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I

Nós estávamos de luto por nossa mãe, que tinha 
morrido no outono, e ficamos eu, Kátia e Sônia o tempo 
todo sozinhas na aldeia.

Kátia, uma velha amiga da nossa família, era nossa 
governanta e foi ela que nos criou. Lembro-me dela desde 
que me entendo por gente e a amava muito. Sônia era 
minha irmã mais nova. Aquele inverno que passamos em 
nossa velha casa em Pokróvskoie foi sombrio e triste. Fazia 
frio, ventava e o vento varria a neve, formando montes mais 
altos do que as janelas, que ficavam quase sempre cobertas 
de gelo e embaçadas. Durante todo o inverno, quase não 
saímos para lugar nenhum, nem a pé, nem de carruagem. 
Raramente vinha alguém à nossa casa e, se vinha, esse 
alguém não trazia alegria nem diversão. Chegavam todos 
com caras tristes, falando baixo, como se receassem acordar 
alguém, e não riam, ficavam suspirando e às vezes chora-
vam, olhando para mim e, especialmente, para a pequena 
Sônia no seu vestidinho preto.

Dentro de casa, parecia que se sentia a morte; uma 
tristeza e um pavor pairavam no ar. O quarto de mamãe 
estava sempre fechado; eu sentia angústia, e algo me puxava 
para dar uma olhada naquele cômodo frio e vazio, quando 
passava indo para o meu quarto.

Eu tinha então dezessete anos; mamãe, pouco antes de 
morrer, quis mudar-se para a cidade, para me apresentar à 
sociedade. A perda de minha mãe foi uma dor muito forte, 
mas devo reconhecer que, por causa dessa dor, surgiu tam-
bém o sentimento de que eu era jovem e, pelo que todos 
diziam, bonita, e que aquele já era o segundo inverno que 
eu passava em branco, consumindo-me na solidão do 
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campo. Ao final do inverno, a melancolia e o tédio aumen-
taram tanto que eu não saía mais do quarto, não abria o 
piano ou pegava um livro para ler. Quando Kátia tentava 
me convencer a ocupar-me com alguma dessas coisas, eu 
respondia: não tenho vontade, não consigo; e lá no fundo 
algo me dizia: para quê? Para que fazer alguma coisa, se 
meu melhor tempo está sendo desperdiçado à toa? Para 
quê? E essa pergunta não obtinha nenhuma resposta, além 
das lágrimas.

Naquele tempo as pessoas diziam que eu estava 
emagrecendo e ficando feia, mas isso nem me preocupava. 
Para quê? Para quem? Parecia que o meu destino era passar 
toda a minha vida naquele fim de mundo, sozinha e num 
tédio irremediável, do qual eu mesma não tinha forças nem 
ânimo para sair. Quando o inverno já estava terminando, 
Kátia ficou preocupada comigo e resolveu que me levaria 
a todo custo para fazer uma viagem ao estrangeiro. Mas, 
para isso, era necessário dinheiro, e nós nem sabíamos ao 
certo o que tinha ficado de mamãe, por isso esperávamos 
dia após dia a chegada do tutor, que deveria vir examinar 
nossa situação.

Em março, o tutor chegou.
– Graças a Deus! – disse-me Kátia, num dia em que 

eu, como uma sombra, sem uma ocupação, sem pensa-
mentos, sem vontade, andava de um lado para o outro. 
– Serguêi Mikháilitch chegou, mandou perguntar por nós 
e quer vir almoçar. Então, anime-se, minha Máchetchka* 
– acrescentou ela –, senão, o que ele vai pensar de você? Ele 
gostava tanto de todos vocês!

