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Capítulo 1

Vila Real de Praia Grande, Província do Rio de Janeiro, 
Reino do Brasil

7 de setembro de 1822, sábado, 16h30
~

Nas horas exaustivas pelo tremendo esforço para expul-
sar a criança do ventre, Elvira jamais poderia imaginar os acon-
tecimentos decisivos transcorrendo a centenas de quilômetros 
de distância, às margens do riacho do Ipiranga, entre as cidades 
de Santos e São Paulo, simultâneos ao seu parto.

Enquanto a dor lhe dilacerava o corpo, ela rogava por 
bênçãos: a Santa Ana e São Joaquim, por sucesso naquele tra-
balho; a Santa Águeda para lhe dar leite, pois pretendia dispen-
sar amas; a Santo Antônio, protetor dos pequeninos. Reservaria 
orações a Santa Margarida, caso o progresso na empreitada se 
tornasse difícil, o que, por enquanto, não dava sinal de aconte-
cer; tudo corria às maravilhas, segundo Donana, negra forra ex-
periente, que se gabava de ter ajudado a botar no mundo mais de 
mil bebês sem nunca ter perdido nem um deles, nem às mães. A 
parteira fora chamada às pressas, pois o médico inglês contrata-
do para o evento precisou ir à Cidade-Corte, deixando o marido 
da grávida furioso: “Era só o que faltava, meu herdeiro chegar ao 
mundo pelas mãos de supersticiosas, analfabetas, sem formação. 
Se alguma coisa sair errada, o doutor Forbes irá se ver em maus 
lençóis. E não quero nem ouvir que o nascimento estava previsto 
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só para daqui a duas ou três semanas. Pago a peso de ouro, era 
obrigação dele estar aqui, em Praia Grande, até a minha mulher 
parir...”.

No meio das rezas, Elvira pedia por uma graça especial 
e não tinha certeza a qual santo se dirigir. Suplicava para o filho 
sair à família do esposo. Era um rogo incomum, sabia; entretanto, 
tinha razões fortes para se empenhar na intenção. O parto não 
estava adiantado; fora ela quem se antecipara em certas intimida-
des, por isso precisava daquela dádiva. Além dela, só duas pessoas 
sabiam do segredo, e nem queria imaginar as consequências se o 
fato viesse a ser descoberto. Santa Maria Madalena, claro! Decerto 
a intercessora dos pecadores arrependidos entenderia a situação. 
O pedido era razoável e fácil de atender, afinal o pai do bebê era 
bem parecido com o marido, pois eram irmãos.

Anos mais tarde, Elvira se perguntaria se o nascimento 
ser coincidente à declaração da Independência do país influen-
ciara de algum modo no jeito de ser da criança. Mas agora ela se-
guia alheia ao fato de que, no exato momento em que Sua Alteza 
o Príncipe Real proclamava estar o Brasil, para sempre, separado 
de Portugal, Donana usava sua tesoura no cordão umbilical, li-
bertando o rebento da mãe.
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Capítulo 2

“É minina!”, eles ouviram de Querubina, a mucama, ela 
mesma com a barriga prenunciando o trabalho para dali a semanas.

 Leopold Ranwez teve uma pontada de decepção. O sonho 
do filho homem seria adiado. Ele podia esperar. A esposa, de vinte 
e seis anos, havia acabado de demonstrar ser muito fértil; engravi-
dou no primeiro mês de casamento, não sofreu nenhuma ameaça 
de aborto, e o parto, apesar de antecipado, durou pouco mais de 
quatro horas. Era inevitável o orgulho dele pela própria virilidade.

 – Dá-me cá um abraço, irmão. – Leopold foi em direção 
ao mais novo e recebeu dele palmadas nas costas. – Ei, vamos 
tomar um Porto porque estás pálido, até parece que o pai és tu. – 
Entregou o cálice a Anthony, vendo-o entorná-lo de um só gole 
e estender o braço pedindo outro, visivelmente emocionado.

