


Uma mulher sentou-se no banco dos réus. Ainda era bonita, 
apesar da palidez, apesar do ar atordoado e exausto; apenas 
as pálpebras, de um contorno encantador, tinham murchado 
com as lágrimas, e a boca descaía, mas ela parecia nova. Não 
se lhe viam os cabelos, escondidos pelo chapéu negro.

Levou instintivamente as duas mãos ao pescoço, procu-
rando, provavelmente, as pérolas do longo colar que o ha-
viam ornado, mas o pescoço estava nu; as mãos hesitaram; 
contorceu lenta e tristemente os dedos, e a multidão ofegante  
que seguia com os olhos os seus movimentos mínimos emi-
tiu um murmúrio surdo.

— Os senhores jurados querem ver o seu rosto — disse  
o juiz presidente. — Tire o chapéu.

Ela tirou-o, e de novo todos os olhares se fixaram nas 
suas mãos nuas, pequenas e perfeitas. A sua criada de quar-
to, sentada na primeira fila das testemunhas, teve um mo-
vimento involuntário para a frente, como para a ir ajudar, 
mas a consciência do momento presente veio à tona; corou, 
perturbada.

Estava um dia de Verão parisiense, frio e descorado;  
a chuva escorria nas altas janelas; os velhos painéis, os cai-
xotões de ouro do tecto, as togas vermelhas dos magistrados 
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eram clareados por uma luz lívida de trovoada. A arguida 
olhou para os jurados sentados diante dela, depois para a sala  
onde cachos humanos se penduravam em cada canto.

O juiz presidente perguntou:
— O seu nome e apelido?… Onde nasceu?… A sua idade?…
Não se ouviu o murmúrio que escapou dos lábios da ar-

guida. Na sala, as mulheres sussurraram:
— Ela respondeu… O que é que ela disse?… Onde é que 

nasceu?… Não ouvi… Que idade tem?… Não se ouve nada!…
Os seus cabelos eram loiros, claros e leves; as roupas, pretas. 
Uma mulher disse em voz baixa: 
— Ela é muito atraente. — E suspirou de prazer, como no teatro.
O público em pé ouviu mal a acusação. De mão em mão 

passavam os jornais do meio-dia que reproduziam na pri-
meira página as feições da arguida e a história do crime.

A mulher chamava-se Gladys Eysenach. Era acusada de 
ter assassinado o seu amante, Bernard Martin, de vinte anos.

O juiz presidente começou o interrogatório:
— Onde nasceu?
— Em La Paloma.
— É uma cidade que se localiza nos confins do Brasil e do 

Uruguai — disse o juiz presidente aos jurados. Qual é o seu 
nome de solteira?

— Gladys Burnera.
— Não falaremos aqui do seu passado… Percebo da sua 

infância e primeira juventude que se passaram entre viagens  
em regiões remotas, das quais várias sofreram convulsões 
sociais e onde é impossível proceder às usuais investiga-
ções. Por conseguinte, teremos em conta sobretudo as suas 
próprias declarações no que diz respeito a esses primeiros 
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anos. Declarou na instrução ser a filha de um armador de 
Montevideu, que a sua mãe, Sophie Burnera, teria deixado  
o seu pai dois meses depois de casarem, que nasceu longe 
dele e que nunca o conheceu. Está correcto?

— Está correcto.
— A sua infância decorreu entre numerosas viagens.  

Casou-se era quase uma rapariga, de acordo com o costume 
do seu país; desposou o financeiro Richard Eysenach; per-
deu o seu marido em 1912. Pertence a essa sociedade move-
diça, cosmopolita, que não tem laços nem lar em nenhuma 
parte. Indicou como lugares de residência após a morte do 
seu marido a América do Sul, a América do Norte, a Polónia,  
Itália, Espanha, e por aí fora… Sem contar com os numero-
sos cruzeiros no iate que vendeu em 1930. É extremamente 
rica. A sua fortuna chega-lhe, uma parte, da sua mãe, nou-
tra parte, do seu falecido marido. Viveu em França em di-
versos períodos de tempo antes da guerra, onde reside desde 
1928. De 1914 a 1915 residiu perto de Antibes. Esta data e 
este lugar devem trazer-lhe recordações tristes: foi lá que  
a sua filha única morreu em 1915. A sua vida, após esta 
infelicidade, torna-se ainda mais caprichosa, mais vagabun-
da… Teve numerosas ligações, rapidamente desfeitas, nessa 
atmosfera do pós-guerra propícia às aventuras amorosas. 
Por fim, em 1930, conheceu em casa de amigos em comum 
o conde Aldo Monti, de uma antiga e muito honrada família 
italiana. Ele propôs-lhe que se casassem. O casamento foi 
marcado, não é verdade?