Serguêi Mikháilitch era nosso vizinho e fora amigo 
de meu finado pai, embora fosse bem mais moço do que 
ele. Além do fato de que sua chegada iria modificar nos-
sos planos e abriria a possibilidade de irmos embora do 

* Macha, Máchetchka, Máchenka são todos apelidos de Mária ou Maria; Kátia 
é apelido de Katerina ou Iekaterina; e Sônia é apelido de Sofia. (N.T.)
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campo, desde pequena eu me acostumara a gostar dele e a 
respeitá-lo, e Kátia, ao mandar animar-me, adivinhava que, 
de todos os conhecidos, Serguêi Mikháilitch era a pessoa 
diante da qual eu menos gostaria de me mostrar com uma 
aparência desfavorável. Todos em casa, começando por 
Kátia e Sônia, afilhada dele, até o último dos cocheiros, já 
estávamos acostumados a gostar dele, mas, para mim, ele 
tinha um significado especial, devido a uma coisa que ouvi 
minha mãe dizer certa vez na minha presença: que ela de-
sejava um marido como ele para mim. Naquela hora fiquei 
muito espantada e não gostei, pois meu príncipe encantado 
era completamente diferente: teria de ser esguio, magro, 
pálido e triste. Já Serguêi Mikháilitch, esse já não era mais 
um jovenzinho, era alto, corpulento e, segundo me pare-
cia, estava sempre alegre; apesar disso, aquelas palavras de 
minha mãe me impressionaram e ficaram retidas na minha 
imaginação, e, seis anos antes, quando eu tinha onze anos e 
ele me tratava por você, brincava comigo e me chamava de 
menina-violeta, não sem terror eu às vezes me perguntava 
o que faria se de repente ele quisesse se casar comigo.

Serguêi Mikháilitch chegou pouco antes da hora do 
almoço, ao qual Kátia acrescentara uma torta de creme e 
molho de espinafre. Da janela eu o vi chegar num pequeno 
trenó, mas, assim que ele sumiu numa curva, corri para a sala 
e tentei fingir que não o estava esperando. Porém, ao ouvir 
o ruído de suas botas na entrada, sua voz alta e os passos de 
Kátia, não me contive e fui ao seu encontro. De braço dado 
com Kátia, ele falava alto e sorria. Ao ver-me, parou e ficou 
algum tempo olhando para mim, sem me cumprimentar. 
Fiquei sem jeito e senti que tinha ficado vermelha.

– Ah! Será mesmo a senhorita?! – disse ele com sua 
maneira simples e decidida, abrindo os braços e aproxi-
mando-se de mim. – Mas pode alguém mudar tanto assim?! 
Como a senhorita cresceu! Veja só, era uma violeta! Agora 
está uma verdadeira rosa!
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Com sua mão grande ele pegou a minha e apertou-a 
com força, mas sem me causar dor. Pensei que ele beijaria 
minha mão e quase fiz uma reverência, mas ele a apertou 
uma vez mais e me fitou diretamente nos olhos com seu 
olhar firme e alegre.

Havia seis anos que eu não o via. Estava muito mu-
dado, mais velho, queimado do sol e com umas costeletas 
que não lhe assentavam bem; mas continuavam iguais as 
maneiras simples, receptivas, o rosto aberto, honesto e de 
traços graúdos, os olhos inteligentes e brilhantes e o sorriso 
carinhoso, quase infantil.

Cinco minutos depois, ele já não se portava como 
uma visita e era tratado como uma pessoa de casa por todos, 
especialmente pelos criados, que procuravam servi-lo da 
melhor maneira possível e estavam muito contentes com 
sua presença. 

Seu comportamento era completamente diferente 
do comportamento dos outros vizinhos que nos visitaram 
depois da morte de mamãe e que achavam que de viam 
ficar calados e chorando, sentados na nossa sala; ele, ao 
contrário, estava falante, alegre, e não disse uma palavra 
sobre nossa mãe, tanto que comecei a achar estranha essa 
indiferença, inconveniente mesmo, partindo de alguém tão 
próximo. Mas depois eu entendi que não se tratava de indi-
ferença, e sim de sinceridade, e senti gratidão por isso.

À tardinha, Kátia sentou-se para servir o chá no antigo 
lugar na sala de visitas, como costumávamos fazer quando 
mamãe era viva; eu e Sônia nos sentamos junto dela; o 
velho Grigóri foi buscar um cachimbo que fora de papai 
para Serguêi Mikháilitch, e este, como antigamente, ficou 
andando de um lado para o outro na sala.

– Quantas mudanças terríveis ocorreram nesta casa, 
é até difícil imaginar – ele disse, parando.

– É verdade – disse Kátia com um suspiro, colocando 
a tampa no samovar e lançando-lhe um olhar lacrimoso.
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– A senhorita, eu suponho, lembra-se do seu pai 
– disse-me ele.

