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ContextualIzação HIstórICa

A imperatriz Isabel da Áustria-Hungria, conhecida pelo seu povo  

simplesmente como Sissi, acaba de mudar o seu império para 

sempre.

As grandes monarquias dinásticas estão a desmoronar-se em seu 

redor, à medida que os reinos mais poderosos do mundo enfrentam a 

rebelião interna e a instabilidade no exterior. No entanto, não é o caso 

da Áustria-Hungria, graças a Sissi. A amada imperatriz mediou um 

entendimento pelo qual a Hungria, uma parte insatisfeita mas cru-

cial do fraturado Império Austríaco, optou por permanecer no reino e 

permitiu aos Habsburgos manterem o domínio sobre grande parte da 

Europa — sem dispararem um único tiro.

Com este golpe Sissi afirmou não apenas o seu direito ao trono, 

mas também o seu lugar ao lado do marido como líder da corte dos 

Habsburgos. Provou aos seus rivais e críticos que já não é a menina 

ingénua e inocente de 15 anos por quem o imperador Francisco José  

se apaixonou. É a mãe do príncipe herdeiro, uma ativista amada pelo 

seu povo e pelo seu imperador, e vai finalmente comandar a sua pró-

pria vida.

Mas os perigos e exigências da vida na corte dos Habsburgos só 

aumentam à medida que Sissi trabalha para expandir o seu papel nela. 

E quantos inimigos — conhecidos e desconhecidos — fez durante o 

seu percurso? Em Viena, em meados do século xIx, onde as salas de 

estado do palácio e os quartos fervilham não apenas com as valsas e 

champanhe, mas também com tentação, rivais e intrigas cruéis, Sissi 
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enfrenta toda uma série de perigos e adversários novos e inesperados. 

Pode a bela, encantadora e determinada «Rainha das Fadas» vencer 

estes desafios? Ou estará condenada a cair como o mais recente sacrifí-

cio no altar do império mais poderoso do mundo?
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prólogo

genebra, suíça 
setembro de 1898

E la surge e é tudo o que se diz: uma beleza do outro mundo. Quando 

ele vê a dama, os seus olhos pálidos semicerram-se, concentrados 

nela. A imperatriz. Isabel. «Sissi.»

Ela desliza pelos degraus do luxuoso hotel, o Beau Rivage, segurando 

a sombrinha enquanto o sol forte do início do outono banha a avenida à sua 

volta. Ali perto reuniu-se uma pequena multidão que se levanta quando se 

apercebe da presença da imperatriz.

— Ali vem ela!

— Imperatriz Isabel!

— Sissi!

Ou ela não ouve os gritos ou escolhe não reagir a eles enquanto continua 

a caminhar, com a passada rápida que lhe permitem as suas pernas longas, 

para longe do hotel. Ele dá alguns passos para longe da multidão, recusando-

-se a deixar-se distrair pelas suas conversas, pelas vozes que a chamam.

Ela caminha ao longo do cais, na direção do passeio e do navio que 

a espera, enquanto a sua única companhia do sexo feminino corre para a 

acompanhar. Tudo na sua aparência a distingue das pessoas comuns: a pele 

luminosa de tons de pérola, a sua forma real apertada num casaco de seda 

de gola subida e numa longa saia preta, uma touca preta no topo da massa 

de cabelos loiro-escuros espessos. Aquele cabelo — tão famoso que até ele  

já leu sobre ele — escuro, ondulado e misturado com fios errantes de prata. 

Ele olha para a sua própria figura desalinhada, rindo-se com desaprovação 

das pequenas luas de sujidade que tem debaixo das unhas, a costura rasgada 

das suas calças puídas.
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A esta curta distância, vislumbra o rosto dela e repara na forma como 

pestaneja, com o olhar arisco de um animal acossado. Que é o que ela é, 

obviamente: acossada. Não apenas por ele, mas por todos. Tal como ele, ela 

é uma fugitiva. Toda a vida foi perseguida e caçada, desfeita e remendada, 

assumindo a identidade que o povo precisava de lhe atribuir. Pela forma 

como ela coloca a sombrinha de lado, ele suspeita que ela procura proteger-se 

dos olhares e palavras das pessoas mais do que do sol gentil. Aquela sombri-

nha pode ser um problema para ele.

Começa a caminhar atrás dela, com o sangue a agitar-se dentro de si,  

o corpo a latejar com uma mistura inebriante de ansiedade e êxtase. A uma 

distância de várias centenas de metros o navio a vapor espera, balançando 

na doca próxima enquanto pelas chaminés expele o negrume para o céu 

azul-claro. Ele enfia a mão no bolso e os seus dedos encontram a lâmina, 

acariciando-a com ternura, como se acariciasse o rosto de um bebé. Uma 

coisa pequena, não tem mais de dez centímetros de comprimento. E, no 

entanto, ele sabe que com aquela pequena lâmina vai entrelaçar o seu des- 

tino com o da imperatriz Isabel, a mulher mais bela e mais amada do 

mundo. Todos os que a amam também terão de o recordar a ele.
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um

palÁCIo de gödöllő, HungrIa 
verão de 1868

Sissi poderia ter dado várias explicações para o facto de aquilo ser 

tão diferente. Se lhe tivessem perguntado, teria sido fácil dar 

uma resposta. Mas qual era a verdade? perguntou-se. Porque é 

que o crepúsculo ali em Gödöllő, a sua propriedade rural nos arredores 

de Budapeste, parecia tão diferente do crepúsculo em Viena?

Poderia ter dito que era por causa da vista: rebelde, selvagem, per-

feitamente convidativa. Ali, sob a luz suave da aproximação da noite,  

os campos estendiam-se à sua frente, desenrolando-se em ondas de  

verde suave antes de se encontrarem com milhares de hectares de flo- 

resta virgem. Pequenos grupos de flores silvestres pontuavam os pra-

dos, tão diferentes dos terrenos e jardins imperiais de Viena, onde 

túlipas sensatas e imponentes cruzavam os relvados tão simétricos e 

rigidamente aparados que parecia que a humanidade tinha dominado 

completamente a natureza. Que, como era óbvio, era o que tinha acon-

tecido em Viena.

Ou seria o som de Gödöllő ao anoitecer? Ali as noites ecoavam 

com o ladrar dos cães pastores; com o riso despreocupado dos moços 

de estrebaria húngaros enquanto escovavam os cavalos; com os primei- 

ros sinais dos grilos e sapos que saudavam o crepúsculo desde os campos 

descuidados, a inigualável orquestra da natureza a afinar os instrumen- 

tos para a sua sinfonia noturna. Era um conjunto de sons completa-

mente diferente dos sons que se ouviam em Viena, onde Sissi conseguia 

ouvir a batida regular de botas polidas quando os guardas imperiais 

desfilavam pelos pátios; do som das carruagens que entravam pelos 

19
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portões de Hofburg; dos gritos da multidão vienense reunida em frente 

ao palácio a todas as horas, a implorar para que ela lhes desse um flo-

rim ou a tentar ter um vislumbre da sua famosa silhueta, dos seus 

penteados lendários.

Talvez fosse o aroma que se sentia no ar. Aqui, uma mistura de 

aromas doces circulava na brisa: o leve vestígio de rosa selvagem e acá-

cia, o cheiro almiscarado dos estábulos, o perfume inebriante da relva 

crescida e da palha e da lama. Era um exuberante bouquet de aromas 

tão natural e agradável, e totalmente diferente do que se respirava em 

Viena, onde ela inalava o enjoativo perfume de cortesãos obsequiosos; 

o fedor de tantos corpos e penicos no palácio de Hofburg; o medo dos 

homens e mulheres nobres que a observavam constantemente, calcu-

lando formas de elevar o seu próprio estatuto ou de baixar o estatuto de 

um rival. Sim, o medo tinha um cheiro. Sissi sabia-o ao fim de tantos 

anos em Viena.

Mas não, não era a visão nem o som nem o aroma que tornava o 

crepúsculo na Hungria tão diferente do crepúsculo na Áustria. Não era 

nada exterior a ela nem à sua volta; era uma sensação completamente 

interior. Era como se sentia todas as noites ao crepúsculo o que tornava 

Gödöllő tão diferente de Hofburg.

Em Viena, a esta altura do dia, Sissi sentia-se enfraquecida. Doía-lhe 

a cabeça de uma desagradável discussão com o marido ou da vontade 

férrea da mãe deste. O estômago de Sissi revolvia-se numa confusão re- 

torcida, o peito apertava-se da ansiedade de um dia a distinguir boatos 

e rumores da verdade, a prestar atenção e a tentar lidar com os juízos 

ou a desaprovação que pareciam cruzar os rostos de todos os cortesãos.  

Enfrentava com desolação a perspetiva de passar uma noite com a Corte 

Imperial — uma noite entediante abrigada no damasco e ouro dos 

salões do palácio, o som dos violinos dominado pelas conversas sobre 

escândalos triviais. Horas passadas a ver as mulheres a pavonearem-

-se à frente do seu marido, a forçar um sorriso cansado enquanto os 

homens lhe faziam os mesmos elogios banais noite após noite. Os dias 

em Viena eram longos, mas as noites eram intermináveis — e Sissi 

coxeava para o seu quarto todas as noites sentindo-se exausta, esgotada. 

Tão cansada que já temia o dia seguinte antes mesmo de ele chegar.
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Aqui em Gödöllő também se sentia exausta, mas no melhor sen-

tido possível. Como uma vasilha esvaziada, leve e livre da sua carga. 

Hoje, como todos os dias na sua propriedade na Hungria, ela fora livre. 

Estivera no exterior desde as cinco da manhã, depois de se ter levantado 

às quatro. Cumprindo a sua rotina diária, tinha montado velozmente 

e regressado ao palácio apenas por breves instantes para tomar um 

caldo leve ao meio-dia. À tarde estivera novamente montada no cavalo 

e de volta aos campos e bosques, onde praticara saltos, galopara até lhe 

faltar o ar e se juntara ao seu encantador vizinho, o príncipe Nicolau 

Esterházy, a perseguir raposas e a fazer corridas pela paisagem selvagem.

Era por isso que o crepúsculo de Gödöllő era sempre tão diferente. 

Quando o sol começava a afundar-se nos campos ocidentais na dire-

ção de Budapeste, o corpo de Sissi doía com uma fadiga agradável e 

bem merecida. As suas faces, iluminadas pelo ar puro do campo e pelo 

esforço físico, brilhavam com um tom de rosa profundo. O seu coração 

estava leve, o seu espírito animado e o seu corpo forte.

