pour l'éternité, cet autre avenir qui 

ne se mesure qu'à la puissance de Celui qui tient également entre ses 

mains, et la vie de l'insecte, et la destinée des Rois! 

 

  O PORVIR! Que essa palavra ressoe vazia e, no entanto, 

quantas coisas, quantos acontecimentos estão contidos nesse tempo a 

nascer... verdadeira matéria em fusão que a Providência, os decretos 

celestes escorrem a sua vontade, para dar à natureza dos homens, às 

suas inclinações que  deixam vaguear na aventura, ou uma recompensa 

ou uma punição. 

 Existe lá, minha parte como para tantos outros, a menos que a 

morte não me apague jamais desta terra para a eternidade, esse outro 

porvir que não se mede somente pelo poder Dele que tem igualmente 

em suas mãos a vida do inseto, e o destino dos Reis! 
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Une lettre de M.D.; elle s’est remise secretement... commentez 

à votre aise, c’est votre droit, lecteur ; mais si vous ne le plaignez pas 

cet homme, en lui reconnaissant une noblesse admirable, ainsi que 

l’expression profonde du devouement, je méprise votre couer, ou 

plutôt, je le compare à un cadavre exposé à la Morgue, et tellement 

défiguré que personne ne saurait lui appliquer de nom. 

Voici cette lettre 

 “Madame et amie, 

Hélas ! oui, Madame – Quant au second titre, il faut retrancher 

du mot l’e muet, placer ce mot ailleurs, et me faire l'honneur d'accepter 

la qualification qu'il renferme; il dira mieux, ainsi, ce que je pense, car 

je ne dois pas avoir d'autre prétention vis-à-vis de vous. 

J'étais déjà grand, que vous n'étiez encore “que petite aimable, 

enjouée, mais parfois tout à coup rêveuse; c'est établir la différence 

d'âge qui existe entre nous! dois-je la bénir ou la maudire à présent? Où 

veut-il en venir? Vous demandez-vous, Madame; et d'abord, pourquoi 

m'écrit-il? ... 

            A carta de S.D; ela me foi enviada secretamente ... comenteis 

como quiser, é vosso direito, leitor: mas se vos queixais desse 

homem, leitor, nele reconhecendo uma nobreza admirável, assim 

como expressão de profunda dedicação, desprezo vosso coração, ou 

melhor, eu o comparo a um cadáver exposto no necrotério , e tão 

desfigurado que ninguém saberia lhe destinar um nome.  

              Eis essa carta: 

             “Senhora e amiga, 

               Pois sim! Sim, Senhora: Quanto ao segundo título, é preciso 

tirar as letras finais, trocar por “ada”, por essa palavra alhures, e me 

fazer a honra de aceitar a qualidade que esta encerra; dirá melhor o 

que eu penso, pois não devo ter outra pretensão frente a vós. 

                 Eu já era gente, quando não eras mais que uma criança: 

amável, jovial, mas às vezes sonhadora: é estabelecer a diferença de 

idade que existe entre nós: devo agora bendizê-la ou maldizê-la? 

Aonde quer chegar? Pergunteis-vos, Senhora; e antes, porque me 

escreveis? ... 
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– Vous avez raison, et ce n'est pas moi qui trouverai étranges 

ces, questions que je m'adresse avec quelque frayeur. 

Je vous vois presque quand je veux et c'est là mon bonheur le 

plus malheureux: Qu'on me suggère un moyen honnête pour  être 

éconduit de votre maison, Madame, et ma reconnaissance est acquise à 

tout jamais à celui qui m'aura rendu ce service important. Car, pour 

renoncer, sans une barrière véritable, à prendre le chemin qui conduit à 

vos yeux, je ne m'en sens pas la force ...  

Vieux (l'heure est pour cela près de sonner), puis, tout à fait 

lâche en cette occasion, connaissez-vous quelque chose de plus 

misérable ici-bas pour un homme, lorsqu'il lui manque la dignité, le 

courage pour être son juge lui-même, et recueillir de cette justice un 

repos d'autant meilleur à goûter, qu'il l'aurait obtenu par son travail? 

