
 
 
A vida era bela, era, Simão, se a tivéssemos como tu ma 
pintavas nas tuas cartas, que li há pouco! Estou vendo a casinha 
que tu descrevias defronte de Coimbra, cercada de árvores, 
flores e aves. A tua imaginação passeava comigo às margens do 
Mondego, à hora pensativa do escurecer. Estrelava-se o céu, e a 
Lua abrilhantava a água. Eu respondia com a mudez do coração 
ao teu silêncio, e, animada por teu sorriso, inclinava a face ao 
teu seio, como se fosse ao de minha mãe. Tudo isto li nas tuas 
cartas; e parece que cessa o despedaçar da agonia enquanto a 
alma se está recordando. Noutra carta, me falavas em triunfos e 
glórias e imortalidade do teu nome. Também eu ia após da tua 
aspiração, ou adiante dela, porque o maior quinhão dos teus 
prazeres de espírito queria eu que fosse meu. Era criança há 
três anos, Simão, e já entendia os teus anelos de glória, e 
imaginava-os realizados como obra minha, se tu me dizias, 
como disseste muitas vezes, que não serias nada sem o 
estimulo do meu amor. 
Ó Simão, de que céu tão lindo caímos! A hora que te escrevo, tu 
estás para entrar na nau dos degredados, e eu na sepultura. 
Que importa morrer, se não podemos jamais ter nesta vida a 
nossa esperança de há três anos? Poderias tu com a 
desesperança e com a vida, Simão? Eu não podia. Os instantes 
do dormir eram os escassos benefícios que Deus me concedia; a 



morte é mais que uma necessidade, é uma misericórdia divina, 
uma bem-aventurança para mim. E que farias tu da vida sem a 
tua companheira de martírio? Onde tu irás aviventar o coração 
que a desgraça te esmagou, sem o esquecimento da imagem 
desta dócil mulher, que seguiu cegamente a estrela da tua 
malfadada sorte?! 
Tu nunca hás de amar, não, meu esposo? Terias pejo de ti 
mesmo, se uma vez visses passar rapidamente a minha sombra 
por diante dos teus olhos enxutos? Sofre, sofre ao coração da 
tua amiga estas derradeiras perguntas, a que tu responderás, 
no alto mar, quando esta carta leres. 
Rompe a manhã. Vou ver a minha última aurora... a última dos 
meus dezoito anos! Abençoado sejas, Simão! Deus te proteja, e 
te livre de uma agonia longa. Todas as minhas angústias lhe 
ofereço em desconto das tuas culpas. Se algumas impaciências 
a justiça divina me condena, oferece tu a Deus, meu amigo, os 
teus padecimentos, para que eu seja perdoada. 
Adeus! À luz da eternidade parece-me que já te vejo, Simão!" 
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