E era precisamente como Sissi se sentia naquela sensual noite de 

fim de verão, quando entregou o cavalo nos estábulos e agradeceu ao 

moço de estrebaria húngaro com um sorriso descontraído. Virou-se para  

o palácio, com o seu telhado vermelho abobadado a recortar um con-

torno fantasioso contra o céu que escurecia. Até mesmo aquela estrutura, 

extravagante e despretensiosa, contrastava com a forma imponente e 

sólida da residência imperial de Viena, o palácio de Hofburg. Enquanto 

Sissi olhava para a fachada cor-de-rosa e creme, os seus olhos move-

ram-se para o segundo andar, encontrando a janela na ala leste da casa. 

Ela sorriu e acelerou o passo. Quase esperara ver o minúsculo rosto de 

querubim a espreitá-la lá de dentro, iluminado pelo brilho das velas  

ao início da noite; e, de repente, mal podia esperar para estar dentro do 

palácio, naquele lugar onde fizera uma casa para si, conquistando um 

canto seguro de domesticidade e liberdade longe da prisão esmagadora 

de Viena e da Corte Imperial.

— Olá, Sombra. — O cão preferido de Sissi, um enorme monte 

de pelo branco agitado, aproximou-se a trote, dando-lhe uma lambi-

dela desleixada mal ela chegou à porta da entrada. — Tiveste saudades 

minhas hoje? — Ela acariciou o cão gigante um momento antes de 
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acenar para o lacaio próximo e de entrar no salão, com o cão a segui-la 

de perto, fazendo jus ao nome.

— Imperatriz Isabel. — Ida Ferenczy, criada e amiga de longa 

data de Sissi, fez uma vénia quando a imperatriz entrou. Ao seu lado 

ressonava o outro cão da imperatriz, um pesado são bernardo chamado 

Coragem. A sogra desprezava cães grandes. A arquiduquesa Sofia só 

tinha cães suficientemente pequenos para poderem sentar-se ao seu 

colo. Talvez fosse por isso que ali, em Gödöllő, Sissi se rodeava daque-

les animais enormes e adoráveis.

— Olá, Ida. — Sissi atirou as luvas de equitação para uma cadeira 

próxima e atravessou o corredor espaçoso e alto em direção à criada.  

— Vou despir estas roupas de montar num instante. Sinto falta do meu 

bebé. Está tudo a correr bem no berçário?

— A arquiduquesa Valéria está de perfeita saúde esta noite, gra-

ças a Deus.

— Chorou hoje?

— Só a agitação normal de todos os bebés. Mas a ama informou-

-me que a pequena arquiduquesa bebeu o leite sem incidentes e que 

deve estar bem-disposta para a visita de Vossa Majestade ao berçário.

— Ainda bem. Vou mudar de roupa e depois vou logo ter com ela.

— Claro. E o passeio de Vossa Majestade foi agradável?

— Sim. — Sissi assentiu, dirigindo-se para a ampla escada curva 

que conduzia ao andar de cima, aos seus aposentos privados. — Foi um  

dia maravilhoso. A raposa pensou ter encontrado um refúgio seguro 

nos bosques a sul, mas o Nicky afugentou-a de lá e nós quase… — Sissi  

parou no meio da escada, a mente a vaguear em várias direções ao 

mesmo tempo. — O que me lembra, Ida, que hoje à noite seremos 

quatro para o jantar, em vez de três. O Nicky, ou melhor, o príncipe 

Esterházy, praticamente me implorou por um convite, e não tive cora-

gem de recusar. Ele vai juntar-se a nós as duas e à condessa Maria.

— Nesse caso, Senhora, creio que seremos cinco em vez de qua-

tro. — Os lábios de Ida levantaram-se num sorriso tímido, mas não 

deu mais explicações.

— Quem? — perguntou Sissi, com a mão apoiada na balaustrada 

esculpida da escada. — Quem mais vem para jantar? — Teria Francisco 
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decidido planear uma visita de última hora? O estômago de Sissi revol-

veu-se. A presença do imperador ali, embora rara, tinha o hábito de 

perturbar a paz frágil e despreocupada que ela tanto lutava por cultivar 

naquela casa.

Como resposta, Ida estendeu-lhe a pequena travessa dourada com 

o correio que continha uma pilha de papéis.

— A correspondência pessoal de Vossa Majestade Imperial.

— Obrigada. — Sissi pegou na travessa, folheando os papéis.  

— Encaminhou todas as petições e cartas oficiais para o meu secretário 

em Viena?

Ida assentiu.

O olhar de Sissi fixou-se no cartão de visita, com uma escrita alon- 

gada, graciosa e familiar. Não, não eram notícias do imperador. Era 

uma visão tão ansiada que Sissi sentiu um aperto no peito, que agora  

lhe doía com o primeiro sinal de esperança. Andrássy! Mas seria 

possível? Estaria Andrássy de volta à Hungria? Sissi fixou um olhar 

inquisitivo na criada, ciente de que o seu tom ansioso a traía quando 

perguntou:

— Ele… o conde Andrássy passou por cá hoje?

Inclinando-se para a frente, Ida sussurrou:

— O conde Andrássy esteve cá quando estáveis a montar. Disse 

que regressaria ao jantar.

Sissi agarrou o corrimão, com a sensação de que o seu cora- 

ção podia cair pela escada atapetada, mesmo que ela permanecesse 

imóvel.

— Bem, é uma grande surpresa. Uma surpresa muito agradável. 

Vamos, tenho de me vestir depressa.

Enquanto se vestia para o serão, Sissi examinou o que restava da 

pilha de cartas, com a mente a vaguear de poucos em poucos momen-

tos para Andrássy. Teria sentido a sua falta nos últimos meses tal como 

acontecera com ela? Quanto tempo ficaria? As coisas entre eles conti-

nuariam iguais? Pestanejou, forçando-se a concentrar-se nas notícias 

da família; tinha pouco tempo para ler aquelas cartas e visitar o berçá-

rio antes do jantar. Antes da chegada dele.
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Havia várias cartas da Baviera, onde a amada irmã mais velha de  

Sissi, Helena, regressara recentemente à casa da família em Possen- 

hofen para viver com os pais.

— Pobre Néné. — Sissi quase conseguia ver as lágrimas derrama- 

das quando a irmã viúva escreveu aquela carta. Helena, a irmã mais velha 

e a única das cinco raparigas Wittelsbach com um casamento feliz, tinha 

encontrado o noivo — o amável príncipe de Thurn e Taxis — numa 

fase mais adiantada da vida. Só casara depois dos 20 anos, e perdera o 

marido poucos anos depois do casamento. Helena falava-lhe da sua pró-

pria saúde frágil, da tristeza que enfrentava todos os dias, mas também 

da sua fé profunda. Ela, que em tempos desejara viver num convento, 

escrevia agora a Sissi que a oração diária lhe dava «um bálsamo contra  

o sofrimento no ambiente caótico da nossa casa de infância».

Sissi suspirou, sentindo o coração pesado por causa de Helena e 

voltou-se para mais uma carta da sua casa. Esta vinha da sua querida 

irmã mais nova, Sofia-Carlota.

Minha querida Sissi,

Vou casar! Não imaginas o quanto o meu coração está 

feliz. Ou talvez imagines e entendas a minha felicidade; eu era 

demasiado jovem para ter testemunhado o teu enamoramento 

pelo teu marido e o momento em que aceitaste a mão dele.

Sissi desviou o olhar por um momento, pestanejando enquanto 

assimilava a notícia surpreendente. Se a carta de Néné expressava uma 

triste resignação, a aceitação de uma viúva contemplativa de que os 

sonhos da sua vida nunca se concretizariam, a de Sofia-Carlota explo-

dia de alegria juvenil, exuberância pura e ingénua, um otimismo ainda 

inabalável que parecia tão frágil e malfadado como uma taça de vidro 

nas mãos de uma criança. Sissi voltou novamente a atenção para as 

palavras da irmã.

Oh, minha irmã querida, conheces o nosso primo Luís tão 

bem como eu. Talvez até o conheças melhor, uma vez que ele me 
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diz sempre que és a única das irmãs (para além de mim, como 

é óbvio!) que realmente o conhece e ama. E o quanto ele retribui 

esse amor! Ele admira-te muito! E fico muito feliz quando ele me 

diz que eu sou, de todas as nossas irmãs, a que mais se assemelha 

a ti em beleza e sensibilidade.

Oh, Sissi, encontro-me num estado de felicidade intensa  

e exuberante. Luís, o rei da Baviera, vai ser meu marido!

Ele é um homem sem igual. Basta olhar para os seus 

palácios. Tem gosto e elegância suficientes para me fazer sentir 

uma simplória. Já para não mencionar o quanto é bonito. Eu sei  

que todas as raparigas da Baviera estão doentes de inveja, e bem  

podem está-lo. Conquistei o melhor marido da nossa terra! 

Talvez do mundo! (Excluindo o teu amado Francisco José, como 

é óbvio.)

Vens à Baviera para assistir ao casamento, não vens?  

Vou dizer ao Luís que vens — a promessa de te ver vai certamente 

levá-lo a marcar a data do casamento!

Sou e serei sempre

a tua irmã mais querida e dedicada

Sofia-Carlota

Sissi pousou a carta de Sofia-Carlota e dobrou-a duas vezes, 

sentindo-se tomada por uma inquietação inexplicável. Surpreendeu- 

-se por a notícia feliz a encher de tais receios. A irmã tinha razão: Sissi 

amava Luís. Era seu primo e — excetuando Néné — fora o seu par-

ceiro de brincadeiras preferido durante a infância. Ela e Luís tinham 

passado grande parte da juventude juntos na Baviera, a correr à solta 

pelos campos em volta de Possenhofen e a partilhar os seus sonhos 

fantásticos em relação ao presente e ao futuro. Talvez Luís até tivesse 

estado um pouco enamorado da jovem Sissi. Dera pistas suficientes 

disso.

Mas Luís como marido de Sofia-Carlota? A ideia não provocou em 

Sissi a alegria que tal notícia deveria despertar. Estariam bem um para 
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o outro? Certamente a sua mãe, a duquesa Ludovica, estava exultante 

com tal união, encantada com a ideia de a filha mais nova permanecer 

tão perto de sua casa em Possi. E Sofia-Carlota estava eufórica, eviden-

temente. Sissi guardou a carta da irmã na escrivaninha, determinada  

a revisitar o assunto mais tarde. Não queria roubar à irmã querida a 

sua alegria nupcial, mas atualmente ela não tinha a visão mais otimista  

do matrimónio. Teria de pensar antes de elaborar a sua resposta.