Je, suis ridicule ... mille fois: 

Ah! Madame, permettez pour que je le sois un peu moins, 

permettez-moi de croire que vos tortures, en bien des circonstances, 

font surtout mes tourments, presque toujours. 

Permettez-moi l'espoir de ne pas trop vous déplaire, en veillant 

sans cesse jusque sur l'ombré la moins apparente de tout ce qui peut 

              – Vós tendes razão, e não sou eu que acharei estranhas essas 

questões que m eendereço com algum pavor. 

               Eu vos vejo quase quando quero, e é aí minha felicidade  

mais infeliz. Sugerem-me um modo honesto de ser recusado em 

vossa morada,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Senhora, e meu reconhecimento foi adquirido para todo o sempre a 

esse que me teria feito esse serviço importante. Pois, para renunciar, 

sem uma barreira real, a tomar o caminho que conduz a vossos olhos, 

não sinto força... 

                 Velho ( a hora está prestes a soar), depois, completamente 

covarde nessa ocasião, conheceis algo mais miserável aqui na terra 

para um homem quando lhe falta a dignidade, a coragem para ser o 

juiz dele mesmo, e receber dessa justiça um repouso tanto melhor a 

saborear que ele teria obtido por seu trabalho?   

                     Eu sou ridículo... mil vezes. 

                    Ah! Senhora! Permitis para que eu seja um pouco 

menos, permitis-me acreditar que vossas torturas, em muitas 

circunstâncias, fazem sobretudo o meu tormento, quase sempre. 

                     Permitis-me a esperança de não vos desagradar muito, 
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vous intéresser, vous toucher de loin comme de près... sacrifices, 

abnégations, insultes même à subir en me taisant ... tout ! ordonnez!... 

votre parole sera pour toutes  mes actions, comme une voix du ciel; et 

si les sentiments que j'éprouve sont audacieux,  le respect le plus 

profond accompagne et dirige ces sentiments. Puissiez-vous, Madame, 

ne pas les comprendre ! Il me semble que j'en serais moins coupable. et 

pourtant, n'est-ce point ajouter encore à ma faute que de terminer ces 

lignes ainsi : 

Des cheveux blancs sur un cœur encore vert son donc comme 

des mains qui se trempe dans la neige : c'est froid, mais cela brûle !... 

 

garantindo constantemente a menor sombra aparente de tudo o que 

possa vos interessar, vos tocar de longe como de perto ... sacrifícios, 

abnegações, insultos mesmo sofrer calando-me ... tudo! Ordenais! 

Vossa palavra será para todas minhas ações como a voz do céu; e se 

os sentimentos que eu sinto são audaciosos, o respeito mais profundo 

acompanha e dirige esses sentimentos. Podereis, Senhora, não os 

compreender! Parece-me que eu seria disso menos culpado... e, no 

entanto, não é nada acrescentar ainda à minha culpa finalizar essas 

linhas assim : 

           Cabelos brancos sobre um coração ainda verde são como 

mãos que se encharcam com a neve: é frio, mais isso queima!... 
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            Voilà ce que j'écris pour moi ce matin : 

            Pauvre, ami! Je vous comprends, je vous plains et je vous 

remercie... 

            Je vous comprends parce qu'il n'y a rien de froid dans votre 

âme, en votre apparence, en vos regards en toute votre personne enfin, 

que la couleur de votre chevelure à laquelle porteraient envie bien des 

têtes plus jeunes que la vôtre et pourtant dénudées avant l'âge où il est 

permis de montrer un crâne aux reflets d'ivoire, et couronnant des rides 

anticipées. 

            Je vous plains, mon bien cher Monsieur D. parce que vous 

paraissez ressentir pour votre amie, oui, votre amie autant que possible, 

quelque chose de violent, de profondément passionné, et que cependant 

vous n'exprimez qu'avec une réserve aussi ângélique qu'originale... 

                Oh ! non vous n'êtes pas ridicule; vous êtes malheureux. 

                 Et je vous plains surtout de sembler avoir honte des 

 Eis o que escrevo para mim esta manhã: 

 Pobre amigo! Eu vos compreendo, vos lamento e vos 

agradeço... 