— Sim — disse Gladys Eysenach em voz baixa.
— O vosso noivado foi praticamente oficial. Subitamente 

precisou de rompê-lo. Por que razão?… Não quer responder?… 
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Certamente, não quis renunciar à sua vida livre e caprichosa 
e a todas as vantagens dessa liberdade. O seu noivo tornou-
-se seu namorado. Está correcto?

— Está correcto.
— Não se assinala nenhuma ligação desde 1930 até Ou-

tubro de 1934. Foi fiel ao conde Monti durante quatro anos. 
Um acaso pôs no seu caminho aquele que viria a ser a sua 
vítima. Era um jovem de vinte anos, Bernard Martin, de um 
muito modesto estrato social, filho bastardo de um antigo 
mordomo. Esta circunstância, que feria o seu orgulho, foi 
sem dúvida nenhuma o motivo que a impeliu a negar du-
rante tanto tempo, contra todas as evidências, a sua relação 
com a vítima. Bernard Martin, estudante na Faculdade de 
Letras de Paris, morador no número 6 da Rue des Fossés- 
-Saint-Jacques, de vinte anos de idade, soube portanto  
seduzi-la, a si, uma mulher da alta sociedade, de uma grande 
beleza, rica, adulada. Responda… Deve ter-se entregado com 
uma rapidez verdadeiramente inusitada, verdadeiramen-
te escandalosa. Deve tê-lo corrompido, dando-lhe dinheiro,  
e finalmente matou-o. É por esse crime que hoje responde.

A arguida apertou lentamente as mãos trémulas; as unhas 
espetaram-se na carne pálida; os lábios descorados entrea-
briram-se com dificuldade, mas nem uma palavra saiu, nem 
um som.

O juiz presidente voltou a perguntar:
— Diga aos senhores jurados como é que o encontrou… 

Não quer responder?…
— Ele seguiu-me, uma noite — disse ela por fim, em voz bai-

xa. — Foi no Outono passado… Eu… Eu não me lembro da data… 
Não, não me lembro — repetiu várias vezes, desorientada.
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— Indicou na instrução a data de 12 de Outubro.
— É possível — murmurou ela. — Já não me recordo.
— Ele fez-lhe… propostas? Então, responda… Compreendo 

que a confissão seja difícil. Seguiu-o nessa mesma noite.
Ela gritou, esmorecida:
— Não! Não!… É falso! Oiça-me…
Pronunciou umas palavras sufocadas que ninguém en-

tendeu, depois calou-se.
— Fale — disse o juiz presidente.
A arguida virou-se uma vez mais para os jurados e para 

a multidão que com avidez a observava.
Teve um movimento exausto e desesperado, e por fim 

suspirou:
— Não tenho nada a dizer… 
— Então… responda às minhas perguntas, arguida. Recusou- 

-se a prestar-lhe atenção nessa noite, é o que diz?… No dia  
seguinte, 13 de Outubro, o inquérito conseguiu provar que 
se encontraram na casa dele, na Rue des Fossés-Saint- 
-Jacques. Está correcto?

— Sim — disse ela, e o sangue, que lhe tinha subido às 
faces enquanto respondia, refluiu lentamente, deixando-a 
trémula e lívida.

— Era, portanto, hábito seu pôr-se assim a ouvir os rapa-
zes que a abordavam na rua?… Ou bem que achou este par-
ticularmente sedutor?… Não quer responder?… Rasgou o véu 
da sua vida privada. Neste lugar público que é um tribunal 
de júri tudo se deve expor à luz do dia…

— Sim — disse ela com cansaço. 
— Foi, portanto, a casa dele. E mais tarde?… Voltou a vê-lo?
— Sim.
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— Quantas vezes?
— Não me recordo.
— Ele agradava-lhe?… Amava-o?
— Não.
— Então, porque se lhe entregou?… Por vício?… Por medo?…  

Temia ameaças de chantagem?… Quando ele morreu, não 
lhe encontrámos em casa nenhum vestígio de uma única  
carta sua. Escrevia-lhe com frequência?