 – Não digas essas gracinhas à tua esposa, hein, ou vais dei-
xá-la constrangida. – O rubor no rosto do moço seria debitado à 
bebida ingerida rápido. – Quando vamos saber dela e do bebê? 

 – E o senhor do lar manda alguma coisa nessas horas? É 
esperar a velha acabar as benzedeiras e me permitir acesso aos 
aposentos de minha própria casa. Tu que poderias entrar, afinal 
já és quase um doutor.

 – Estou muito longe de ser um doutor, Leopold. Iniciarei 
o segundo ano quando chegar à Inglaterra, e já começo atrasado. 
Meu irmão, qualquer agradecimento é pouco por essa oportuni-
dade. A Escola de Medicina do Rio de Janeiro tem seu mérito, 
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porém é muito nova, as ciências custam a chegar. Oxford é o 
sonho de qualquer estudante – e um pesadelo por estar longe de 
Elvira e da criança. Era melhor assim. Ele merecia a punição.

 – Deixa disso de agradecer. Vai, estuda e volta. Teu su-
cesso aqui está garantido, com tua formação e minhas influên-
cias. E não me venhas falar de atrasos. Ficas até o batizado, ou 
queres ser padrinho por procuração? – Ele bebericou o vinho. 
– E a moça que te interessava?

 – Ah, foi uma empolgação passageira. – O jovem tentou 
adotar um ar de pouco-caso. 

 Um movimento na porta lhes chamou a atenção. Que-
rubina veio anunciar a permissão para visita. Anthony preferiu 
conceder o momento de privacidade ao casal; iria mais tarde. 
Apenas Leopold entrou.

 Encontrou a esposa recostada no espelho da cama, 
apoiada em travesseiros. Pálida, tinha um ar cansado, mas sere-
no; uma trança castanho-escura grossa lhe caía sobre o ombro. 
Um sorriso tímido se ensaiou no rosto dela, misto de dever cum-
prido por ter parido uma criança sadia, sem complicações nem 
grande alarido, e pedido de desculpa por não ser do sexo certo.

 O marido se aproximou, deu-lhe um beijo na fronte e per-
guntou como ela estava. Eles não se amavam, mas se entendiam 
bem. Como tantos outros, o casamento havia sido arranjado. Leo-
pold e o pai de Elvira haviam se conhecido e descoberto interesses 
mútuos. Manuel Leiria, um bem-sucedido comerciante português, 
cuja família se achava instalada no Rio de Janeiro muito antes de 
a família real chegar, já havia consolidado sua fortuna nos últimos 
anos do século anterior, atuando em vários ramos, embarcações, 
propriedades urbanas de valor, importações e exportações, muitas 
vezes escapando do cerco do monopólio imposto pela Metrópole. 
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O sogro só não havia sido afortunado com um filho varão para 
herdar os negócios. As outras quatro filhas lhe renderam genros 
estouvados, cada um à sua moda. Entretanto, era melhor certa po-
sição social e leviandade aceitável do que amargar solteironas em 
casa. Cinco moças para guardar castidade e arranjar casamento 
era trabalho suficiente para um honesto lusitano.

 Elvira fora a última a desencalhar. Com uma idade des-
confortável para se oferecer como noiva e o defeito de nascença, 
Manuel atribuía a um verdadeiro golpe de sorte ter encontrado 
esse rapaz meio germânico, meio inglês, com tino para negócios. 
Seria um pecado não ter um administrador competente para dar 
continuidade à riqueza conseguida com tanto empenho por vá-
rias gerações dos Leiria.