 Eu vos compreendo porque não há nada de gélido em vossa 

alma, em vossa aparência, em vossos olhares, enfim, em toda vossa 

pessoa, que a cor de vossa cabeleira a qual levaria muita inveja a 

cabeças bem mais jovens que a vossa e, apesar disso, desnudadas antes 

da idade que permitiu mostrar um crânio com tons de marfim, e 

coroada de rugas prematuras. 

 Eu vos lamento, meu muito caro Senhor D... porque vós 

pareceis sentir por vossa amiga, sim, vossa amiga tanto quanto 

possível, algo de violento, de profundamente passional, e que no 

entanto vós não exprimis senão com uma reserva tão angélica quanto 

original... 

 Oh! Não, vós não sois ridículo; vós sois infeliz. 

 E vos lamento sobretudo por parecer ter vergonha dos 

sentimentos que vos experimentais. 
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sentiments que vous éprouvez.  

                Relevez-vous Monsieur, je vous tends ma main ...je la laisse 

dansla vôtre ... Car je me dis que par cette rencontre; deux mots sont 

échangés, entendus... ils ne sauraient faire rougir : ces deux mots ne 

sont-ils pas, 

              La Reconnaissance pour le Respect?  

              Oui, Monsieur, je vous remercie... Une larme est toujours 

heureuse, lorsque le sourire d'un cœur vient briller sur elle. 

 Desculpai-vos, Senhor, eu vos estendo minha mão... eu a deixo 

entre as vossas.. pois digo-me que por esse reencontro, duas palavras 

são trocadas, ouvidas ... não saberiam fazer enrubescer: essas duas 

palavras não são, 

 O Reconhecimento pelo Respeito? 

 Sim, Senhor, eu vos agradeço ... Uma lágrima é sempre feliz, 

quando o sorriso de um coração vem sobre ela brilhar. 
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Quel est donc ce découragement dont la profondeur enseveli 

tout mon être au milieu d’un nombre infini de dégoûts inexplicables, 

qui sont comme une lèpré attachée à l'intelligence qui la tiennent 

souvent en échec, et qui ne la lâchent un instant, que pour la remordre 

avec plus de viguer. 

Que n'appelle-t-on ces langueurs-là – Encouragements à 

mourir ! 

Pourtant, je n'ai rien de particulier, rien de nouveau que 

quelques jours de plus ajoutés à ma vie. Le cercle dans lequel elle se 

meut n'est ni plus large, ni plus rétréci, et le petit volcan qui s'agite à 

son bord, jette régulièrement sa rivière brûlante, afin d'empêcher les 

blessure déjà faites, de se cicatriser. 

Après cela, un mal qui n'augmente pas, qui reste stationnaire, ne 

pourrait-on pas le prendre pour un bien? 

Non, je ne le dirai pas, moi; le mal creuse, creuse toujours et si 

un plus grand ne lui vient en aide pour aller plus vite, il n'en poursuit 

pas moins, et peut-être même avec plus de sûreté, son œuvre de 

destruction ou de malheur..... On a à souffrir un peu plus longtemps, 

 O que é então esse desencorajamento cuja profundeza envolve 

todo o meu ser no meio de um número infinito de desgostos 

inexplicáveis, que são como uma lepra viscosa na inteligência que a 

tem sempre em revés, e que não a deixa um instante, a não ser para 

morder de novo com mais vigor. 

 O que se chama essa languidez – Encorajamento para morrer! 

 Apesar disso, não tenho nada em particular, nada de novo do 

que alguns dias a mais acrescentados em minha vida... O círculo dentro 

do qual ela se enfiou não é nem mais largo, nem mais estreito, e o 

vulcãozinho que se agita na sua margem, lança regularmente seu rio 

ardente, a fim de impedir os ferimentos já feitos de se cicatrizarem. 

 Depois disso, um mal que não aumenta, que permanece 

estacionário, não poderíamos aceitá-lo como um bem? 

 Não, eu não o direi; o mal aprofunda-se, aprofunda sempre; e se 

um mal maior não lhe vem em ajuda para ir mais depressa, ele nisso 

não prossegue menos, e talvez mesmo com mais segurança, sua obra 

de destruição e desgraça..... Temos de sofrer por mais tempo, eis tudo. 
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voilà tout. 