— Não. 
— Temia indiscrições da parte dele? Receava que o conde 

Monti viesse a saber desse desvario dos sentidos, dessa ver-
gonhosa aventura? É isso?… E Bernard Martin amava-a?… 
Ou ia atrás de si por interesse? Não sabe?… Passemos ao 
dinheiro, agora. Para não manchar a memória da sua víti-
ma, não mencionou esta circunstância que apenas por acaso  
o inquérito permitiu revelar. Que quantias de dinheiro deu  
a Bernard Martin durante a vossa breve ligação?… Esta du-
rou exactamente de 13 de Outubro de 1934 a 24 de Dezembro  
do mesmo ano… O desgraçado rapaz foi assassinado na noite 
de 24 para 25 de Dezembro de 1934. Que quantias recebeu 
ele de si durante esses dois meses?

— Não lhe dei dinheiro.
— Deu. Encontrámos um cheque de cinco mil francos as-

sinado com o seu nome e datado de 15 de Novembro de 1934. 
Esse dinheiro foi depositado no dia seguinte. Ignoramos que 
uso lhe foi dado. Voltou a dar-lhe dinheiro?

— Não.
— Encontrámos um outro cheque igualmente de cinco mil 

francos… Parece uma tarifa… Este nunca foi depositado.
— Sim — murmurou a arguida.
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— Falemos do crime, agora. Pode ser? É menos difícil fa-
lar do que fazer, em todo o caso. Nessa noite, a noite de Natal 
do ano passado, deixou a sua residência às oito horas e meia 
com o conde Monti. Jantou com ele no restaurante, no Ciro’s. 
Tinham combinado acabar a noite com amigos em comum, 
os Percier, Henri Percier, o actual ministro, e a sua mulher. 
Foram os quatro dançar numa casa nocturna onde ficaram 
até às três da madrugada. Está correcto?

— Sim.
— Regressou com o conde Monti, que a deixou à porta do 

seu hotel. Disse à instrução que viu, quando a viatura parou 
diante da sua residência, Bernard Martin, que se escondia na 
entrada de um portão. É isto, não é?… Ele tinha combinado 
encontrar-se consigo nessa noite?

— Não. Há algum tempo que não o via.
— Há exactamente quanto tempo?
— Há uma dezena de dias. 
— Porquê? Tinha decidido romper? Não responde? Quanto  

o viu na rua, nessa madrugada de Dezembro, que lhe disse 
ele?

— Quis entrar.
— E a seguir? 
— Recusei. Ele estava embriagado. Notava-se. Tive medo. 

Quando abri a porta, apercebi-me de que ele me seguia. En-
trou atrás de mim no meu quarto.

— Que lhe disse ele?
— Ameaçou revelar tudo… a Aldo Monti, que eu amava.
— Tinha uma maneira estranha de revelar o seu amor!
— Eu amava-o — repetiu ela.
— E a seguir?



14  IRÈNE NÉMIROVSKY

— Fiquei em pânico. Supliquei-lhe. Ele riu-se de mim. 
Empurrou-me… Nesse momento, o telefone tocou… Ape-
nas Aldo Monti podia, devia, telefonar-me àquela hora…  
Bernard Martin agarrou no auscultador… Quis responder. 
Eu… Eu tirei o meu revólver da gaveta da mesa-de-cabeceira,  
ao lado da cama. Disparei… Já não sabia o que fazia.

— Ah, sim?… É a frase típica de todos os assassinos.
— É a verdade, de qualquer modo — disse Gladys Eysenach  

em voz baixa.
— Admitamo-lo. Quando retomou a consciência, que se 

passou?
— Ele estava estendido sem vida à minha frente. Quis 

reanimá-lo, mas bem vi que tudo era inútil.
— E a seguir?
— A seguir… A minha criada chamou os guardas. É tudo.
— Ah, sim? E quando os guardas chegaram e o crime foi 

descoberto, teve a franqueza de o confessar, não é assim?
— Não.
— O que foi que disse?
— Disse — respondeu Gladys Eysenach com uma voz su-

focada — que tinha acabado de regressar, que, quando me 
despia na casa de banho ao lado, ouvi barulho, que abri  
a porta e vi um desconhecido.

— Que deitava a mão às suas jóias, não é verdade, as jóias 
que deixou, despindo-se, no toucador?