Restavam apenas duas cartas e Sissi olhou para elas. A primeira 

tinha o selo da «Arquiduquesa Gisela, Princesa Imperial da Áustria e 

da Hungria». Gisela, a filha de Sissi, com 12 anos de idade, escrevia da 

Corte Imperial, em Viena. Gisela raramente lhe escrevia. Ela e Sissi 

não eram chegadas; nunca tinham tido a oportunidade de se ligarem. 

Desde os primeiros tempos da sua infância, Gisela sempre preferira 

a avó, a arquiduquesa Sofia, a mulher que tanto conseguia ser doce  

e maternal com os netos como fria e dominadora com a nora.

Sissi olhou para a carta, agitando-se na sua cadeira, como se per-

turbada por um súbito desconforto. Pensar na filha mais velha cau-

sava-lhe uma dor profunda num canto obscuro do coração — o lugar 

que o tempo e a distância não tinham conseguido curar, não tinham 

conseguido cobrir o ferimento com a cicatriz da aceitação e da determi-

nação. Não, agora não, pensou Sissi. Não depois do dia bom que tivera. 

Não quando estava prestes a atravessar o corredor até ao berçário para 

ver o seu bebé querido. Não quando ele — Andrássy — estava a apenas 

alguns minutos de distância e era esperado para o jantar. Sissi não que-

ria chorar agora. Endireitou-se na cadeira, enfiando a carta de Gisela 

nas dobras das suas vestes; lê-la-ia mais tarde. Mais tarde, quando pu- 

desse saborear aquelas raras palavras da sua filha. Quando as lágrimas 

pudessem vir e a noite negra pudesse envolvê-la na sua privacidade 

discreta, onde o choro não seria testemunhado, onde ninguém poderia 

conhecer o seu desejo ou a profundidade do seu desespero causado 

pela perda dos dois filhos mais velhos.

Sissi sacudiu os ombros para trás e pegou na carta seguinte e 

última. Reconhecia a letra e o selo vermelho era inconfundível. Causou- 

-lhe um familiar peso no estômago, o peso de um desconforto dife-

rente daquele causado pela carta de Gisela — este era um desconforto 

Sissi — coragem ate ao fim.indd   26 29/07/16   18:12



Sissi — Coragem até ao Fim

27

abafado, um latejar surdo, ao passo que a dor causada pela carta de 

Gisela fora um golpe lancinante. Ainda assim, Sissi abafou um gemido 

quando abriu o selo. A carta era de Francisco José. O seu marido, o 

seu imperador. Era a extensão da sua união conjugal naqueles tempos: 

trocavam regularmente cartas entre a Hungria e a Áustria, embora não 

se vissem há meses.

As cartas de Francisco José eram como ele: simples, razoáveis, 

desprovidas de toda a imaginação ou sentimentalismo. Descrições  

factuais da sua rotina diária, em que descrevia as horas intermináveis 

que passava à secretária, rodeado de documentos e petições e minis-

tros, sempre resumindo a sua contabilidade das horas com a declara- 

ção: «Mas é simplesmente assim que deve ser; tenho de trabalhar até 

estar completamente esgotado.» Incluía breves relatos de Gisela e 

Rodolfo; o coração de Sissi sobressaltava-se sempre que via aqueles 

nomes escritos. Gisela. Rudy. Os dois filhos que nunca pudera amar.  

As duas crianças que, após o nascimento, lhe tinham sido arrancadas dos 

braços e levadas para longe, instaladas no berçário imperial, onde todos 

os minutos eram passados sob o olhar atento e cobiçoso da avó paterna,  

a arquiduquesa Sofia.

As crianças estavam ambas «em boa forma», assegurava-lhe agora  

Francisco. Claro que sim. Esperava-se sempre que os membros da fa- 

mília imperial estivessem «em boa forma». Sofia certificava-se de que 

nenhuma falha aparecia no brilho dourado da casa imperial perfeita-

mente ordenada e respeitável. Não na Casa de Habsburgo, onde os 

costumes, a ordem e a tradição ditavam a rotina inflexível do dia a dia,  

mantendo a máquina da autoridade imperial a trabalhar eficientemente, 

garantindo que todos sabiam exatamente o que se esperava de si. Sofia 

certificara-se disso anos antes, pois embora Francisco José usasse  

a coroa imperial, era a sua mãe que cuidava da casa imperial.

Sissi raramente falava diretamente com a sogra, mas Sofia estava 

presente em todas as cartas enviadas por Francisco. Era uma presença 

imponente nas palavras escritas do filho, tal como o era nas atividades 

quotidianas da sua corte. Qualquer menção da vida em Viena incluía 

inevitavelmente Sofia, a conselheira mais próxima do imperador e a 

figura dominante dos seus dias — e dos dias dos preciosos filhos de 
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Sissi. Sissi soltou um gemido, amachucando a carta de Francisco e ati-

rando o papel para o outro lado da sala.

Mas Sissi controlou os seus pensamentos antes de se lançarem 

a galope por esse corredor escuro e desconsolado — aquela familiar 

agonia com que se debatia tão frequentemente. Valéria. Disse o nome 

em voz alta, como se quisesse afastar os demónios que a rodeavam, 

como se tentasse acalmar-se com aquele som sagrado. A sua querida 

filha mais nova. A bebé enroscada em segurança ali no berçário de 

Gödöllő. A bebé cuja conceção tinha finalmente levado Sissi a deixar 

para trás Viena, a sogra e toda a Corte Imperial. Para ir para ali, para 

a Hungria, onde podia finalmente estar livre da autoridade de Sofia  

e criar ao menos uma das crianças como sua filha, expressar todos os 

desejos maternais que lhe faziam latejar a alma.

— Terminámos? Quero pegar na minha Valéria. — Sissi agitou-

-se na cadeira, olhando para a cabeleireira imperial, Francisca Feifalik, 

pelo espelho enquanto a mulher dava os últimos toques no seu pen-

teado entrançado. Outro dos fatores que tornavam mais agradável a 

sua vida longe da corte: podia usar o seu famoso cabelo até aos tornoze-

los em tranças soltas enfeitadas com coroas de flores silvestres em vez 

dos penteados formais com os pesados diademas incrustados de joias 

que usava na corte e nos eventos de Estado. Penteados que, inevitavel-

mente, a deixavam com dor de cabeça antes do fim da noite.

— Só mais um momento, imperatriz. — Francisca entrançou um 

último segmento de flores silvestres nos caracóis castanhos de Sissi, 

com dedos hábeis e rápidos. — Et voilà, terminado! Mais uma obra-

-prima, se me permite a imodéstia.

Sissi levantou-se da cadeira e dirigiu-se para o guarda-fatos, de 

onde escolheu um vestido justo de cetim creme debruado com flores 

bordadas a ouro. Cobriu o pescoço, as orelhas e os pulsos com pérolas 

a combinar com o vestido e com as pétalas brancas perfumadas no seu 

cabelo. Enquanto as damas se agitavam à sua volta, apertando botões 

e ajustando as dobras de tecido, Sissi assentiu com a cabeça para o seu 

reflexo no espelho, satisfeita.

— Bom — disse —, creio que terminámos. — Quase ouviu o sus- 

piro de alívio coletivo que as três criadas soltaram: Francisca, a cabeleireira 
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polaca; Ida, a aia húngara; e Maria Festetics, a condessa húngara e  

membro da comitiva pessoal de Sissi há muito tempo. Não havia um  

único austríaco no círculo mais próximo da imperatriz austríaca. Exata- 

mente como ela desejava. — Talvez esteja demasiado arranjada para 

ir ao berçário, mas pode ser que a minha querida Valéria aprecie estas 

pérolas esplêndidas. — Sissi sorriu enquanto se virava para um lado 

e para o outro, examinando a sua aparência uma última vez diante  

do espelho de corpo inteiro. Era sempre exigente no que tocava à  

roupa e ao cabelo. Não conquistara a reputação de «a mulher mais 

bela do mundo» — mais bela ainda que a encantadora imperatriz fran- 

cesa Eugénia — sendo descuidada. Mas aquela noite era ainda mais 

importante do que o habitual, pois Andrássy ia juntar-se a ela para  

o jantar.

E agora chegara a hora favorita de Sissi.

— Está tudo como deve ser? — Sissi entrou no berçário bem ilu-

minado, com as paredes pintadas de um alegre tom de azul que ela 

mesma tinha escolhido, livre como estava das opiniões impertinentes 

da sogra. Sissi foi direita ao berço e pegou na bebé, sentindo o aroma 

de Valéria, a pó de talco e a leite. Cobriu as bochechas de Valéria com 

beijos. A bebé respondeu com um arrulhar suave e Sissi apertou-a 

mais contra si, tomada por uma nova onda de amor profundo e ine-

briante pela pequena.

— De facto, imperatriz, hoje a arquiduquesa está rosada e ale-

gre. — A ama era uma jovem britânica de voz doce chamada Mary 

Throckmorton. Calma e tranquila, a Menina Throckmorton era o con-

trário de Sissi, que se sentia tentada a responder a todos os gorjeios e 

arrulhos da bebé com o máximo de alarme e solicitude.

— Já não chora tanto? E tem comido o suficiente? — perguntou 

Sissi, ajeitando a bebé ao seu colo de modo a que o seu olhar pudes- 

se abarcar cada centímetro da carne rechonchuda e rosada de Valéria. 

A sua menina era simplesmente perfeita. O seu anjinho.

— Creio que o choro se deveu a isto — disse a Menina Throck- 

morton, inclinando-se para a frente. Com mãos hábeis, abriu o boqui-

nha de Valéria e revelou um solitário dente branco.
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— O primeiro dentinho dela — exclamou Sissi, cobrindo as bo- 

chechas da bebé com uma nova onda de beijos. — Oh, minha querida  

menina! Meu anjinho mais precioso! A crescer tão depressa. Já lhe 

estão a nascer os dentes! Oh, pobre criança. Menina Throckmorton, deve 

dar à arquiduquesa todo o conforto de que precisar enquanto lhe esti-

verem a nascer os dentes. Entende?

— Claro, imperatriz — respondeu a ama, com um tom calmo.

— Minha menina! — disse Sissi, com a voz a transbordar de or- 

gulho maternal.