J'ai relu plusieurs fois la lettre de mon ami ne serait-cepas cette 

lettre qui m'aurait apporté quelques étincelles réveillant animant encore 

les regrets de ma jeunesse refoulée avec violence alors qu'elle. avait 

tant besoin de respirer !... Ce papier, je l'ai mis sous clef dans mon livre 

d'Heures et tant que Dieu ne m'inspirera pas de l'en sortir, je le 

conserverai à cette place aimée. 

Mais, encore un coup, pourquoi ma tristesse, au môment où le 

sentiment d'un homme que j'estime, veut me soutenir dans la lutte; où 

un amour, avouons-le se présente si humble de- vant une créature déjà 

comme flétrie et qui n'a plus de droit qu'à la pitié? 

Oui, pourquoi? 

Hélas! le soleil fait-il fondre ces glaces amoncelées et éternelles 

qui, en certains lieux, désolent la nature?... 

 

 Reli várias vezes a carta do meu amigo: não seria essa carta que 

trouxera algumas faíscas, despertando, animando ainda os 

arrependimentos da minha juventude recalcada com violência, ainda 

que ela tivesse tanta necessidade de respirar!... Esse papel, eu o 

mantive chaveado dentro do meu livro de Horas, e tanto quanto Deus 

não me inspirará de daí tirar, eu o conservarei nesse lugar amado. 

 Mas, ainda um golpe, porque minha tristeza, no momento em 

que o sentimento de um homem que eu estimo, quer apoiar-me na luta; 

ou um amor, confessemos, apresenta-se tão humilde frente a uma 

criatura já como murcha e que não tem mais direito que a piedade? 

 Sim, por quê? 

 Eis! o sol faz fundir as neves amontoadas e eternas que, em 

certos lugares, desolam a natureza?... 
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Oh! non, mille fois, je n'oublie pas mon enfant ... mon petit 

Edouard, qui a couru un grand danger aujourd'hui. Des convulsions 

terribles l'ont pris, l'ont torturé, l'ont rendu effrayant! Il a pâli, il a 

rougi, il a blêmi. Comment en serait-il autrement? Une plante ne se 

resent-elle pas toujours de la terre où elle a pris racine? Mais, ô 

bonheur! un médecin l'a rendu, de sa science précieuse, à notre 

affection infinie. 

Ah le pauvre cher ange! ô mon Dieu ! puisses-tu le séparer 

assez de son orage inconnu, pour lui faire le reste de son existence 

complétement heureux. C'est l'étoile souriante et consolatrice qua 

j'implore pour mes heures sombres; c'est la goutte d'eau rafraîchissante 

que je demande à bénir dans un certain désert. 

 

 Oh! Não, mil vezes, não esqueço meu filho... meu pequenino 

Eduardo, que hoje correu um grande perigo. Convulsões terríveis o 

pegaram, torturaram-no, deixaram-no assustador! Ele empalideceu, 

enrubesceu, ficou lívido. Como seria de outra forma? Uma planta não 

se ressente sempre da terra de onde ela enraizou-se? Mas, ó felicidade, 

um médico a tirou, com sua ciência preciosa, a nossa afeição infinita. 

 Ah! Pobre caro anjo! Oh! meu Deus! Podeis afastá-lo assaz de 

suas tempestades desconhecidas, para lhe proporcionar o resto de sua 

existência completamente feliz. É a estrela sorridente e consoladora 

que imploro nas minhas horas sombrias; é a gota d’água refrescante, 

que peço para benzer certo deserto. 
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Rions un peu, un instant; c'est sourions qu'il faut lire, et encore 

je sens que le sourire, en passant sur mes lèvres, est loin d'en emporter 

l'amertume qui s'y est fixé ; mais, enfin, c'est en réjouissance de la 

résurrection de mon Edouard... Et d'ailleurs ce que j'ai à vous raconter 

renferme un côté sérieux. La foi qu'on doit ajouter à certaines histoires, 

à certains renseignements donnés sur l'intérieur des ménages d'Autrui. 