— Sim, é isso. 
— A mentira pareceu verosímil — disse o juiz presidente 

virando-se para os jurados —, porque a fortuna e a posição  
social da arguida a colocavam facilmente ao abrigo da 
dúvida… Infelizmente para ela, quando os investigadores  
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chegaram, a arguida trazia ainda o seu casaco de arminho,  
o vestido de noite e as jóias… A partir do dia seguinte, ela 
foi habilmente interrogada pelo juiz de instrução. Não he-
sitarei em qualificar esse interrogatório como um exemplo 
a seguir. É deslumbrante. Cruel, não discordo, mas deslum-
brante… Vemos esta mulher a perder o pé, como se costu-
ma dizer, a atrapalhar-se, a mentir, a desdizer-se. Ela jura,  
e com que ênfase de sinceridade, que Bernard Martin nunca 
foi seu amante, garante-o em desrespeito por qualquer vero-
similhança, qualquer lógica. Ela chora, suplica e finalmente  
confessa. O juiz de instrução, numa análise compacta, há-
bil, espreme-a com perguntas, acaba por reconstituir a sua 
aventura, desgraçadamente, banal. Esta mulher envelhecida,  
atraída pela juventude daquele rapaz, pela picante novidade 
do desconhecido, da aventura, talvez até pela baixa condi-
ção de amante?… Quem sabe?… Ela, claramente farta dos 
amores da sua classe… Ela entrega-se-lhe, quer voltar atrás, 
crê com uma arrogância de mulher rica que um amante se 
paga, que se contentará com essa esmola, que se esfumará  
da sua vida… Mas a beleza dela, o prestígio, parecem ines-
quecíveis para o rapaz que nunca conheceu senão mulheres 
nas cervejarias e reles prostitutas… Ele persegue-a, ameaça-
-a… Ela ganha medo e mata. Esse depoimento é verdadeira-
mente comovente. A cada questão do magistrado a mulher 
tenta ao início debater-se, depois confessa, responde: «Sim,  
sim»… Essa palavra repete-se constantemente. Ela não explica  
nada. Tem vergonha. Desfalece de vergonha, como agora, 
senhores jurados! Mas a exposição do seu crime, o relato que 
lhe fizeram é tão verdadeiro, tão luminoso, tão lógico que 
ela não se pode defender. «Sim», diz ela outra vez, e «sim», 
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afinal de contas, a uma questão tão grave: matou premedi-
tadamente? A seguir renuncia ao que disse, compreendendo  
a importância dessa resposta. Declara que matou num mo-
mento de desorientação… Apesar disso, arguida, viveu toda 
a sua vida sem possuir arma nenhuma e eis que apenas 
três semanas depois de ter conhecido Bernard Martin vai 
a um armeiro e, desde então, esse revólver não a larga. Está 
correcto?

— Estava numa gaveta perto da minha cama.
— Porque é que o comprou?
— Não sei…
— Uma resposta curiosa. Vamos, diga a verdade! Pensava 

em matar Bernard Martin?
— Não, juro — disse ela com uma voz tremida.
— A quem é que era destinado, então?… A si mesma?… Ao 

conde Monti, de quem tinha ciúmes, ao que parece? A uma rival?
— Não, não — murmurou a arguida ocultando o rosto nas 

mãos. — Não me interroguem mais, não direi mais nada… 
Confessei tudo, tudo o que quiseram!…

— Seja! Procederemos à audiência das testemunhas.  
Meirinho, introduza a primeira testemunha.

Entrou uma mulher; pela sua face olivácea corriam  
lágrimas; viam-se-lhe fulgir as assustadas pupilas que iam 
do banco dos réus às vestes púrpuras dos juízes. Lá fora  
a chuva fluía; ouvia-se-lhe a crepitação monótona. Um dos 
jornalistas, que se entediava, rabiscava frases de romance 
na folha desdobrada à sua frente: «O vento arranca longos 
gemidos aos plátanos dourados que orlam o Sena.»

— O seu nome e apelido…
— Flora Adèle Larivière.
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— A sua idade?
— Trinta e dois anos.
— Profissão?
— Primeira criada de quarto da senhora Eysenach.
— Não pode prestar juramento. Interrogo-a em virtude do 

meu poder discricionário. Quando é que entrou ao serviço 
da arguida?

