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“Nunc et in hora mortis nostrae. Amen.”
O Rosário de todo dia chegara ao fim. Durante meia hora, a 

voz pacata do Príncipe recitara os Mistérios Dolorosos; durante 
meia hora, outras vozes, misturadas, tramaram uma algaravia 
ondejante sobre a qual se destacaram as flores de ouro de pa-
lavras incomuns: amor, virgindade, morte; e enquanto durou 
aquela algaravia o salão rococó pareceu ter mudado de aspecto 
— até os papagaios com suas asas iriadas sobre a seda da tapeça-
ria se mostravam intimidados; mesmo a Madalena, entre duas 
janelas, parecia uma penitente, e não uma loura linda absorta 
em sabe-se lá que devaneios, como sempre era vista.

Agora, silenciada a voz, tudo retornava à ordem, à desordem 
habitual. Pela porta por onde os criados haviam saído, o alano 
Bendicò, triste por ter sido excluído, entrou e abanou a cauda. 
As mulheres se levantaram lentamente, e o oscilante repuxo de 
suas saias pouco a pouco deixava à vista os nus mitológicos que 
se desenhavam sobre o fundo leitoso dos ladrilhos. Permane-
ceu encoberta apenas uma Andrômeda a quem a batina do Pa-
dre Pirrone, atardado em suas orações adicionais, impediu por 
um bom tempo a visão do prateado Perseu que, sobrevoando as 
vagas, se apressava ao socorro e ao beijo.

No afresco do teto, as divindades despertaram. As fileiras de 
Tritões e de Dríades que dos montes e dos mares, entre nuvens 
púrpuras e lilases, precipitavam-se sobre uma Conca d’Oro  * 
transfigurada a fim de exaltar a glória da casa Salina, surgiram de 
repente tão cheias de júbilo que negligenciaram as mais simples 
regras da perspectiva; e os Deuses maiores, os Príncipes entre os 

* Conca d’Oro (Concha de Ouro) é o nome da planície sobre a qual se en-
contra Palermo e arredores.
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Deuses, Júpiter fulgurante, Marte carrancudo, Vênus lânguida, 
os quais haviam precedido a turba dos menores, carregavam de 
bom grado o brasão azul com o Leopardo. Eles sabiam que agora, 
por vinte e três horas e meia, tornariam a ser os senhores da vila. 
Nas paredes, os macacos voltaram a fazer caretas para as cacatuas.

Debaixo daquele Olimpo palermitano, também os mortais 
da casa Salina desciam depressa das esferas místicas. As jovens 
ajeitavam as dobras dos vestidos, trocavam olhares azulados e pa-
lavras do jargão do internato; havia mais de um mês, desde o dia 
dos “motins” de Quatro de Abril, por prudência elas haviam sido 
trazidas do convento e estavam saudosas dos dormitórios balda-
quinados e da intimidade coletiva com o Salvador. Os meninos se 
estapeavam pela posse de uma imagem de São Francisco de Pau-
la; o duque Paolo, o primogênito, o herdeiro, já estava com vonta-
de de fumar e, temeroso de fazê-lo na presença dos pais, apalpava 
no bolso a palha trançada do porta-charutos; em seu rosto ema-
ciado aflorava uma melancolia metafísica; o dia tinha sido ruim: 
Guiscardo, o baio irlandês, pareceu-lhe desanimado, e Fanny não 
encontrara maneira (ou vontade?) de passar-lhe o habitual bilhe-
tinho cor de violeta. Para quê, pois, o Redentor encarnara? Com 
ansiosa prepotência, a Princesa deixou cair secamente o rosário 
na bolsa bordada de azeviche, enquanto seus belos olhos obceca-
dos espreitavam os filhos servos e o marido tirano, para o qual seu 
minúsculo corpo pendia numa vã aflição de domínio amoroso.