J'assiste à un dîner très-nombreux et três bourgeois ; je dis 

bourgeois, parce qu'on ne prend point la peine d'annoncer le nom de 

chacun qui entre à ce festival de mâchoires; je m'y trouve amenée par 

ma mère, qui cherche toutes les distractions possibles à nos cœurs qui 

s'entendent si bien à présent. 

Je suis placée à table entre un grand monsieur jaune et sec, au 

nez à tabac, et qui ne cesse de parler, pour montrer qu'il a d'imposants 

crocs dans la bouche, et une dame d'une trentaine d'années environ, qui 

louche à vous crever les yeux et qui, malgré cela, prétend, avec un rire 

moqueur, que Madame X. ...a  des regards de faience. 

Après plusieurs phrases insignifiantes, le colloque suivant 

s'établit entre eux, par devant moi (j'ai dit que la réunion était très- 

Vamos sorrir um pouco : sorrimos que é preciso ler, e ainda 

sinto que o sorriso, passando pelos meus lábios, está longe de levar a 

amargura que neles se fixaram; mas, enfim, é com satisfação pela 

ressureição do meu Eduardo... E, além disso, o que tenho a vos contar 

encerra um lado sério. A fé que devemos adicionar a certas histórias, a 

certos ensinamentos familiares de Outrem. 

  Participo de um jantar extremamente numeroso e muito 

burguês; digo burguês porque não fazem nenhum esforço para anunciar 

o nome de cada um que entra nesse festival de mandíbulas; eu lá fui 

levada por minha mãe, que procura todas as diversões possíveis para 

nossos corações, que se entendem tão bem atualmente. 

 Fui instalada na mesa, entre um importante senhor amarelado e 

seco, com o nariz manchado por tabaco, que não parava de falar, para 

mostrar que tinha imponentes dentes ameaçadores na boca, e uma 

mulher por volta de uns trinta anos, que suspeita a nos saltar aos olhos 

e que, apesar disso, pretende, com um risinho irônico, que Senhora X... 

tem um olhar opaco. 

 Depois de várias frases insignificantes, estabeleceu-se entre eles 
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bourgeoise). 

 La Dame.– Eh bien! Monsieur Jansèque, quoi de nouveau sur 

le couple B;? (Le couple B., c'est Monsieur et moi.) 

Le Monsieur.– Ma foi, Madame, comme vous, j'habite depuis 

fort peu dé temps cette ville. 

La Dame. – Quoi! vous ne sauriez plus rien depuis l'autre jour? 

Le Monsieur. – Je ne dis pas cela. 

 La Dame.– A la bonne heure! ... Allez donc; je vous écoute. 

Le Monsieur. – D'abord, c'était une mijaurée que cette dame B., 

qui affectait de ne pas prendre son parti sur le mariage superbe qu'elle a 

contracté, mais qui, au demeurant, riait sous cape de la pitié qu'elle 

inspirait, et ne pensait pas un mot de toutes les larmes qu'elle s'amusait 

à répandre pour le public. 

La Dame. – Ah! Et, en définitive, ça va donc bien chez elle? 

Le Monsieur. -– Si bien, que ce n'est plus le mari qui fait la 

cour à sa femme, c'est la femme qui cajole son mari. (L'éclat de rire qui 

suivit ces paroles fendit la bouche de M. Jansèque; et, loin d'être sur les 

o seguinte diálogo, na minha frente (disse que a reunião era muito 

burguesa). 

 Senhora: Então! Senhor Jansèque, qual a novidade sobre o casal 

B? ( O casal B., sou eu e Monsenhor). 

 Senhor: Minha fé, Senhora, como vós, moro há muito pouco 

tempo nessa cidade e... 

 Senhora: O que! Não sabeis mais nada desde o outro dia? 

 Senhor: Não disse isso. 

 Senhora: Em boa hora!... Ides então, eu vos escuto. 

 Senhor: Primeiro, foi ridículo que essa senhora B., que afetava 

não tomar partido do soberbo casamento que ela contratou, mas que, de 

resto, ri sobre a capa de piedade que ela inspirava, e que não pensa uma 

só palavra de todas as lágrimas que ela se diverte em derramar para o 

público. 