— Fará sete anos no dia 19 de Janeiro.
— Diga-nos o que sabe do crime. A sua patroa devia pas-

sar a Consoada em companhia do conde Monti?
— Sim, senhor juiz presidente. 
— Ela disse-lhe a que horas regressaria?
— Bastante tarde, disse-me ela. Proibiu-me de a esperar.
— Era costume isso acontecer?… Ou normalmente espe-

rava por ela?
— Eu tinha estado doente um mês antes, e ainda me sen-

tia muito cansada. A senhora não era como a maioria das 
patroas; poupava o seu pessoal. Disse-me com uma grande 
bondade: «Cansa-se demasiado, minha pobre Flora. Proíbo-a 
de que fique acordada. Logo me dispo sozinha.»

— Ela pareceu-lhe normal nessa noite? Nem nervosa, nem 
agitada?

— Apenas triste… Entristecia frequentemente. Vi-a cho-
rar mais do que uma vez.

— Crê saber o motivo dessas lágrimas?
— Ela tinha ciúmes do senhor conde. 
— Retome o seu relato.
— A senhora saiu, e eu deitei-me; o meu quarto é no piso de 

cima, separado do da senhora por um corredor. Acordou-me  
o toque do telefone. Lembro-me de que o nascer do dia passava  



18  IRÈNE NÉMIROVSKY

entre os cortinados; deviam ser quatro ou cinco horas da 
manhã. Às vezes, quando a senhora regressava, o senhor con-
de telefonava-lhe. Certamente a senhora queria assegurar- 
-se deste modo que ele ia directamente para casa depois de  
a deixar. De facto, muitas vezes ela ligava-lhe logo de segui-
da, com o pretexto de ouvir mais uma vez a voz dele. Ouvi 
então o telefone tocar, mas ninguém atendeu. Isso deixou-
-me inquieta, pressenti uma desgraça. Levantei-me; saí para 
o corredor; pus-me à escuta. Ouvi a voz da minha patroa e  
a de um homem, e, quase logo a seguir, um tiro.

— Diga-nos o que aconteceu depois.
— Fiquei aterrorizada. Precipitei-me até ao quarto, mas 

aí… não sei porquê, não me atrevi a entrar… Escutei à porta. 
Não se ouvia nem um som, nem um suspiro, nada… Abri 
a porta, entrei. Nunca hei-de esquecer… A senhora esta-
va sentada na cama, ainda completamente vestida, com  
a sua grande capa de arminho, o vestido de noite, as jóias.  
Iluminava-a uma pequena lâmpada acesa no toucador. Não 
chorava. Tinha o rosto branco e assustador. Chamei-a; puxei- 
-a pelos braços, gritei: «Senhora!… Senhora!…» Parecia que 
não ouvia nada. Finalmente olhou para mim e disse-me: 
«Flora, matei-o…» A primeira ideia que me ocorreu nesse 
instante foi a de que ela tinha matado o namorado… que 
tinha discutido com o senhor conde e que tinha disparado 
num desvario momentâneo. Olhei para todos os lados. Esta-
va de tal modo comovida, e o quarto tão mal iluminado, que 
ao princípio só vi um volume negro no chão, como se tives-
sem atirado uma pilha de roupa. Acendo uma luz, vejo num 
canto o telefone que rolou pelo chão, e ao lado o revólver.  
Depois vejo um homem estendido… Nossa Senhora, debruço-me,  
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não acredito no que vejo. Não era o senhor conde, mas um 
rapaz que nunca tinha visto…

— Nunca deparou com a vítima seja em casa da sua pa-
troa, seja na rua?

— Nunca, senhor juiz presidente.
— A arguida nunca pronunciou o nome dele à sua frente?
— Nunca, senhor juiz presidente, eu nunca ouvi o nome dele.
— Quando descobriu o cadáver do jovem desgraçado,  