Nesse meio-tempo, ele, o Príncipe, punha-se de pé: o cho-
que de seu peso de gigante fazia o assoalho trepidar, e seus olhos 
muito claros refletiram num relance o orgulho por essa con-
firmação de seu senhorio sobre homens e construções. Agora 
repousava o enorme Missal vermelho na cadeira que estivera à 
sua frente durante a recitação do Rosário, recolhia o lenço so-
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bre o qual pousara o joelho e, um tanto de mau humor, anuviou 
o olhar quando reviu a manchinha de café que desde a manhã 
ousava interromper a vasta brancura do colete. 

Não que fosse gordo: era simplesmente imenso e fortíssi-
mo; sua cabeça roçava (nas casas habitadas pelos comuns dos 
mortais) a roseta inferior dos lampadários; seus dedos podiam 
amassar como papel de seda as moedas de um ducado; e, en-
tre a vila Salina e o ateliê de um ourives, havia um frequente 
vaivém para reparar garfos e colheres que, à mesa, sua ira con-
tida o fazia constantemente entortar. No entanto, aqueles de-
dos também sabiam ser de um toque extremamente delicado 
ao apalpar e acariciar, e disso se recordava em dano próprio 
Maria Stella, a esposa; e assim os parafusos, os aros, os botões 
esmerilhados dos telescópios, as lunetas e os “buscadores de 
cometas” que lá no alto, em cima da vila, apinhavam seu ob-
servatório particular mantinham-se intactos sob o manuseio 
suave. Os raios do sol poente daquela tarde de maio acendiam 
o colorido rosado e a pelagem cor de mel do Príncipe, que de-
nunciavam a origem alemã de sua mãe, a princesa Carolina, 
cuja altivez havia congelado, trinta anos antes, a Corte sem re-
quinte das Duas Sicílias. Mas em seu sangue fermentavam ou-
tras essências germânicas, bem mais incômodas para aquele 
aristocrata siciliano de 1860 do quanto pudessem ser atraen-
tes a pele muito branca e os cabelos louros em um ambiente de 
oliváceos e corvinos: temperamento autoritário, certa rigidez 
moral, propensão a ideias abstratas que, no habitat gelatinoso 
da sociedade palermitana, se transformaram em prepotência 
voluntariosa, eternos escrúpulos morais e desprezo pelos pa-
rentes e amigos que, a seu ver, seguiam à deriva no lento rio do 
pragmatismo siciliano.
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Primeiro (e último) de uma estirpe que por séculos jamais 
soubera sequer fazer a soma das próprias despesas e a subtra-
ção dos próprios débitos, tinha forte e genuína propensão às 
matemáticas; aplicara-as à astronomia e disso auferira suficien-
te reconhecimento público e deleitosas alegrias privadas. Basta 
dizer que, nele, orgulho e análise matemática se associaram a 
tal ponto que lhe deram a ilusão de que os astros obedeciam a 
seus cálculos (como de fato pareciam fazer) e que os dois peque-
nos planetas que havia descoberto (aos quais chamara Salina e 
Svelto, assim como seu feudo e um inesquecível perdigueiro 
que tivera) propagavam a fama de sua casa pelas plagas estéreis 
entre Marte e Júpiter, e que, portanto, os afrescos da vila eram 
mais uma profecia que uma adulação.

Solicitado de um lado pelo orgulho e o intelectualismo ma-
terno, de outro, pela sensualidade e leviandade do pai, o pobre 
Príncipe Fabrizio vivia em eterno descontentamento apesar da 
catadura jupiteriana, contemplando a ruína da própria casta e 
do patrimônio sem esboçar nenhuma iniciativa e com vontade 
ainda menor de tentar repará-la.

Aquela meia hora entre o Rosário e o jantar era um dos mo-
mentos menos irritantes do dia, e ele antegozava horas antes 
essa calma, se bem que duvidosa.