 Senhora: Ah! E, em definitivo, vai tudo bem com ela? 

 Senhor: Muito bem, pois já não é mais o marido que faz a corte 

a sua esposa, é a mulher que mima seu marido ( O clarão de risos que 
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épines, comme on dit, une espèce de belle humeur, m'avait presque 

gagnée. Je laissai donc continuer ces deux langues, craignant bien au 

contraire, que quelqu'un ne vînt à trahir mon incognito. 

Ils poursuivirent. 

La Dame. –Tiens tiens,tiens ! 

Le Monsieur.– C'est à la lettre.  

La Dame. – Et la preuve, Monsieur Jansèque ? 

Le Monsieur. – La preuve? 

La Dame.– Oui. 

Le Monsieur. – La voici c'est que l'autre soir, après un 

épanchement entre les deux époux, la dame B. se jeta aux pieds de son 

mari, le suppliant de lui pardonner d'avoir fait la bégueule la première 

nuit de leurs noces; (j'avoue qu'ici, je faillis éclater, mais je me contins 

encore me promettant d'aller jusqu'au bout de cette chronique, si 

charmante de vérité.) 

 Ils reprirent.  

La Dame. – Mais croyez-vous, Monsieur Jansèche, que la 

se seguiu a essas palavras fendeu a  bocarra do Sr. Jansèque, longe de 

estar sobre espinhos, como se diz, uma espécie de bom humor tinha 

quase me conquistado. Deixei então essas duas línguas continuarem, 

temendo, muito ao contrário, que alguém viesse trair que estava 

incógnita.) 

 Eles prosseguiram. 

 Senhora: Pois, pois, pois!  

 Senhor: Literalmente! 

 Senhora: E a prova, Sr Jansèque? 

 Senhor: A prova? 

 Senhora: Sim. 

Senhor: Eis que noutra noite, depois de um desentendimento 

entre os dois esposos, a Senhora B. se jogou aos pés do seu marido, 

suplicando-lhe perdão por ter sido carola na primeira noite de suas 

núpcias ( confesso que nesse momento, quase explodi, mas me contive 

ainda me prometendo ir até o fim dessa crônica, tão encantadora de 

verdade.) 
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conversion de l'épouse ne soit pas une grimace, et qu'il n'y ait pas un 

amant sous jeu ? 

Le Monsieur. – Regardez! (Et Il dirigea l'affreuse vue de son 

interlocutrice du côté de M. D., qui se trouvait à l'un des bouts de la 

table.) 

La Dame. – Bah! un vieux comme cela. 

Le Monsieur. – Que voulez- vous, il y a des gens qui aiment 

mieux l'hiver que l'été... (Et le grand niais en satisfaction de soi-

même se mit à gratter une énorme verrue qui lui ornait le front.) 

La Damé. – De sorte qu'on pourrait penser que peut-être l'enfant 

de la dame B... 

Le Monsieur.– Pensez, Madame, ce qu' il vous plaira... Mais, 

non; car, alors, elle aimerait son fils tandis qu'elle déteste le pauvre 

petit être, à faire frémir. 

La Dame. – C'est donc une marâtre que cette femme-là? 

Le Monsieur. – Absolument. Mais comprenez bien que tout 

cela est joué de manière à ce qu'on n'ait jamais à se plaindre d'elle 

ostensiblement. Madame B. hait son père, sa mère son mari, son 

Eles retomaram. 

Senhora: Credes, Senhor Jansèque, que a conversão da esposa 

não é uma encenação, e que não tem um amante em jogo? 

Senhor: Olhai! ( e dirigiu o pavoroso olhar de sua interlocutora 

para o lado de S.D., que se achava em um dos cantos da mesa.) 

Senhora: Bah! Um velho como isso! 

Senhor: Que quereis vós, há pessoas que amam mais o inverno 

do que o verão ... (E o parvo satisfeito consigo mesmo se pôs a coçar 

uma enorme verruga que lhe ornava a fronte). 

 Senhora : De modo que poderíamos pensar que talvez o filho 

da Senhora B... 

 Senhor : Pensai, Senhora, o que vos agradardes...Mas, não, 

porque, então ela amaria seu filho enquanto que ela detesta o pobre do 

pequenino ser, de fazer estremecer. 