o que é que fez?
— Pensei que ele talvez ainda respirasse, e disse-o à se-

nhora. Ela levantou-se e ajoelhou-se ao meu lado. Levantou  
a cabeça desse tal… Bernard Martin… levantou-a e manteve-a  
assim alguns instantes, entre as mãos. Ela olhava-o sem 
dizer nada, sem se mexer, e, de facto, não havia nada a fa-
zer. Escorria-lhe um pouco de sangue pelo canto dos lábios.  
Parecia muito jovem, malnutrido; estava magro, a cara chu-
pada, e as roupas estavam molhadas como se tivesse ficado 
muito tempo lá fora… Chovia nessa noite… Eu disse: «Não 
há nada a fazer. Está morto.» A senhora não respondeu… 
Parecia que não se cansava de olhar para ele… Pegou na sua 
bolsa… Mas os olhos não largavam Bernard Martin… Tirou 
um lenço da bolsa… Enxugou-lhe o canto dos lábios, o san-
gue e a espuma que escorriam da boca do morto. Suspirou 
profundamente, olhou-me como se acabasse de acordar… Por 
fim, levantou-se e disse-me: «Avisa a polícia, minha pobre 
Flora…» Esse tratamento por tu… esse… não consigo expri-
mir o quanto isso mexeu comigo. Dir-se-ia que a senhora 
compreendia que não teria mais ninguém consigo a partir 
dali, e que me olhava um pouco como uma amiga… Fui eu 
que disse: «É um assaltante, não é?…»
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— Acreditava verdadeiramente nisso, testemunha?
— Não, não acreditava… Devo dizer a verdade, não é?… Mas 

não podia acreditar que a senhora, tão meiga, tão boa para to-
dos, pudesse matar assim sem razão… Pensei que ele a devesse 
ter feito sofrer, que era um chantagista que a ameaçava.

— Esse apego à sua patroa honra-a. Contudo, não devia 
levá-la a aconselhar à arguida uma mentira infantil e que só 
poderia agravar o caso. O que respondeu a arguida?

— Nada. Saiu do quarto… Deu uns passos no corredor… 
Contorcia as mãos, como agora… Depois entrou no meu 
quarto e mandou-se para a minha cama. Não se mexeu até 
ao momento em que a polícia chegou. Fazia frio… Achei me-
lhor estender-lhe um cobertor sobre as pernas. Apercebi-me 
de que dormia. Não acordou até os agentes chegarem. É tudo.

— Têm perguntas a fazer à testemunha? Senhores jura-
dos? Senhor procurador adjunto? 

O procurador adjunto perguntou:
— Menina Larivière, com uma fidelidade que lhe faz  

a maior honra, esforçou-se por nos retratar a arguida como 
uma mulher meiga, boa, adorada pelos seus criados. Não du- 
vido. Mas ignorou discretamente a sua moralidade. Não fa-
laremos aqui de ligações de que não conseguimos localizar  
o rasto, particularmente com um jovem inglês, Georges 
Canning, morto na frente de combate em 1916, nem com 
Herbert Lacy, que a arguida conheceu em 1925, quando vol-
tou a Paris depois de uma longa ausência. Omitiremos todos 
aqueles que a precederam. Mas está ao serviço da arguida 
desde 1928. Não lhe conheceu nenhum namorado?

— O senhor conde Monti.
— Esse é do conhecimento público. Mas além do conde Monti?
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— Desde que conheceu o senhor conde Monti, ninguém, 
eu poderia jurá-lo…

— Fala no condicional, suponho?
— Não compreendo…
— Passemos à frente… Antes do conde Monti, pode asse-

gurar que a sua patroa não teve ninguém na sua vida?
— Ela não me fez confidências.
— Entendo. Mas não disse a uma amiga que a senhora havia, 

cito textualmente as suas palavras, havia de ter uma afeição 
muito profunda pelo senhor conde para ter assentado? Disse-o?

— Sim, quer dizer…
— Disse-o, sim ou não?
— Sim, a senhora teve namorados antes do senhor conde, 

mas era perfeitamente livre, viúva e sem filhos.
— É possível. Contudo, não seria boa ideia a defesa apre-