Precedido por um Bendicò excitadíssimo, desceu a pequena es-
cada que levava ao jardim. Encerrado entre três muros e um lado 
da vila, a reclusão do espaço conferia-lhe um aspecto cemiterial, 
acentuado pelos montículos paralelos que margeavam os cana-
letes de irrigação e pareciam túmulos de gigantes delgados. No 
terreno avermelhado as plantas cresciam em densa desordem, 
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as flores despontavam onde Deus quisesse e as sebes de murta 
pareciam dispostas mais para impedir que orientar os passos. Ao 
fundo, uma Flora manchada de liquens amarelo-escuros exibia 
resignada seus hábitos mais que seculares; nas laterais, dois ban-
cos sustentavam almofadas dobradas e trabalhadas, também elas 
de mármore gris, e num canto o dourado de uma acácia impu-
nha sua alegria intempestiva. De cada pedaço de terra emanava a 
sensação de um desejo de beleza logo esmorecido pela preguiça.

Mas o jardim, comprimido e macerado entre suas barreiras, 
exalava perfumes untuosos, carnais e levemente apodrecidos, 
como os chorumes aromáticos destilados das relíquias de cer-
tas santas; os cravos sobrepunham seu aroma apimentado ao 
odor protocolar das rosas e ao oleoso das magnólias que vice-
javam nos cantos; e bem ao fundo também se percebia o per-
fume da menta misturado ao odor infantil da acácia e ao doce e 
frutado da murta, e para além do muro a plantação de cítricos 
transbordava a fragrância de alcova das primeiras floradas.

Era um jardim para cegos: a visão era constantemente mal-
tratada, mas dele o olfato podia extrair um considerável pra-
zer, embora não delicado. As rosas Paul Neyron, cujas mudas 
ele mesmo adquirira em Paris, haviam degenerado: primeiro 
excitadas e depois extenuadas pelos sucos vigorosos e indo-
lentes da terra siciliana, queimadas pelos julhos apocalípticos, 
se transmudaram numa espécie de couve cor de carne, obsce-
nas, mas destilando um aroma denso quase torpe, que nenhum 
criador francês jamais teria ousado imaginar. O Príncipe levou 
uma delas ao nariz e teve a impressão de cheirar a coxa de uma 
bailarina da Ópera. Bendicò, a quem ela também foi ofertada, 
retraiu-se nauseado e correu a buscar sensações mais salubres 
entre o adubo e algumas lagartixas mortas.
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Para o Príncipe, porém, o jardim perfumado propiciou 
sombrias associações de ideias. “Agora o cheiro é bom, mas um 
mês atrás…”

Recordava o asco que os bafios adocicados haviam difundido 
em toda a vila antes que fosse removida sua causa: o cadáver de 
um jovem soldado do Quinto Batalhão Caçadores que, ferido na 
refrega de San Lorenzo contra as forças rebeldes, viera morrer 
sozinho sob um limoeiro. Fora encontrado de bruços em meio ao 
trevo cerrado, o rosto afundado no sangue e no vômito, as unhas 
cravadas na terra, coberto de formigões; e, sob as bandoleiras, 
os intestinos arroxeados haviam formado uma poça. Foi Russo, 
o administrador, quem encontrou aquela coisa despedaçada, 
desemborcou-a, escondeu-lhe o rosto com seu grande lenço ver-
melho, empurrou com um graveto as vísceras para dentro do ras-
go do ventre e, por fim, cobriu a ferida com as abas verdes do so-
bretudo, cuspindo sem parar de tanto nojo — não propriamente 
em cima, mas bem perto do corpo. Tudo isso com perturbadora 
perícia. “O fedor dessas pragas não passa nem quando estão mor-
tas”, dizia. Tinha sido a única homenagem àquela morte desam-
parada. Quando depois seus companheiros de armas o levaram 
embora entorpecidos (e, claro, o arrastaram pelos ombros até 
a carroça, de modo que o enchimento do boneco transbordara 
novamente), um “De Profundis” pela alma do desconhecido foi 
acrescentado ao Rosário vespertino; e não se falou mais disso, 
tendo se declarado satisfeita a consciência das mulheres da casa.