 Senhora : É então uma madrasta essa mulher? 

 Senhor : Realmente. Mas compreendeis bem que tudo isso é 

encenado de um modo que não haja nada para dela se queixar 
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enfant; elle voudrait les savoir à cent pieds sous terré mais seulement 

elle leur' 1 serre la main à tous, en protestant à tous qu'elle les adore 

infiniment. 

La Dame.– Infamie !? 

Le Monsieur: – Oui, vous avez, raison, infamie! Heureusement 

que bientôt la ville sera purgée d'un pareil scandale. 

La Dame.– Comment?? 

Le Monsieur. – Ils vont tous partir; on dit même que Madame 

B. a déjà pris l'avance, 

Pas encore, répondis-je tout à coup mais bientôt. Et si Monsieur 

voulait m'accompagner en qualité de valet de pied pour me relever 

quand je me jetterai aux genoux de mon mari. et Madame comme 

femme de chambre pour être à portée de mieux entendre et de mieux 

voir ce qui à lieu chez moi ...  je serais vraiment enchantée d'y posséder 

deux semblables trésors.  

A ma brusque intervention dans cette scène, M. Jansèque 

portait à son antre un verre de Champagne, tandis que ma voisine allait 

vider le sien rempli de Bordeaux. Mais, tous deux s'arrêtèrent à la chute 

ostensivamente. Senhora B. odeia sua pai, sua mãe, seu marido, seu 

filho; gostaria de vê-los enterrados a cem pés sob a terra, mas só que 

ela aperta a mão de todos, protestando que os adora infinitamente. 

 Senhora : Infâmia! 

 Senhor : Sim, vós tendes razão, infâmia! Felizmente que logo a 

cidade será expurgada de tal escândalo! 

 Senhora : Como? 

 Senhor : Vão todos partir; dizem mesmo que a Senhora B. já 

tomou a dianteira...- 

Ainda não, respondi prontamente, mas brevemente. E se o 

Senhor quiser acompanhar-me na qualidade de lacaio para esclarecer-

me quando me joguei aos pés do meu marido, e a Senhora como 

camareira para estar ao alcance de melhor escutar e melhor ver o que  

está acontecendo em minha morada.... ficaria realmente encantada de 

possuir dois semelhantes tesouros. 

 Com minha brusca intervenção nessa cena, Sr. Jansèque pegou 

no seu antro uma taça de champanhe enquanto a minha vizinha 

esvaziava a sua taça de vinho. Mas ambos se imobilizaram com a 
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de cette tète de Méduse devant eux, et je vis l'heure (tant l'impression 

chez eux fut grande) où le Champagne s'en rougirait, comme le 

bordeaux en deviendrait blanc.  

Je quittai la table. 

 

queda da cabeça da Medusa diante deles, e eu vi a hora (tanto a 

impressão deles foi grande) em que a champanhe se avermelhasse,  

assim como o vinho ficasse branco. 

 Deixei a mesa. 
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5. 2 LISTA DAS OBRAS DE XAVIER FORNERET 
 

TEATRO 

Deux Destinées – drama -1834 ; 

Homme Noir, Blanc de Visage -1835 ; 

Oncle et Neveu Franget -1854 ; 

Mére et File -1855 . 

CONTOS E ROMANCES 

Rien...Quelque chose -1836 

Lanterne Magique ! Pièce curieuse ! 1835 ; 

Quelque chose du coeur -1837 ; 

Pièce des pièces, Temps perdu -1840 

Premier extrait d’un volume de Rêves -1845 ; 

Deuxième extrait d’un volume de Rêves -1846 ; 

Caressa- 1858 ; 

POESIA 

La lune dormait et la rosée tombait -1836 ; 

 Vapeurs, ni vers ni prose – 1838 ; 

Lignes rimés – 1853 ; 

Ombres de Poèsie - 1860 

AFORISMOS 

Sans titre, par un homme noir, blanc de visage -1840 ; 

Encore un an Sans titre, par un homme noir, blanc de visage -1840 ; 

Broussailles de la pensée - 1870 
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