Em resposta, Valéria soltou outro arrulho, estendendo a mão gor-

ducha para o rosto da mãe. Sissi sentou-se com a bebé no chão do ber- 

çário. Brincaram, tão absortas que era difícil perceber qual estava mais 

enamorada. Valéria estava encantada com o espetáculo das ondas bri-

lhantes do cabelo da mãe, com o brilho das suas pérolas, com os seus 

sorrisos rasgados e constantes. E Sissi estava enfeitiçada, encantada 

com cada detalhe da sua filha querida. A sua «única filha» como fre-

quentemente descrevia Valéria quando falava com Ida e com Maria 

Festetics. A única destinatária da efusão natural de amor materno que, 

durante anos, estivera sufocada no seu interior, a secar como o leite que 

nunca pudera dar aos seus primeiros amorzinhos.

Claro que Sissi também ainda sentia amor por Gisela e Rudy.  

E claro que tinha amado a sua querida primogénita, a princesa Sofia, 

que morrera de febre quando ainda era muito pequena. Uma parte 

de Sissi nunca se recuperara de tal golpe. Só que, com as outras duas 

crianças instaladas no berçário imperial em Viena, Sissi nunca pudera 

estabelecer um laço significativo com elas. Nunca tinham podido mamar 

do seu peito nem obter conforto nos seus braços ou conhecê-la como 

mãe, e ela nunca pudera acarinhá-las como desejava. As suas visitas 

ao berçário imperial, quando eram autorizadas pela sogra, foram sem-

pre rápidas e ditadas pelo protocolo. Acompanhadas pelos ministros 

da arquiduquesa e pelas criadas de Sofia, e supervisionadas pela pró-

pria Sofia. Visitas repletas de críticas, censuras e lembranças veladas da 

desadequação de Sissi. Sissi sabia o que Sofia dissera no nascimento 

das crianças; tinha ouvido os sussurros, os relatos do desprezo da 

sogra. Claro que Sissi não deve educar as crianças — pois se ela própria 
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é uma criança! E com a preferência natural das crianças a tender, ao 

fim de algum tempo, para a avó, os filhos de Sissi tinham enchido o 

coração dela com tanta dor e angústia como com carinho maternal. 

Até à chegada de Valéria. O seu quarto e último bebé. Uma surpresa, 

uma graça inesperada, e a oportunidade de Sissi ser, finalmente, uma 

Mamã.

Depois de deitar Valéria, certificando-se de que não dormia dema-

siado quente nem demasiado fria, Sissi deixou o berçário e dirigiu-se 

para o jantar na companhia da condessa Maria e de Ida.

Enquanto descia a escada, com o coração ainda preenchido com a 

visita a Valéria, Sissi avistou a silhueta alta ao fundo do corredor, uma 

figura levemente obscurecida pela sombra onde a luz das velas não 

chegava. Sissi parou momentaneamente para recuperar a compostura. 

Era isso ou correr pela escada abaixo e para os braços dele — reação 

que estava longe de ser adequada.

Andrássy deve ter ouvido a descida de Sissi, porque se virou na- 

quele preciso momento, fixando nela os olhos escuros.

— Minha rainha. — Atravessou o corredor até ao último degrau 

da escada. Usava sempre o título húngaro de «rainha» em vez do «im- 

peratriz» austríaco. Ela pertencia à sua terra, ao seu povo. E ela adorava 

isso.

— Andrássy.

— Sissi.

Ela forçou o ritmo dos seus passos a manter-se firme enquanto 

descia os últimos degraus e deslizava da direção dele, mas não conse-

guiu conter o sorriso que lhe alastrou pelo rosto.

— Ver-vos deixa-me sempre deslumbrado. — Ele estendeu a mão, 

pegando na dela e levando-a aos lábios. Tantas violações do protocolo, 

pensou Sissi. Ninguém, à exceção das damas de companhia que a 

vestiam, estava autorizado a tocá-la. E nenhum homem para além de 

Francisco devia atrever-se a beijar-lhe a mão. Mas, pior ainda, ela não 

usava luvas, portanto os lábios de Andrássy tocavam agora a sua pele 

nua, a mais sagrada das superfícies imperiais. Oh, como adorava estar 

na Hungria!
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— Como estás? — Ele falou em voz baixa, como se só eles ocupas- 

sem o enorme salão. E era quase verdade, uma vez que Maria e Ida, es- 

pecialistas na discrição, se tinham afastado para conversarem entre si.

— Tenho estado muito bem. E agora estou ainda melhor. — Ela 

sorriu-lhe. — Como foi a tua viagem desde Viena?

— Longa. Mas tinha algo bom por que ansiar. — Os olhos dele 

fixaram os dela por um longo momento antes de baixar o olhar para o 

vestido, para a sua cintura, absorvendo toda a sua figura. Fez um sor-

riso de aprovação, e ela sentiu uma onda de calor a correr-lhe da base 

da espinha até às maçãs do rosto.

E então, porque ele conhecia tão bem o seu coração, a próxima 

pergunta seguiu-se rapidamente:

— E como está Valéria?

Sissi não pôde deixar de sorrir ainda mais.

— Acabo de vir do quarto dela. Nasceu-lhe o primeiro dente.

— O primeiro dente? Já? Meu Deus, mas estive tanto tempo longe?

— Estiveste longe durante demasiado tempo — respondeu Sissi, 

com os olhos fixos nos dele. O simples facto da presença dele, depois 

de tanto tempo afastado, tomou conta dela, acalmando-a como os bál-

samos com que as damas cobriam os seus músculos doridos depois  

de demasiado tempo a andar a cavalo, ou o óleo de amêndoas perfu-

mado com que a cabeleireira massajava o seu couro cabeludo e domava 

os seus cabelos rebeldes. Ele estava ali, mais uma vez, à sua frente, 

com a sua mente, as suas palavras e a visão almejada da sua figura alta  

e impressionante. Ela respirou lentamente antes de dizer:

— Senti-me tentada a usar o meu poder imperial para te chamar 

à minha presença; não sabia durante quanto tempo ainda ia conseguir 

suportar.

Andrássy sorriu, com uma expressão aberta e descontraída.

— Bem, agora estou aqui. E contente por isso. — Não lhe impor-

tava que os mexeriqueiros de Viena e de toda a Áustria sussurrassem 

que Valéria era dele, que era filha de Andrássy. Que as pessoas afir- 

massem que ele lhe tinha dado aquela casa em Gödöllő como pre-

sente do parlamento húngaro apenas para eles os dois poderem ter um 

refúgio para os seus encontros privados. Não importava que alguns  

Sissi — coragem ate ao fim.indd   32 29/07/16   18:12



Sissi — Coragem até ao Fim

33

chamassem à princesa mais jovem «a criança húngara» e que teorizassem  

que era natural que a mãe escolhesse criar a pequena na Hungria, por  

ser a terra do pai. Tanto Sissi como Andrássy sabiam que não era ver- 

dade. E o imperador também o sabia. Até os olhos azuis pálidos de Valéria 

e a sua impecável pele de marfim atestavam claramente a paternidade 

de Francisco — não tinham o menor indício da escuridão morena de 

Andrássy. Mas nada disso importava, pensou Sissi. Desde que os boatos 

não perturbassem Francisco José, Sissi limitava-se a rir da sua maldade 

e a dar graças pela distância que a separava dos seus críticos.

— A noite está esplêndida e tu ficarás esplêndida nela. Vamos? —  

Andrássy pegou no braço de Sissi e escoltou-a até ao outro lado das por-

tas largas que davam para os jardins, onde se acharam sob a luz índigo 

da noite que se adensava em Gödöllő. Atrás deles, Maria e Ida seguiam 

a uma distância discreta.

— Ficarás aqui? — perguntou Sissi. Os passos de ambos soavam 

em uníssono no terraço enquanto, vindo de um estábulo vizinho, se 

ouviu um relincho longo e lânguido de um cavalo.

— Confesso que nada me agradaria mais. Mas pensei que, para 

evitar escândalos, talvez fosse melhor ficar em Budapeste.

— Não — respondeu Sissi, com um tom determinado. — Vais 

dizer que ficas em Budapeste, mas, na verdade, vais ficar aqui. Oh, pelo 

menos por alguns dias?

Andrássy parou e, com o braço ainda enlaçado no dela, olhou de 

lado para Sissi, pensativo. A sua figura era alta e elegante no fraque 

que usava.

Sissi suspirou.

— Eles que sussurrem. Eles que espalhem boatos. Quero-te aqui.

Andrássy continuava a olhá-la com uma expressão avaliadora.

Sissi obrigou-se a controlar a respiração, dando-se conta da forma 

como os olhos escuros dele agitavam as suas entranhas.

— Além disso — acrescentou —, não são as pessoas de Budapeste 

que espalham os boatos; são as de Viena.

Andrássy retomou a caminhada.

— É verdade. Os húngaros nunca se atreveriam a dizer uma pala-

vra contra ti, a sua rainha. A sua Sissi.
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— Ou contra ti. O seu amado primeiro-ministro.

Andrássy inclinou a cabeça, ponderando aquela afirmação.

— Portanto ficas.

Os lábios de Andrássy abriram-se num sorriso relutante enquanto 

acedia.

— Se é uma ordem da minha rainha, quem sou eu para desobe-

decer?

— Muito bem — disse Sissi, voltando o seu sorriso para o caminho  

à sua frente. Ela adorava que Andrássy a deixasse ganhar as disputas 

que lhe eram mais queridas. Adorava que ele reconhecesse e protegesse 

os seus sentimentos com tamanha ternura. Era algo que Francisco 

sempre se sentira pouco inclinado a fazer.

— Confesso que me repreendo — continuou Sissi. — Graças ao 

meu apoio em Viena, tornaste-te primeiro-ministro aqui na Hungria. 

E agora, por causa desse mesmo título, és obrigado a ir tantas vezes 

a Viena ou a ficar preso nas câmaras parlamentares de Budapeste, 

enquanto eu fujo para aqui.

— Somos um par muito azarado, não somos? — Andrássy encur-

tava deliberadamente o passo, abrandando para um ritmo calmo e 

sinuoso.

— Adoro-te pelo estadista que és… mas ao mesmo tempo odeio 

isso. — Sissi suspirou. — Suponho que devo perguntar-te como estava 

Viena?

Andrássy pensou por um momento antes de responder.

— O conselho do teu marido sofreu uma grande reviravolta nos 

últimos meses. Como imagino que saibas.