Dom Fabrizio foi raspar um pouco de líquen dos pés da Flo-
ra e se pôs a caminhar para lá e para cá. O sol baixo projetava sua 
sombra imensa sobre os canteiros funestos. De fato, não se fala-
ra mais do morto; e, afinal, os soldados são soldados justamente 
para morrer em defesa do Rei. No entanto, a imagem daquele 
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corpo destripado reaparecia com frequência em sua lembran-
ça, como a demandar que se lhe desse paz do único modo pos-
sível ao Príncipe: superando e justificando seu sofrimento ex-
tremo em nome de uma necessidade geral. Porque morrer por 
alguém ou por alguma coisa, tudo bem, é normal; mas é preciso 
saber ou, pelo menos, ter certeza de que se sabe por quem ou 
por que se morreu; era isso que pedia aquela face desfigurada, e 
precisamente aqui começava a névoa.

“Mas ele morreu pelo Rei, caro Fabrizio, é óbvio”, teria res-
pondido seu cunhado Màlvica se Dom Fabrizio o tivesse inter-
rogado — aquele Màlvica sempre escolhido como porta-voz da 
turba de amigos. “Pelo Rei, que representa a ordem, a continui-
dade, a decência, o direito, a honra; pelo Rei, o único a defender 
a Igreja, o único a impedir a dissolução da propriedade, meta 
última da ‘seita’.”

Belas palavras estas, que indicavam tudo o que era caro ao 
Príncipe até as raízes do coração. Mas algo ainda destoava. O 
Rei, tudo bem. Ele conhecia bem o Rei, pelo menos aquele que 
morrera havia pouco; o atual não passava de um seminarista 
vestido de general. E de fato não valia muito. “Mas isso não é ra-
ciocinar, Fabrizio”, rebatia Màlvica, “um determinado sobera-
no pode não estar à altura, mas a ideia monárquica permanece 
sendo o que é; ela está desvinculada das pessoas.” “Isso também 
é verdade; mas os Reis que encarnam uma ideia não podem, 
não devem descer por gerações abaixo de certo nível; caso con-
trário, meu caro cunhado, a ideia também sofre.” 

Sentado em um banco, contemplava inerte a devastação 
que Bendicò operava nos canteiros; de vez em quando o cão 
virava os olhos inocentes para ele como se quisesse ser louva-
do pelo trabalho feito: catorze cravos despedaçados, meia sebe 
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arrancada, um canalete obstruído. Parecia realmente um cris-
tão. “Meu caro Bendicò, venha aqui.” E o bicho acorria, pousava 
as narinas terrosas em sua mão, ansioso para lhe mostrar que o 
perdoava pela tola interrupção do belo trabalho executado.

As audiências, as muitas audiências que o Rei Ferdinando lhe 
havia concedido, em Caserta e em Nápoles, em Capodimonte, 
em Portici, no quinto dos infernos…

Ao lado do camareiro de serviço que o conduzia conversan-
do, com o bicorne sob o braço e as mais recentes vulgaridades 
napolitanas nos lábios, percorriam-se intermináveis salas de 
arquitetura magnífica e mobiliário repugnante (exatamente 
como a monarquia dos Bourbon), penetrava-se em passagens 
meio sujas e escadinhas malconservadas, desembocando-se 
numa antecâmara onde muita gente aguardava: caras amarra-
das de esbirros, caras ávidas de solicitantes com cartas de reco-
mendação. O camareiro se desculpava, ajudava-o a contornar o 
obstáculo da gentalha e o conduzia até outra antecâmara, reser-
vada às pessoas da Corte — uma saleta azul e prateada; e, depois 
de uma breve espera, um criado batia de leve na porta e era-se 
admitido diante da Augusta Presença. 

O gabinete privado era pequeno e artificiosamente simples: 
nas paredes pintadas de branco, um retrato do Rei Francisco i 
e outro da atual Rainha, de aspecto azedo; acima da lareira, 
uma Madona de Andrea del Sarto parecia estarrecida ao ver-
-se circundada por litografias coloridas representando santos 
de terceira ordem e santuários napolitanos; sobre uma mísula, 
um Menino Jesus de cera com uma chaminha acesa na frente; 
e, sobre a imensa escrivaninha, papéis brancos, papéis amare-
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los, papéis azuis: toda a administração do Reino na reta final, da 
assinatura de Sua Majestade (D. G.).