 Querubina veio e lhe entregou o embrulho envolto em 
manta de linho branco, retirando-se em seguida. Leopold se 
surpreendeu. Não tinha experiência, contudo, e isso era fato co-
nhecido: crianças vindas ao mundo antes do previsto eram pe-
quenas, mirradas e frágeis, porém aquela em seus braços parecia 
muito saudável. Ele estimou pesar uns três quilos, a pele era ro-
sada e lisa, a penugem na cabeça, de um tom suave de marrom; 
as pálpebras lutaram para se abrir e, quando venceram, dois cír-
culos cinza-azulados baços o encararam. Serão azul-claros como 
os meus.

 A verificação da semelhança dos olhos não evitou o in-
cômodo com a vitalidade da recém-nascida. Ele tinha convicção 
sobre a honestidade da esposa. A família dela era rigidamente 
convencional, católicos fervorosos, e ela mesma exibia um reca-
to louvável. Ele foi seu primeiro homem; testemunhou o sangue 
virginal nos lençóis nupciais. Então por que a sensação desagra-
dável de algo lhe escapando ao entendimento?
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 Leopold entregou a criança à mãe. Sentindo o cheiro 
materno, ela começou a procurar a fonte. Elvira lhe ofereceu o 
seio; há cinco dias vinha tomando uma mistura de dois dedos de 
cachaça com açúcar para “abrir o leite” e passando mel nos bicos 
para não rachar a pele, como lhe ensinou Querubina. Pretendia 
amamentar a filha assim como o fez a Princesa Imperial com sua 
Princesinha, para espanto dos cortesãos.

 – Anthony quer visitá-la, esteve todo o tempo tão ansio-
so quanto eu durante a espera.

 Elvira concordou, e o marido saiu. O cunhado entrou 
sozinho, com os olhos pregados na criança. 

 – Tu sabes, não é? – Ela aproveitou um intervalo da boca 
em seu peito e a entregou à visita. – E vais fugir.

 – Fugir?! – Ele mirava a filha. – Achas que parto para 
diversões? Seria melhor descrito como desterro.

 A menina o fitou como se o compreendesse, e ele viu os 
olhos enevoados. Serão azul-acinzentados como os meus.

 – Leopold está exultante, será um ótimo pai; nada faltará 
a ela nem a ti. Tu serás a melhor mãe que uma criança pode de-
sejar. – Ele lhe devolveu o bebê. – E eu serei o tio preferido a lhe 
enviar mimos da Europa. Qualquer alternativa a essa é anúncio 
de tragédia...

 – Leopoldo! – A voz de Elvira saiu mais alta do que o 
necessário. – Perguntava ao teu irmão quando parte.

 – Ficará até o batizado. Tratei disso agora mesmo. Será 
domingo, dia 15. Mandei avisar o pároco da Igreja da Conceição. 
Um pouco de persuasão – esfregou o polegar no indicador indi-
cando dinheiro –, e acabará aceitando a marcação tão em cima. 
– E virando-se para a esposa: – Enviarei recados à tua família na 
Corte.
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 – Então parto para Londres logo depois do batizado. A 
viagem já não dura os meses levados para vir para cá, mas ainda 
se gastam umas boas cinco a seis semanas.

 – O Três Corações está no porto desde fins de agosto – 
disse Leopold. – Conheço o mestre do navio. Hás de viajar na 
melhor acomodação. Vais até Lisboa, depois, Londres. De lá, se-
gues para Oxford.

 – Já me faltam palavras para expressar minha gratidão. – 
E o jovem se dirigiu à cunhada: – Mas é a ti, Elvira, que imploro: 
mantém-me informado sobre o Brasil, a família e o crescer da 
minha afilhada, pois, se espero cartas do meu irmão, morro à 
míngua por falta de notícias.

 – Escrevo-te, Antônio, prometo. – Sempre aportuguesa-
va os nomes. – Já te aviso: mal sei juntar letras para formar uma 
palavra.

 Os homens saíram, e ela viu seu amor escapulir de sua 
vida como areia da praia por entre os dedos. “Nada faltará a ti...” 
– Nada, só uma parte essencial do coração.
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