— Ficarias surpreendido com o pouco que sei de Viena.

— Mas tu e o Francisco… hum… tu e o imperador escrevem-se 

regularmente, não?

— Oh, ele dá-me notícias das crianças. E de todos os aspetos 

inconsequentes da sua vida quotidiana: onde jantou no dia anterior, 

que espetáculo está em cena no teatro da corte. — Sissi fez uma pausa, 

olhando para o terreno às escuras, onde grilos invisíveis enchiam a 

noite de acordes suaves de música pastoral. — Mas o Francisco nunca 

gostou que eu falasse de nada que excedesse a conversa de circunstância 
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cortês, portanto, exclui a política. Só se mostrou disponível para falar 

comigo de uma questão política: a Hungria.

Andrássy inclinou-se para ela e Sissi sentiu o aroma da sua fra-

grância, o cheiro de sabão de barbear e de fumo de charuto. Com os lábios 

quase a tocarem-lhe na orelha, ele sussurrou:

— A Hungria. A causa mais próxima do teu coração.

— Sim. — Sissi sentiu-o a apertar-lhe o braço com mais força, um 

gesto tão ínfimo que poderia ter passado despercebido e, no entanto, 

não havia como ignorar o choque que o toque dele fez alastrar por todo 

o seu corpo.

Mas a voz de Andrássy tornou-se subitamente séria.

— E é precisamente por isso que o conselho do imperador sofreu 

uma reviravolta tão grande.

— Por causa da sua decisão de conceder autonomia à Hungria? 

Por ter autorizado a criação de uma monarquia dual austro-húngara 

para o Império Austríaco?

Andrássy assentiu e Sissi pensou no assunto, acabando por enco-

lher os ombros.

— Há muito que fazia falta uma renovação em Viena. O Francisco 

sabe que o Acordo Austro-Húngaro era a coisa certa a fazer, mesmo 

que os seus ministros agora protestem. Era a única maneira de impe-

dir uma rebelião aberta na Hungria, de preservar as fronteiras do seu 

império. Ele não queria uma guerra civil nas suas terras, uma guerra 

que poderia muito bem ter envolvido toda a Europa. Especialmente tão 

pouco tempo depois de ter sofrido uma derrota assaz decisiva contra a 

Prússia e a Itália. Não, a Europa não pode ter mais guerras.

— Ele certificou-se disso e disse-o — concordou Andrássy, com  

o tom ainda carregado e pensativo.

— Os ministros do meu marido são como ervas daninhas — 

observou Sissi. — Arranca-se um e aparecem dois no mesmo lugar.

Andrássy fez uma pausa, inclinando o corpo na direção dela.

— Então, pensas tão mal de mim?

Ela virou-se para ele, com um sorriso malicioso a separar-lhe os 

lábios.

— Eras meu antes de seres dele. Tu és diferente.
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— Espero que sim.

Quando retomaram o passeio, Sissi sentiu-se tentada a perguntar 

a Andrássy que cortesã nobre ou atriz vulgar é que os ministros do 

marido tinham encontrado para aquecer a cama do imperador nos dias 

que corriam, mas engoliu esse pensamento amargo. O seu tempo com 

Andrássy era sagrado, não permitiria que as velhas cicatrizes do seu 

casamento destruído se infiltrassem naquele momento. Além disso, 

longe estavam os tempos em que se importava com tudo o que aconte-

cera. Sissi já não era a rapariguinha ingénua com quem Francisco José 

casara; a inocente menina de 16 anos que tinha confundido deslum-

bramento com amor e promessas com ações. A rapariguinha que não 

tinha entendido como as coisas eram feitas na Corte Imperial e que 

fora destruída quando chegou a altura de aprender.

Francisco já não podia magoar Sissi, não como conseguira em 

tempos. O seu coração, atingido pelos golpes da sogra e depois pelos do 

marido, e depois ainda pela morte de um filho e pela perda emocional 

dos outros dois, tinha, milagrosamente, ressuscitado nos últimos anos. 

De alguma forma, lenta e obstinadamente, o coração que Sissi presumi- 

ra destruído e arruinado tinha continuado a bater. Tinha desenvolvido 

uma camada de tecido cicatricial e tinha-se recusado a ceder. E, desta 

forma, ela decidira viver outra vez. Nos seus próprios termos. E com 

essa decisão viera a aceitação e uma nova capacidade. E liberdade. 

Francisco estava agora distante dela, não apenas pela distância física 

que ela colocara entre eles, mas também pelo escudo que levantara 

para si mesma; agora não havia nada que Francisco pudesse fazer para 

a magoar.

Além disso, o seu casamento não tinha esse elemento físico há 

anos, quase uma década, agora que pensava nisso. À exceção da breve 

reconciliação quando regressara à cama do casal imperial, enquanto 

trabalhava para fazer Francisco José forjar o Acordo Austro-Húngaro. 

Um encontro fugaz que, milagrosamente, lhe dera Valéria, bem como 

o reino da Hungria.

E agora Andrássy estava diante dela, o seu olhar escuro suave como 

veludo preto, e a gloriosa noite que tinha caído sobre Gödöllő. E assim, 

Sissi afastou da sua mente Francisco e os anos que tinham passado  
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a magoar-se um ao outro. Ela tinha lutado com o facto de Francisco ter  

permitido que lhe fossem tirados os primeiros três filhos, fazendo-a  

sentir-se como uma égua parideira e uma estranha na sua pró- 

pria corte, mas encontrara nisso também alguma paz. O facto de a sua 

vida com Francisco nunca ter sido deles, mas antes ter sido constan-

temente sobrelotada e superestruturada, ofuscada pelas exigências do 

papel dele como imperador. O facto de ele a ter negligenciado, man-

tendo as suas emoções fechadas à compreensão de Sissi e de nunca se 

ter esforçado por conhecer as da mulher. O facto de ele ter procurado 

em vez disso a companhia dos seus generais e ministros, da sua mãe 

e de outras mulheres. O facto de ter traído o casamento… mas que 

importância tinha tudo isso? Afinal, neste momento era ela a traidora, 

não era?

Andrássy invadiu o seu devaneio silencioso, levantando o dedo 

para lhe acariciar a testa.

— Parece que estás a travar uma batalha.

— E estou.

— Quem está a ganhar?

Ela ofereceu um meio sorriso.

— Eu.

— Ainda bem. — Ele inclinou-se e beijou-lhe a testa; era um gesto 

demasiado ousado para um lugar tão público como os jardins, mas a 

última luz do dia já tinha desaparecido e estavam cercados pelas trevas.

Um som atravessou o jardim, vindo de uma janela aberta — o riso 

de um criado na cozinha. Andrássy afastou os lábios da testa dela.

— Suponho que devemos levar-te para o jantar.

— Acho que tens razão — suspirou Sissi, concordando. Os dois 

viraram-se novamente para o palácio. — Tenho de te avisar de que 

vamos ter a companhia do Nicky, o príncipe Esterházy, neste jantar.

Andrássy resmungou, parando a meio da caminhada.

— Bem, eu não sabia que ias estar cá — explicou Sissi, algo diver-

tida pelos ciúmes aparentes. — Se tivesses escrito, eu poderia ter-me 

certificado de que ele…

— Gosto de te surpreender, sabes bem. O olhar de alegria no teu 

rosto faz a dor da separação valer a pena.
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— Ah, mas vieste quando eu estava a andar a cavalo com o Nicky, 

portanto a surpresa falhou.

Andrássy inclinou-se para sussurrar, com as palavras a fazerem-

-lhe cócegas nas orelhas:

— Então talvez eu tenha de encontrar outra maneira de invocar 

essa expressão feliz no teu belo rosto.

O príncipe Esterházy aguardava-os na sala de jantar. Tinha uma 

postura expectante e formal, muito semelhante à sua postura impecá-

vel na sela. Esterházy, tal como Andrássy, usava um fraque e parecia 

fresco e rosado depois de um dia passado a perseguir raposas.

— Oh, rainha Isabel, não está sozinha. — O sorriso de Esterházy 

caiu, denunciando a mesma frustração que Andrássy acabara de expres- 

sar. — Andrássy — disse, forçando um tom alegre ao mesmo tempo 

que cerrava os maxilares. — É um prazer vê-lo.

— A si também, Esterházy. — Os dois homens apertaram as mãos.

— Regressou recentemente de Viena?

— Hoje mesmo — respondeu Andrássy.

Esterházy ergueu uma sobrancelha escura.

— E já deixou Budapeste para se juntar à mesa da rainha? Não tem 

negócios a tratar na cidade?

— Que negócios poderiam ser mais importantes do que homena-

gear a nossa soberana e procurar o seu conselho sobre a minha viagem 

recente?

Esterházy franziu a testa, brincando com as mangas do casaco.

— Mas tenho de o elogiar, Esterházy — prosseguiu Andrássy, com  

um tom de amabilidade forçada. — Parece que cuidou muito bem da 

nossa rainha. Ouvi dizer que tem sido um companheiro muito dedi-

cado durante o tempo que passei fora. Não lhe faltou a hospitalidade 

húngara da sua parte.

Sissi não conseguiu evitar rir para si mesma enquanto se sentava 

à cabeceira da mesa, dirigindo os homens para cada um dos seus lados. 

Continuou a deleitar-se com a sua rivalidade durante todo o jantar 

enquanto eles trocavam farpas verbais. Os ciúmes de Nicky não a sur-

preenderam: era um nobre encantador, rico e atraente. Tinha damas 
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de toda a Hungria atrás dos seus sorrisos e da fortuna da sua família. 

O facto de ser dono do maior estábulo de cavalos puro-sangue do país 

e de a sua propriedade fazer fronteira com o palácio de Gödöllő fizera 

do príncipe Nicolau Esterházy um agradável companheiro para Sissi 

nos últimos meses. Já para não mencionar que ele talvez fosse o único 

cavaleiro do país que estava à altura das suas aclamadas capacidades 

de amazona.

Andrássy pareceu surpreso com a presunção de Nicky, com a ma- 

neira familiar como falava com Ida e Maria, com a quantidade de tempo 

que o seu rival claramente tinha passado naquela mesa de jantar e na 

presença de Sissi durante a sua mais recente ausência. Era uma cruel-

dade da parte de Sissi, e ela sabia-o, mas assistiu a Andrássy a fazer 

caretas e a agitar-se durante todo o jantar com uma sensação seme-

lhante a alívio, se não mesmo de prazer. Os ciúmes de Andrássy eram 

a prova mais forte de que os seus sentimentos por ela não se tinham 

alterado durante a separação. De que ele ainda a desejava — precisava 

dela — com o mesmo anseio que ela sentia por ele. E assim, enquanto 

o jantar progredia e os lacaios marchavam num desfile interminável 

de pratos e travessas, Sissi bebeu o seu vinho e permitiu-se ficar um 

pouco embriagada com a refeição e a companhia.