Por trás da barreira da papelada, o Rei. Já de pé, para não 
ser forçado a mostrar-se no momento em que se levantava; o 
Rei, com o carão mortiço entre as suíças alouradas, com aquele 
capote militar de tecido áspero sob o qual escapava a catarata 
violácea das calças frouxas. Dava um passo à frente com a mão 
direita já estendida para o beija-mão que depois recusaria. “Sal-
ve, Salina, felizes estes olhos que o veem.” O sotaque napolita-
no era bem mais saboroso que o do camareiro. “Peço a Vossa 
Majestade Real que me perdoe se não me apresento em trajes 
de Corte; estou apenas de passagem por Nápoles e não queria 
deixar de vir reverenciar Vossa Pessoa.” “Imagine, Salina, você 
sabe que Caserta é como sua casa. Sua casa, com certeza”, re-
petia, sentando-se atrás da escrivaninha e demorando-se um 
instante em oferecer assento à visita.

“E as pequenas, como vão?” O Príncipe entendeu que pre-
cisava desfazer o equívoco ao mesmo tempo lascivo e hipócri-
ta. “As pequenas, Majestade? Na minha idade, e sob o vínculo 
sagrado do matrimônio?” A boca do Rei torceu-se num riso, 
enquanto as mãos irritadas organizavam os papéis. “Eu jamais 
me permitiria, Salina. Perguntava das suas pequenas, das Prin-
cesinhas. Concetta, nossa querida afilhada, já deve estar grande 
agora, uma senhorita.”

Da família passou-se à ciência. “Salina, você honra não só 
a si próprio, mas a todo o Reino! Que excelente coisa é a ciên-
cia quando não lhe dá na veneta atacar a religião!” Em seguida, 
porém, a máscara do amigo era deixada de lado e se adotava a 
do Soberano Severo. “Me diga, Salina, o que se fala de Castelci-
cala na Sicília?” Dom Fabrizio se esquivava: tinha ouvido dizer 
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o diabo a respeito dele, tanto da parte monarquista quanto da 
liberal, mas não queria trair o amigo e por isso se mantinha em 
generalidades. “Um grande cavalheiro, com uma gloriosa ferida, 
talvez um tanto idoso para os encargos da Lugar-Tenência.” O Rei 
cerrava o cenho: Salina não queria se prestar a espião, portanto 
Salina não valia nada para ele. Apoiando as mãos na escrivani-
nha, preparava-se para dispensá-lo. “Tenho muito trabalho; todo 
o Reino recai nestes meus ombros.” Era a hora de dar o torrão 
de açúcar, e a máscara do amigo tornou a sair da gaveta: “Quan-
do passar de novo por Nápoles, Salina, traga Concetta para uma 
visita à Rainha. Eu sei, ela é jovem demais para ser apresentada à 
Corte, mas nada nos impede um almocinho particular. Maccar-
rune e belle guaglione,  * como se diz. Adeus, Salina, passe bem”. 

Certa vez, no entanto, a despedida fora ruim. Dom Fabrizio 
já havia feito a segunda reverência enquanto recuava, quando o 
Rei tornou a chamá-lo: “Salina, ouça bem. Ouvi dizer que você 
tem más companhias em Palermo. Aquele seu sobrinho Falco-
neri… por que não põe a cabeça dele no lugar?”. “Majestade, mas 
Tancredi só se interessa por mulheres e cartas.” O Rei perdeu 
a paciência. “Salina, Salina, você está louco? O responsável é 
você, o tutor. Diga a ele que cuide do pescoço. Adeus.”

Repercorrendo o itinerário ostentosamente ordinário para 
ir assinar o registro da Rainha, o desânimo o invadiu. A cordia-
lidade plebeia o deprimira tanto quanto o rosnado policiesco. 
Sorte daqueles seus amigos que interpretavam a familiari-
dade como amizade, a ameaça como poderio real. Ele, não. E, 
enquanto esgrimia fofocas com o impecável camareiro, ia se 
perguntando quem estaria destinado a suceder essa monarquia 

* “Macarrão e belas garotas”, ditado napolitano.
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que mostrava os sinais da morte no rosto. O Piemontês, o assim 
chamado Cavalheiro que fazia tanto barulho em sua pequena e 
afastada capital?  * Não daria na mesma? Dialeto piemontês em 
vez de napolitano — e só.