sentar aqui a arguida como uma mulher irrepreensível, caí-
da nas mãos de um biltre. Quero demonstrar, e os senhores 
jurados hão-de compreendê-lo, que esta não era a primeira 
vez de Gladys Eysenach, e que seria estranho que esse rapaz, 
Bernard Martin, a tivesse aterrorizado a ponto de a fazer 
cometer um homicídio. A arguida põe-se no lugar de vítima. 
Sabemos nós se Bernard Martin não foi duplamente vítima 
desta mulher? Bernard Martin, senhores jurados, que aqui 
se tenta infamar representando-o como um gigolô qualquer, 
um proxeneta de baixa categoria, era um rapaz ajuizado e 
estudioso. Nada justifica que se lancem sobre ele suposições  
imundas! A vítima, que preparava a licenciatura em Letras,  
levava a mais modesta das vidas no Quartier Latin, vi-
vendo num pequeno quarto de um hotel de terceira ordem. 
Encontrou-se nesse quarto, aquando da sua morte, apenas  
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a soma de quatrocentos francos. Roupas modestas, nada de 
joalharia. Será que é este, pergunto-vos eu, o modo de vida 
de um gigolô, namorado de uma mulher rica, que obsidiou 
com ameaças contínuas? Sabem se não é esta mulher quem, 
servindo-se da sua beleza, da sua fortuna, do seu prestígio 
mundano, se não foi esta mulher que vêem à vossa frente, 
senhores jurados, que apanhou esse rapaz na sua armadilha 
para o corromper antes de o matar? Estas cortesãs da alta- 
-roda acabam por ser mais temíveis do que as outras, por 
serem mais bonitas e instruídas! Desmascare-se a hipocrisia 
que consiste em glorificá-las reservando todo o nosso despre-
zo às servas da Vénus venal! Estas de que falo, estas Gladys  
Eysenachs, precisam das almas dos seus amantes e das suas 
vidas!… A arguida ludibriou o conde Monti! Brincou com 
os sentimentos desse cavalheiro, visto que não hesitou em  
enganá-lo com um rapaz desconhecido!… Divertiu-se a en-
louquecer Bernard Martin. Mas o jogo ficou perigoso. Com-
prou um revólver e, friamente, sem piedade, abateu esse 
jovem que, se não fosse ela, poderia ter seguido o curso 
de uma vida estudiosa e ter-se tornado um homem feliz e, 
quem sabe, útil aos seus concidadãos!

— Menina Larivière — disse o advogado de defesa. — Uma 
palavra, peço-lhe. A sua patroa amava o conde Monti? Res-
ponda com a sua sensibilidade de mulher.

— Ela adorava-o.
— Agradeço-lhe, menina. Que baste esta palavra como res-

posta à bela corrente de eloquência do senhor procurador ad-
junto. Uma palavra humilde, mas tão verdadeira. Ela adorava 
o seu namorado. Apaixonada, ciumenta, terá ela, num desvai-
rado minuto, querido despertar por sua vez o ciúme no volúvel 
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conde?… Cedeu a esse rapaz que a perseguia?… Arrependeu-
-se, a seguir, temendo o escândalo até matar num instante 
de loucura que expiará para o resto da vida?… Nada parece 
mais simples, mais humano, mais lógico do que tentar trans-
formar esta mulher, culpada, é certo, criminosa, não o nego, 
mas charmosa e gentil, em não sei que goule1, numa vampe…

O juiz presidente ordenou à testemunha que saísse. A ar-
guida parecia mortalmente exausta. Durante uns momentos 
as suas feições não reflectiram senão um doloroso tédio. 
Saindo, a sua criada de quarto sorriu-lhe timidamente, como 
que para a encorajar, e a arguida pôs-se a chorar. As lágri-
mas corriam-lhe pelas bochechas lívidas. Secou-as com as 
costas da mão, depois baixou os olhos e não se mexeu mais.

Lá fora a chuva não parava. O céu escureceu. Acenderam- 
-se os candeeiros. O rosto da arguida, a essa luz amarela, de 
repente pareceu trágico, sem idade; as suas feições estavam 
imóveis; a vida parecia ter-se-lhe refugiado nos olhos as-
sombrados, belos e profundos.

— Meirinho — disse o juiz presidente —, faça entrar a tes- 
temunha seguinte.

O calor era sufocante; jovens advogados sentados no chão, 
ali mesmo no pretório, formavam um tapete negro.

— O seu nome e o seu apelido? — perguntou o juiz presi-
dente à testemunha.

— Aldo de Fieschi, conde Monti.
Era um homem de uns quarenta anos, de muito alta es-

tatura, cara barbeada, bela e definida, lábios firmes, olhos 
claros, acinzentados, de longos cílios.