— Presumo então, conde Andrássy, que vai regressar a Budapeste 

esta noite, depois do jantar? Para junto da condessa Andrássy? — 

Esterházy fumegou durante toda a sobremesa, abordando os lacaios pelo 

nome e pedindo que enchessem repetidas vezes a sua taça de vinho.

— Pedi ao primeiro-ministro para ficar em Gödöllő — interveio 

Sissi, sentindo que a tensão à mesa poderia alcançar um nível indese-

jado com aquele último comentário. Andrássy olhou para o prato da 

sobremesa, soltando um suspiro audível. Odiava ouvir mencionar a sua  

esposa, há tanto tempo afastada dele mas ainda assim legalmente  

sua esposa. Sabia, tão bem como Sissi, que eram ambos casados. Que o 

amor que existia entre eles era errado, mesmo que lhes parecesse certo. 

Detestava que lembrassem Sissi da existência da condessa Andrássy. 

Era mais um fardo de que tentava protegê-la.

— Pedi ao conde Andrássy que ficasse — continuou Sissi, man-

tendo um tom claro e calmo. Serviu-se de uma colher da sua sobremesa 
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favorita, um gelado violeta feito e transportado especialmente para ela 

por um dos confeiteiros de Budapeste. — Só por alguns dias. Não vou 

a Viena há meses e quero um relatório completo.

Esterházy virou-se agora para Sissi, fazendo uma careta com os 

lábios por baixo do bigode escuro e farto. Todos estes homens húngaros, 

pensou Sissi, seria uma exigência da sua educação terem aqueles bigodes 

escuros? Dava-lhes uma aparência encantadora quando sorriam, mas 

tão temível quando faziam caretas.

— Ora bem. — Sissi endireitou-se na cadeira, mudando de assun- 

to. — Hoje jogamos às cartas ou às charadas? Ou talvez devêssemos ter 

música ou poesia?

A seguir ao jantar, o grupo mudou-se para a sala de estar onde foram 

servidas bebidas e providenciado entretenimento, e a noite em Gödöllő 

instalou-se no seu ritmo confortável e familiar. Ali, as horas altas foram 

passadas diante de um fogo aconchegante, com Ida a ler em voz alta 

os textos do poeta húngaro Mihály Vörösmarty ou com Maria a dedi-

lhar uma sonata de Franz Liszt no piano. Eram todos livres de ir e vir,  

e de propor o entretenimento que desejavam. Sombra e Coragem dei-

taram-se no tapete aos pés de Sissi. Ida sentou-se à esquerda de Sissi 

com um sorriso, afável e solícita, sempre disposta a fazer tudo o que o 

grupo — ou melhor, o que Sissi — queria. Entretanto, Maria Festetics, 

sempre diligente, andava pela sala, preocupada por Sissi estar sentada 

demasiado perto de uma janela aberta, podendo constipar-se com a 

brisa fria, ou perguntando-se em voz alta se talvez o lugar perto do fogo 

deixaria Sua Majestade demasiado quente. Sissi sorria e assegurava  

à sua dama:

— Estou perfeitamente satisfeita.

Em Viena, até mesmo as reuniões familiares mais íntimas eram 

ditadas por séculos de tradição rígida dos Habsburgos e pelo protocolo 

imperial. As interações mais naturais tornavam-se de alguma forma 

afetadas e desconfortáveis graças à necessidade incessante de honrar 

essa divindade real, a etiqueta. Mesmo na sala de estar privada da famí-

lia, mesmo quando estavam apenas Sissi e as crianças com Francisco 

e a sua mãe, ninguém tinha permissão para falar sem que o impe-

rador se lhe dirigisse primeiro. Ninguém podia sentar-se à mesa de 
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jantar sem luvas ou levantar-se sem que Sua Majestade se levantasse. 

Ninguém podia comer quando Sua Majestade tivesse acabado de comer. 

As regras eram ilimitadas e inflexíveis, pelo que entre os membros 

da família pareciam passar apenas breves pedaços de conversa de cir-

cunstância ou comentários educados sobre os acontecimentos do dia.

Ali, como anfitriã, Sissi incentivava exatamente o ambiente oposto.  

Agora, aninhada na sua cadeira confortável, com o copo de tokaji doce 

nas mãos sem luvas, deu graças pela décima vez naquele dia por estar 

muito longe da capital imperial. Por estar ali, onde Valéria dormia em 

segurança no berçário e onde as noites eram descontraídas e alegres, 

cheias de vinho, risos e discussões francas.

Ou, pelo menos, onde as noites eram geralmente descontraídas e  

alegres. Naquela noite as coisas estavam visivelmente mais tensas. Sen- 

tindo a possibilidade de uma discussão se o assunto se tornasse pes-

soal, Sissi dirigiu a conversa para a política, assunto relativamente 

seguro em comparação. Parecia que, apesar da inimizade existente 

entre Esterházy e Andrássy, concordavam numa coisa: a sua aversão 

ao vizinho do norte. A Prússia sob o chanceler Bismarck estava a tor-

nar-se cada vez mais forte e militante. Tendo já derrotado a Áustria 

numa guerra vários anos antes, Bismarck procurava agora fazer de 

Francisco José um seu aliado. E depois, quando tivesse garantias da 

amizade — ou submissão — de Viena, o punho de ferro de Bismarck 

parecia pronto para atacar a França, onde o imperador Napoleão III 

era acusado de estar mais preocupado com os seus palácios luxuosos e 

com a figura sensual da imperatriz Eugénia do que com os assuntos de 

Estado. Andrássy e Esterházy concordavam: se a Prússia combatesse  

e derrotasse a França, isso perturbaria o equilíbrio do poder na Europa.

— Mas creio que a rainha e as suas damas estão cansadas de nos 

ouvir falar de política, Andrássy. — Esterházy, parecendo mais descon-

traído do que estivera ao jantar, inclinou-se para a frente na cadeira, 

fixando o olhar em Sissi. — Vamos, falemos do assunto preferido de 

Vossa Graça: a equitação. Quase apanhámos aquela raposa hoje, não foi?

Sissi não pôde evitar animar-se com aquela lembrança.

— Pois foi! Meu Deus, Nicky, quando saltou aquela sebe em pleno 

galope, tive quase a certeza de que ia cair do cavalo.
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Esterházy irrompeu num riso estrondoso, o tipo de riso que não 

é necessariamente a expressão de uma alegria interior genuína, mas 

antes que se assemelha um pouco à soberba. Como se o indivíduo que 

ri quisesse que os outros percebessem que tinha motivos para rir.

— Tem tão pouca confiança nas minhas capacidades na sela, mesmo 

depois de todo o tempo que passámos a cavalgar, rainha Isabel?

Sissi estendeu a taça a Ida para ser novamente enchida, evitando 

o olhar fulminante de Andrássy. Mas então, antes que ela pudesse res-

ponder, um lacaio apareceu e fez uma vénia à entrada da sala, trazendo 

nas mãos enluvadas uma bandeja prateada com correio.

— Sim? — Sissi sentou-se na poltrona, baixando a bebida para a 

mesa próxima. — Entrai. O que é isso?

O criado curvou-se mais uma vez antes de se aproximar de Sissi, 

com o olhar baixo enquanto estendia a bandeja que transportava um 

único telegrama. Sissi abriu rapidamente a mensagem. Era de Gisela 

— que estranho receber duas correspondências da filha no mesmo dia. 

Sissi leu rapidamente as palavras:

mInHa estImada senHora, vossa alteza ImperIal stop

vossa majestade reCebeu a Carta? stop resposta solICItada 
o maIs brevemente possível stop assunto muIto urgente 
stop HumIlde e respeItosamente vossa, gIsela FIm.

Sissi ficou rígida. A carta… a carta de Gisela. Tinha-a guardado, 

enfiada numa dobra do roupão para ser lida mais tarde. Estava tão 

ansiosa para ver Valéria, para ver Andrássy, que se esquecera.

— Majestade? — Maria inclinou-se para a frente.

— O que se passa? Está tudo bem? — Andrássy caminhou na 

direção de Sissi, com as sobrancelhas escuras unidas.

— Sinto muito, mas tenho de… — Sissi olhou novamente para 

o telegrama que tinha nas mãos, estonteada. Quando finalmente vol-

tou a falar, fê-lo com voz débil. — Mas tenho de me ausentar. Eu… 

eu… desejo-vos a todos uma boa noite. — E, com isto, Sissi levantou- 

-se da poltrona e saiu da sala, seguida de perto pelas damas e pelos  

dois cães.
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No andar de cima, uma criada invisível arrumara o quarto enquanto 

Sissi jantava, preparando a cama da rainha para a noite e substituindo 

o roupão no armário. Sissi atravessou o grande quarto a passos rápi-

dos, marchando na direção do roupão enquanto Maria e Ida manda-

vam acender mais velas. Sissi vasculhou nas dobras do tecido até que 

as suas mãos tocaram a carta de Gisela, enterrada no fundo do bolso 

onde a enfiara.

Sentou-se à escrivaninha e passou o abridor de cartas pela dobra, 

pousando os olhos na escrita elegante e bem treinada da filha.

À minha mui estimada e admirável mãe,

Sua Abençoada e Imperial Majestade a Imperatriz Isabel 

da Áustria, Rainha Apostólica da Hungria:

Sissi não conseguiu conter um suspiro ao ler a saudação; Gisela 

sempre fora como o pai — obediente na sua formalidade, seguindo o 

exemplo de Sofia e obedecendo ao protocolo da corte de tal forma que 

até um cumprimento à própria mãe se tornava rígido e pouco natural. 

Ao contrário de Rudy, Gisela não tinha a imaginação ou a sensibilidade 

da mãe. Sissi continuou a ler.

Cara Senhora,

Rezo para que esta carta vos encontre e à minha irmã,  

a arquiduquesa Valéria, de boa saúde. Devo começar por apre-

sentar as minhas desculpas: Gostaria que as circunstâncias  

em que escrevo esta missiva fossem mais felizes, mas a verdade 

é que vos escrevo com notícias perturbadoras.