Aproximou-se do registro. Firmou: Fabrizio Corbèra, Prín-
cipe de Salina.

Ou seria a República de dom Peppino Mazzini?  ** “Obrigado, 
passarei a ser o sr. Corbèra.”

A longa jornada de volta não o acalmou. Nem sequer o en-
contro marcado com Cora Danòlo foi capaz de consolá-lo.

Se as coisas estavam nesse pé, o que se podia fazer? Agarrar-
-se ao que existia sem dar saltos no escuro? Então eram neces-
sários os estouros secos dos disparos, tal como haviam estalado 
havia pouco tempo numa praça desolada de Palermo; mas de 
que serviam também os disparos? “Não se chega a nada com es-
ses bang, bang! Não é mesmo, Bendicò?”

“Blem, blem, blem!”, tocava o sino que anunciava o jantar. Ben-
dicò corria com água na boca, já prevendo o repasto. “Um Pie-
montês sem tirar nem pôr!”, pensava Salina ao subir a escada.

O jantar na vila Salina era servido com o fausto desbeiçado que 
então era o estilo do Reino das Duas Sicílias. O número de co-
mensais (eram catorze, entre os donos da casa, filhos, governan-
tas e preceptores) por si só bastava para conferir imponência à 

* Referência a Vittorio Emanuele II (1820-78), então rei da Sardenha, prín-
cipe do Piemonte e, dali a pouco, rei da Itália unificada.
** Giuseppe Mazzini (1805-72), revolucionário e político republicano, um 
dos expoentes da Unificação italiana.
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mesa. Coberta por uma fina toalha já cerzida, ela resplendia sob 
a luz de um potente candeeiro precariamente pendurado sob 
a ninfa, debaixo do lampadário de Murano. Pelas janelas ainda 
entrava luz, mas as figuras brancas contra o fundo escuro das so-
breportas, simulando baixos-relevos, já se perdiam na sombra. 
Maciça era a prataria, e esplêndidas as taças, que traziam no me-
dalhão liso entre as ranhuras de Boêmia as iniciais F. D. (Ferdi-
nandus dedit), em lembrança de uma munificência real; mas os 
pratos, cada um marcado por uma insígnia ilustre, eram apenas 
sobreviventes dos massacres cometidos por ajudantes de co-
zinha e provinham de serviços díspares. Os de formato maior, 
delicados Capodimonte com uma larga borda verde-amêndoa 
decorada por pequenas âncoras douradas, eram reservados ao 
Príncipe, que apreciava ter ao redor de si tudo em escala, exceto 
a esposa. Quando entrou na sala de jantar, todos já estavam reu-
nidos, somente a Princesa sentada, os outros de pé, atrás de suas 
cadeiras. Diante de seu assento, ladeados por uma coluna de pra-
tos, alargavam-se os flancos prateados da enorme sopeira cuja 
tampa era encimada pelo Leopardo dançante. O Príncipe tratava 
de revolver a sopa, tarefa aprazível, símbolo dos encargos nutri-
zes do pater familias. Naquela noite, porém, como havia tempos 
não acontecia, ouviu-se o retinir ameaçador da concha contra o 
interior da sopeira; sinal de grande cólera, apesar de contida, e 
um dos rumores mais terríveis que houvesse, como diria qua-
renta anos depois um filho remanescente: o Príncipe percebera 
que Francesco Paolo, de dezesseis anos, não estava em seu lugar. 
O rapaz entrou imediatamente (“desculpe, papai”) e se sentou. 
Não sofreu nenhuma censura, mas Padre Pirrone, que desem-
penhava mais ou menos as funções de cão de guarda, inclinou 
a cabeça e rezou a Deus. A bomba não explodiu, mas o vento de 
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