1 Monstro da mitologia árabe que pode assumir várias formas, entre elas a feminina, 
que deambula nos cemitérios e se alimenta de cadáveres. [N. T.]
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Alguém na sala disse, inclinando-se para o ouvido de 
uma mulher:

— Pobre Aldo… Sabe o que me disse no dia a seguir ao cri-
me? Estava muito abalado, e a sua auto-estima, a sua calma,  
tinham-no abandonado… «Ah!, meu caro, porque não me ma-
tou ela a mim?…» Esta vergonha, esta exposição de torpezas,  
isso ele nunca perdoará…

— Que sabe você?… Os homens são tão estranhos… Ela 
dormiu com esse jovem Martin, seguramente, para espicaçar  
a ciumeira dele. E matou-o para que o Monti não descobrisse…  
É lisonjeiro…

— É a tese da defesa…
O juiz presidente, entretanto, perguntou:
— Passou com a arguida a noite que precedeu o crime?
— Sim, senhor juiz presidente.
— Conheceu a arguida em 1930?
— Está correcto.
— Desejava casar-se com ela?
— Sim, senhor juiz presidente.
— Ao início, Gladys Eysenach consentiu nesse casamen-

to? Depois repensou, não é verdade?
— Depois repensou.
— Por que razões?
— A senhora Eysenach hesitava em alienar a sua liberdade.
— Ela não deu outros motivos?
— Não, não deu outros…
— Renovou o seu pedido?
— Várias vezes.
— Pedidos que foram sempre seguidos de recusas?
— Está correcto.
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— Sentiu, nesses últimos tempos, que pudesse haver um 
amor secreto na vida da arguida?… Desconfiava de algum 
inimigo?

— Não, não desconfiava de nenhum inimigo…
— Fale-nos da noite que precedeu o crime e que foi a úl-

tima que passaram juntos.
— Fui buscar a senhora Eysenach a casa dela às oito e meia 

em ponto. Ela parecia normal, nem nervosa, nem triste. Jan-
támos no Ciro’s. Íamos acabar a noite no Florence com uns 
amigos em comum, os Percier… Às três horas da madrugada, 
voltámos. O meu carro, nessa noite, estava na reparação. Por 
isso servimo-nos do da senhora Eysenach… Levei-a até à 
porta, depois voltei para minha casa.

— Viu-a a entrar em casa dela?
— Aprontei-me para sair do carro, naturalmente, para lhe 

abrir a porta do hotel, mas estive indisposto todo o dia… 
Andei à base de aspirina… No carro, estava cheio de arre-
pios… A senhora Eysenach tinha-se inquietado e pediu-me 
instantemente que não saísse do carro. A noite estava um 
gelo… Recordo-me de que a chuva caía e o vento soprava 
com uma violência extrema… Ainda assim, não fiz senão rir 
dessa inquietação. A guerra habituou-me a suportar estas 
misérias e muitas outras sem lhes dar importância. Houve 
inclusive entre nós assim como que uma pequena discussão 
engraçada… Eu quis abrir a porta e apear-me, mas a senhora 
Eysenach impediu-me. Agarrou-me na mão, escapou-me e  
saltou para o passeio. Gritou ao motorista: «Leve o senhor con-
de…» Só tive tempo para lhe beijar a mão, e o carro arrancou.

— Ela tinha visto Bernard Martin, que a esperava,  
provavelmente?…
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— Provavelmente — disse secamente o conde Monti.
— Não voltou a ter novidades da senhora Eysenach até ao 

dia seguinte?
— Entrando em minha casa, telefonei-lhe, como tínhamos 

combinado. Ninguém atendeu o meu telefonema. Pensei que 
a senhora Eysenach já dormisse. Passava um pouco das seis 
horas quando fui acordado pela criada de quarto, Flora, que 
me anunciava essa coisa horrível. Disse-me que eu lá fosse 
com toda a pressa, sem perder um segundo, que tinha acon-
tecido uma desgraça. Imaginem a angústia com que fiquei… 
Vesti-me à pressa. Precipitei-me para fora de casa. Quando 
cheguei a casa da senhora Eysenach, a polícia já tinha sido 
alertada. Encontrei a casa cheia de gente e o cadáver desse 
desgraçado já frio.

— Nunca tinha visto a vítima?
— Nunca.
— O nome dele, naturalmente, era-lhe desconhecido?
— Totalmente desconhecido.
— Senhores jurados, têm perguntas a fazer à testemunha? 

Senhor procurador adjunto?… A defesa?…
— Senhor — perguntou o advogado de defesa —, quer dizer- 

-nos se, segundo foi alegado, é verdade que a arguida se 
mostrou ciumenta das suas assiduidades para com uma das 
suas amigas?… Ela nunca lhe fez observações sobre esse 
assunto?

— Não me lembro — disse Monti.
— Não se importa de procurar nas suas recordações?
— A senhora Eysenach — disse por fim a testemunha —, 

efectivamente, mostrava-se ciumenta e irritável nos últimos 
tempos, pelo menos…