Sissi endureceu. Que notícia perturbadora poderia Gisela estar  

a enviar? Voltou-se novamente para a carta.

Como talvez saibais, o meu irmão, Rodolfo, o príncipe her-

deiro da Áustria-Hungria, está há algum tempo sob a supervisão 

e tutela do oficial militar conde Leopoldo Gondrecourt. O conde 
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é um homem severo e rígido, mas essas qualidades não têm de 

ser consideradas negativas por si só. Não obstante, nem tudo está 

como deveria ser na relação entre o conde e o meu irmão, o prín-

cipe herdeiro.

Há meses que assisto com o coração torturado, tornado 

ainda mais pesado pelo que vejo acontecer, mas sem meios para 

abordar a situação menos que favorável que testemunho. Não 

sabia a quem podia confessar o meu fardo. O papá afasta as 

minhas preocupações e a avó repreende-me sempre que tento 

mencionar o assunto. Mas, cara senhora, passa-se o seguinte:  

O conde Gondrecourt submete o meu querido e jovem irmão a 

toda uma série de agonias, tudo em nome da «educação».

Eu diria que aquilo que o conde Gondrecourt e o papá  

e a avó consideram «educação» é mais semelhante a tortura.  

E a consequência é evidente quando olho para o Rudy, que, pobre 

alma, diminui diante dos meus olhos. (Não que consiga vê-lo 

muitas vezes, de tão raramente que está livre das suas «lições». 

No entanto, quando o vejo, sinto-me tão triste com a sua contí-

nua deterioração que choro durante horas.)

Sei que é pecaminoso discutir com um dos nossos pais, e não  

quero desrespeitar o meu pai, o Altíssimo, a mais estimada 

Majestade Imperial e Real. Tão pouco quero desrespeitar a minha 

amada avó, a admirável senhora arquiduquesa Sofia, que é um 

modelo de excelência para todos nós. Ainda assim, tenho de vos 

confessar as minhas preocupações. O que eu vejo como as sensi-

bilidades e encantos da natureza gentil e compassiva do Rodolfo,  

o meu pai, a minha avó e o conde Gondrecourt veem como empe-

cilhos à capacidade do pequeno de um dia vir a assumir o papel 

de imperador. O conde acredita que o meu irmão, um menino 

de apenas 10 anos, deve, portanto, ser submetido à mais dura 

disciplina para se libertar daquilo a que a avó e o pai chamam  

a sua «constituição delicada».

Sei que houve alturas em que o conde arrancou o meu 

irmão mais novo da cama a meio de uma noite de inverno e o 

obrigou a marchar descalço pelo palácio gelado. O conde leva  
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o Rudy ao zoo particular da nossa família, um lugar destinado a 

encantar, mas depois fecha-o no mesmo espaço que os leões, gri-

tando que ele tem de matar os animais ou será morto. Tira-o da 

cama todos os dias antes do nascer do sol e submerge-o em tinas 

de água com gelo, por vezes convencendo-o de que vai ser afogado. 

Dispara pistolas mesmo à frente do príncipe herdeiro, apontando 

perto da figura trémula do pequeno. Se o Rudy grita de medo 

ou se recua em pânico, o conde repete a atividade, apontando  

a arma ainda mais perto dele.

Cara e estimada Senhora, tento sempre obedecer à minha 

bendita avó e a Sua Majestade Imperial o imperador meu pai, 

mas vivo em agonia enquanto assisto a isto. Sei que evitais 

Viena. Não compreendo as razões e o papá faz caretas sempre 

que lhe pergunto porque vos mantendes afastada, mas escrevo 

agora para pedir: por favor, pelo bem do vosso filho, que fica mais 

pálido e encolhido de dia para dia, por favor, voltai a Viena e 

vede com os vossos próprios olhos. Se vós, como a avó e o papá, 

chegardes à mesma conclusão de que toda esta «formação» é 

uma parte essencial do processo de tornar o meu irmão — uma 

alma doce e sensível — num homem apto para servir como impe-

rador, não terei escolha senão terminar com os meus protestos. 

Compreenderei que é simplesmente assim que as coisas devem ser 

feitas, e submeter-me-ei de bom grado à sabedoria superior dos 

mais velhos.

Mas se vós, tal como eu, virdes estas práticas e determinar-

des que são cruéis e desnecessárias, então talvez possais, final-

mente, pôr fim ao sofrimento sem sentido do pequeno.

Sou e permanecerei sempre dedicada e humilde a Vossa 

Majestade,

Gisela

Sissi pousou a carta na mesa, tremendo com uma mistura tóxica 

de fúria e angústia. Cada palavra tinha-a atingido novamente, uma dor 

pior do que o estalo de um chicote, e ainda assim forçou-se a ler a carta 
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uma segunda vez e depois uma terceira, até ter absorvido as palavras 

horríveis mais de uma dúzia de vezes. A mensagem enchia-a de horror 

renovado a cada passagem. Dispensou abruptamente as suas damas, 

sem responder aos seus olhares e perguntas preocupadas, e ficou em 

frente à secretária com a carta odiada, a chorar. Continuava a tentar 

encontrar alguma lógica naquilo, alguma explicação para aquelas pala-

vras incompreensíveis, mas não havia nenhuma. Imagine-se, torturar 

um menino com curas de água e terror e privações físicas!

Sissi afastou-se da mesa. Ainda com o vestido de jantar formal, 

deixou o quarto e desceu a sua escadaria privada, a passagem que levava 

diretamente da sua suíte ao pátio das traseiras, junto aos estábulos.

Sissi sabia que o encontraria ali fora. Nunca se encontravam à 

noite, sozinhos, dentro da casa. Ele nunca sonharia aproximar-se do 

seu quarto. Era demasiado arriscado naquela casa cheia de criados que 

poderiam reparar ou sussurrar. A propriedade de Esterházy ficava logo 

atrás da linha das árvores mais afastadas, e havia outra propriedade  

a seguir a essa e outra a seguir a essa, sempre assim até Budapeste. 

Era certo que os criados destas casas de campo se conheciam, e que 

as suas notícias e fofocas se uniam como elos de um colar até a cadeia 

completa chegar à capital húngara. Dali, era um salto até Viena.

Mas ali fora, sob a grande extensão do céu negro, sem candeeiros 

de rua nem nenhum tipo de luz para além das estrelas brilhantes por 

cima das suas cabeças, Sissi conhecia um espaço secreto, afastado dos 

olhos e dos juízos da casa. Podia parecer muito comum: um carreiro 

de castanheiros vermelhos que conduzia a um bosque de rebentos de 

cornizo, com os seus ramos frondosos carregados e a brilhar à luz do 

luar. Estavam escondidos atrás dos estábulos, perto de onde dormiam 

os vinte e seis cavalos de caça de Sissi, e a uma distância segura do 

palácio. Tanto ela como ele conheciam aquele lugar como um refúgio.

E agora, naquela noite, ela fugiu para lá, como uma assombra-

ção em busca da alma que pudesse libertá-la, que pudesse consolá-la 

depois da tortura das palavras que acabara de ler vindas de Viena.

Ouviu a voz dele antes de detetar o contorno sombreado da sua 

figura alta.

— Sissi.
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Todo o seu corpo ficou flácido quando expirou.

— Andrássy.

O som da sua própria voz surpreendeu-a, a forma como estava ofe-

gante e rouca — carregada de aflição e desespero. O corpo dele estava à 

sua frente, e ele encontrou-a no meio da escuridão. Ela entregou-se aos 

seus braços quando ele se inclinou para a frente para a beijar.

— Oh, minha querida. — Pegando-lhe no queixo, ele inclinou o 

olhar dela para cima, de uma forma que fez o fraco brilho da lua e das 

estrelas iluminar-lhes os rostos. — O que te levou a fugir tão rapida-

mente? O que se passa?

Ela não respondeu, mas pôs-lhe a carta nas mãos. Ele tirou um 

fósforo, normalmente usado para os charutos, do bolso das calças e leu 

a carta iluminada por aquela luz. Sissi ficou em silêncio. Um raio de 

luar dançava no rosto de Andrássy enquanto as folhas por cima dele 

se agitavam ao sabor da brisa suave. Sissi viu a expressão do homem 

ensombrar-se enquanto percebia o significado das palavras de Gisela.

Quando acabou de ler, Andrássy baixou o papel e ficou diante dela, 

sem palavras. À exceção de um gemido abafado, não fez o menor ruído, 

simplesmente começou a andar, os seus passos longos atravessando 

rapidamente o pequeno espaço ladeado por cornizos e castanheiros 

vermelhos. Sissi suspeitava que o silêncio indicava uma ira mais forte 

do que se tivesse protestado e praguejado. Por fim, ele parou, virou-se 

para ela e falou, com um tom grave e resoluto.

— Tens de regressar.

Sissi sentiu um aperto na garganta e engoliu em seco em vez de 

responder. Era o que esperava ouvir.

— Tens de regressar a Viena. — Ele virou-se e deu um soco na 

árvore mais próxima, e Sissi viu o seu corpo ficar rígido de fúria. — Isto 

não pode continuar. Tratar assim o príncipe herdeiro? Um rapazinho? 

Não.

Sissi pegou na carta, baixando os olhos para aquelas palavras 

horríveis e novas lágrimas lhe rolaram dos olhos. Mal tinha parado 

de chorar desde que lera a carta da filha pela primeira vez. Baixou a 

carta, fechando os olhos à sua mensagem assustadora. Ao facto de que 

ela tinha falhado completamente como mãe, em relação ao seu filho. 
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Transferiu o peso de um pé para o outro, o seu corpo excessivamente 

aquecido e coberto de uma camada de suor, embora a noite de fim de 

verão se tivesse tornado fresca.

— Mas o que posso fazer quando lá estiver? — Ela olhou para 

Andrássy. — Durante anos tentei fazer frente ao Francisco José e à 

mãe dele, e falhei. Não fui bem-sucedida uma única vez. Não tenho 

nenhuma influência na corte.

— Não é verdade, Sissi. — Andrássy caminhou novamente pela 

pequena clareira, os seus passos aterrando pesadamente na terra macia.

O ar do jardim estava perfumado com os aromas que Sissi ado-

rava: dos cavalos próximos, da terra molhada, da relva e das flores sil-

vestres, mas naquela noite esses cheiros pareciam-lhe avassaladores 

e repulsivos. Pestanejou, tentando pôr ordem nos seus pensamentos.

— A Gisela diz que tentou falar com eles — acrescentou Sissi.  