– Um pouco – respondi.
– Como seria bom para vocês se ele estivesse aqui 

neste momento! – disse ele pensativamente e em voz bai-
xa, fitando a minha testa. – Eu gostava muito do seu pai! 
– acrescentou ainda mais baixo, e me pareceu que seus 
olhos ficaram ainda mais brilhantes.

– Mas agora Deus a levou também! – disse Kátia, 
cobrindo o bule de chá com um guardanapo; e, pegando 
um lenço, começou a chorar.

– É, houve mudanças terríveis nesta casa – repetiu 
ele, virando-se. – Sônia, mostre-me seus brinquedos – disse 
após algum tempo e foi para o salão. 

Eu olhei para Kátia com meus olhos cheios de lá-
grimas.

– Este é um amigo de verdade! – disse ela.
E, de fato, o interesse dessa pessoa bondosa, mesmo 

sendo um estranho, trouxe-me calor e bem-estar.
Da sala de visitas ouvíamos os gritinhos de Sônia e 

a brincadeira barulhenta dele. Mandei que lhe levassem 
o chá. Depois ouvimos que ele abrira o piano e batia nas 
teclas com os dedinhos de Sônia.

– Mária Aleksândrovna! – ouviu-se a voz dele. – Ve-
nha cá, toque alguma coisa.

Gostei que ele me desse ordens de maneira tão simples 
e amistosa, e fui ter com ele.

– Toque isto – disse ele, abrindo o álbum de Beetho-
ven no adágio da sonata Quasi una fantasia*. – Vejamos 
como a senhorita o toca – acrescentou e foi com o seu copo 
para um canto da sala.

Por algum motivo, senti que não poderia recusar-lhe 
o pedido nem vir com o preâmbulo de que tocava mal; 
sentei-me docilmente ao piano e comecei a tocar do meu 

* Em forma de fantasia. (N.A.)
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jeito, não sem temor do seu julgamento, pois sabia que ele 
gostava e entendia de música. O adágio combinava com 
aquele sentimento e com as recordações que a conversa 
durante o chá despertara, e acho que toquei razoavelmente 
bem. Mas ele não me deixou tocar o scherzo. 

– Não, isto a senhorita não toca bem – disse, aproxi-
mando-se –, deixe este, mas o primeiro não estava mau. A 
senhorita, parece, entende a música.

Esse elogio comedido me deixou tão feliz que até co-
rei. Para mim era uma coisa nova e agradável que um amigo 
do meu pai conversasse a sós comigo, com seriedade, e não 
mais me tratasse como criança, como antigamente. Kátia 
subiu para pôr Sônia na cama, e nós dois ficamos na sala.

Ele me falou sobre meu pai, contou como eles se 
tornaram amigos, como se divertiram muito na época 
em que eu ainda estava ocupada com meus livros e meus 
brinquedos; e, através dos relatos dele, pela primeira vez 
tive a idéia do meu pai como uma pessoa simples e gentil, 
que eu desconhecia. Ele também me interrogou sobre o 
que eu gostava, o que lia, quais eram os meus planos, me deu 
conselhos. Eu já não o via como uma pessoa brincalhona e 
alegre, que costumava me provocar e inventava brinquedos, 
mas sim como um homem sério, simples e afetuoso, e sem 
notar senti por ele respeito e simpatia. Sentia-me bem e à 
vontade, mas, ao mesmo tempo, estava tensa, medindo cada 
palavra, pois queria muito merecer o carinho dele, que, na 
minha opinião, eu recebia apenas por ser filha do meu pai.

Kátia deixou Sônia na cama, veio para junto de nós e 
ficou queixando-se para ele da minha apatia, sobre a qual 
eu não havia dito nada.

– O mais importante ela não me contou – disse ele, 
sorrindo para mim e me censurando com um balanço de 
cabeça.

– Que havia para contar? – disse eu. – Isso é uma 
coisa muito aborrecida, mas vai passar. (De fato, agora 
me parecia que não só minha melancolia iria acabar, mas 
também que ela nunca tinha existido.)

– Não é bom não saber suportar a solidão – dis se 
ele –, a senhorita já não é uma moça?