— Como posso esperar ter sucesso onde ela falhou?

— És mais forte do que pensas — respondeu Andrássy. — Olha 

para ti aqui. Estás aqui porque os enfrentaste. Conquistaste a nação 

húngara para eles e depois reclamaste para ti a Valéria.

Aquela última observação deixou-a zonza e Sissi apoiou-se numa 

árvore próxima. Valéria! — E se eu regressar e ela me tirar a Valéria? 

— As palavras soaram trémulas. — Não, não posso correr esse risco.  

A única maneira de não perder a minha filha é continuar longe de 

Sofia.

Andrássy abanou a cabeça.

— Não permitirás que isso aconteça. Agora és mais forte.

— Mas como posso saber? Como posso proteger-me? Até aqui 

nunca consegui…

— Porque estás mais forte do que nunca. Não vês?

— Como podes dizer isso, Andrássy? — Ela só era forte porque 

estava suficientemente longe para ser invulnerável.

— Estás mais forte agora porque tens a única coisa que o impera-

dor quer mais do que tudo. — Andrássy parou e deslizou as mãos pelas 

ondas do cabelo escuro, despenteando-se ainda mais. — Tens os meios 

para lhe conceder ou negar o seu desejo mais sagrado.

Sissi olhou para Andrássy, franzindo a testa de confusão.
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— Aquilo que ele mais quer — repetiu Andrássy.

— O que… o que é?

Andrássy cruzou os braços, soltando um suspiro audível antes de 

responder.

— Tu. — Com isso, deixou-se cair contra a árvore em frente a Sissi, 

que suportou com o tronco o peso do seu corpo alto. — O Francisco 

José quer-te a ti. O imperador quer a sua esposa de volta. O facto de o 

teres deixado é para ele uma fonte constante de embaraço. Mas mais  

do que vergonha, causa-lhe dor. Ele sente a tua falta, Sissi.

Sissi ponderou aquelas palavras, mas não respondeu.

— Está à vista de todos — continuou Andrássy, com um tom que 

se assemelhava ao de um confessor torturado. — O teu retrato está 

pendurado em todos os aposentos dele. É a primeira coisa que ele vê 

por cima da cama todas as manhãs, a última para que olha quando 

fecha os olhos à noite. E aquele retrato para que posaste, o que Herr 

Winterhalter pintou há uns anos… — As palavras de Andrássy mor-

reram a meio da frase, como se lhe custasse muito terminar o pensa-

mento.

O rosto de Sissi corou; ela sabia de que retrato Andrássy falava. 

Era o retrato mais íntimo, mais atraente, mais cru que já encomendara. 

Tinha posado para ele como presente para o marido alguns anos antes, 

quando ela e Francisco se tinham reaproximado, por breves momentos, 

enquanto trabalhavam em conjunto na causa da autonomia húngara. 

Nele, ela estava de lado, com o cabelo escuro solto e a cair-lhe sobre 

os ombros, com aquele estilo fluido que só o marido tinha o direito 

de contemplar. O seu corpo estava coberto com apenas uma delicada 

túnica branca, o tecido a poucos segundos de lhe escorregar pelos seus 

ombros de marfim nus e brilhantes. Era uma visão tão privada da sua 

pessoa que o imperador tinha ficado sem palavras quando lho mos-

trara. Depois mandara pendurá-lo no seu gabinete privado, por cima 

da sua mesa, onde só ele poderia vê-lo. Bem, talvez os seus assessores 

de confiança também o vissem, tendo em conta que Andrássy parecia 

ter vislumbrado o retrato.

Andrássy continuou, arrancando Sissi aos seus pensamentos  

agitados.
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— A maneira como ele olha para a tua imagem, é como se dese-

jasse poder, pela sua vontade imperial, substituir o retrato pelo artigo 

original. És a única súbdita que já desafiou abertamente os seus dese-

jos reais e, contudo, ele está indefeso perante ti. O Francisco José 

faria tudo o que lhe pedisses, Sissi, só para te ter de volta. Meu Deus, 

que homem não o faria? — As palavras de Andrássy tinham um tom 

embargado e torturado, mas ele insistiu. — Ele quer a sua esposa; quer 

conhecer a sua filha mais nova.

Sissi pensou naquelas palavras por um momento. Francisco, ainda 

apaixonado por ela…

Andrássy estaria certo? Não sentira certamente nenhum prazer 

em admitir o que acabara de dizer. Ela inclinou-se para o outro lado 

da clareira, procurando as mãos dele com as suas. Ele deixou-a pegar 

nelas, mas evitou o seu olhar.

— Andrássy… sabes que o meu coração é desesperada e irrever-

sivelmente teu.

Sob o brilho do luar, viu a expressão endurecer no rosto escuro e 

pesaroso de Andrássy. Ele inspirou demoradamente, fazendo-a esperar 

vários minutos antes de responder. Finalmente, os seus olhos encon-

traram os de Sissi, e ele falou:

— Quando penso em todas as razões por que não devias amar-me. 

Nas razões por que eu não devia amar-te, Sissi… em todas as razões por 

que é tão tolo, e perigoso, amar-te. No quanto o Esterházy sente ciú-

mes, como é óbvio. E os boatos alastram… — Ele afastou as mãos das 

dela como se, mesmo ali, não estivessem seguros.

Ela inclinou-se para o alcançar, mas ele recusou o abraço.

— Andrássy, de que serve torturares-te assim? — perguntou ela, 

impondo-se a ele. — Sabes que te amo. Eu tentei não te amar. Ambos 

tentámos, mas há coisas que são simplesmente maiores do que qual-

quer um de nós.

Por fim, ele hesitou, e a sua determinação vacilou quando a agar-

rou, puxando-a para o seu abraço, e ela de bom grado se rendeu ao 

seu beijo. Andrássy deslizou-lhe os dedos pelos cabelos, pressionando 

o corpo contra o dela enquanto caíam para trás, apoiando-se numa 

árvore próxima. Ela ouviu a sua respiração, pesada, acompanhando  
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o ritmo da de Andrássy. Os seus corpos, tal como as suas expirações, 

fundiram-se, unidos na escuridão, na mais natural e necessária das 

linguagens não faladas. Quando Andrássy a envolveu, Sissi ergueu o 

olhar para as estrelas, um fogo a acender-se no seu interior para coin-

cidir com o delas. Mas acabou quase tão rapidamente como começara.

— Não — disse ele, abanando a cabeça enquanto dava um passo 

atrás. — E se fôssemos descobertos? Como poderíamos explicar-nos? 

Só de pensar que eu podia ser a causa da tua ruína… Eu… eu nunca me 

perdoaria…

— Mas estamos seguros aqui — disse ela, tentando, e falhando, 

soar confiante ao estender de novo a mão para ele. — Aqui somos livres.

— Livres, aqui? Como podes dizer uma coisa dessas? — Andrássy 

deslizou as mãos pelo cabelo. — Conseguimos mesmo iludir-nos desta 

maneira? Podemos realmente deixar-nos embalar pela muito falsa 

suposição de que conseguimos escapar impunemente… — Ele agitou 

as mãos no espaço que os separava.

Sissi sentiu o coração a martelar de raiva dentro da caixa torá-

cica ao ver como a convicção endurecia as palavras dele. Quando falou,  

a sua voz tinha um som oco:

— Andrássy, não podes querer dizer…

— Sissi, tudo o que eu sempre quis fazer foi carregar os teus fardos.  

Ser o teu consolo. Dar-te alegria, como tu me deste a mim. Mas não 

sabemos ambos que não somos livres… que não somos livres para nos 

amarmos?

— Andrássy, meu querido. — Ela olhou para rosto dele, com as 

feições alteradas pela angústia. Beijou-o, esmagada pela forma como 

ele a afastou, rejeitando o seu afeto. — Como podemos evitá-lo, se nos 

amamos?

— Sissi, é como tu mesma disseste: certas coisas são simples-

mente maiores do que qualquer um de nós. Ambos sabemos que o 

teu lugar é em Viena. Com a tua família. Com o príncipe herdeiro, que 

precisa de ti.

Ela sentiu o seu corpo a ficar flácido e soube que as suas palavras 

de protesto também não teriam força, porque Andrássy tinha razão. 

Sabia que sim. Como podia ficar ali, sabendo o que o seu filho estava 
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a sofrer? Como podia escolher a necessidade que o seu coração tinha 

de Andrássy em vez da necessidade maior do seu filho? Não fora o seu 

plano ir para ali para encontrar a paz? Nunca encontraria paz ali, não 

agora, não quando sabia o que estava a acontecer em Viena. Mesmo 

que pudesse pôr mais mil quilómetros entre ela e a Corte Imperial, o 

frágil muro de tranquilidade e liberdade que trabalhara durante tanto 

tempo para construir à sua volta tinha-se desmoronado. Não poderia 

ter paz; não poderia ter afastamento. A força da família e da capital  

e do dever era demasiado grande. Mais forte até do que o seu desejo de 

amar e viver livremente.

Andrássy olhava-a agora de soslaio, tentando soar mais animador 

ao dizer-lhe:

— Eu vou muitas vezes a Viena. Aliás, és tu mesma quem diz  

que vou lá com demasiada frequência. Pois, terei de ir ainda mais.

Ela abanou a cabeça, lutando para transformar os fios dos seus 

pensamentos atormentados em algo que pudesse compreender e acei-

tar. Lutando para encontrar uma forma de poder regressar para salvar 

Rudy ao mesmo tempo que mantinha a sua liberdade, que mantinha 

Andrássy.

— Sabes que não é a mesma coisa. Tu e eu… nós não podemos 

viver lá como aqui. Lá não sou livre.

A mão dele subiu agora ao rosto dela, envolvendo-o. Ela esfregou 

o rosto nela, desejando o toque dele e com a certeza de que nunca 

poderia viver sem ele. A expressão de Andrássy tinha-se suavizado e 

a expressão franzida tinha sido substituída por um olhar de tristeza. 

Resignação.

— Minha Sissi, alguma vez algum de nós foi realmente livre? — 

Ele suspirou, os seus olhos escuros fitando os dela, brilhantes com a 

luz do luar. — Não quero desistir de ti. Mais depressa desistiria do meu 

próprio coração, se pudesse. Acredita. Mas estas coisas são maiores do 

que nós. Não podemos permitir que o nosso amor nos torne egoístas.

Mas era tudo o que Sissi queria. Como imperatriz, não era suposto 

conseguir o que queria?
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