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1  

EU HAVIA passado a confiar em Mrs. Prest; sem ela, na ver-

dade, não teria feito um grande progresso, pois a ideia salvadora 

na questão toda brotou de seus lábios amigos. Fora ela quem in-

ventara o atalho, quem rompera o nó górdio. Não se supõe que seja 

da natureza da mulher, em geral, se elevar a uma visão mais ampla 

e liberal – isto é, a um esquema prático; mas sempre me impressio-

nou como elas são capazes de aparecer com uma concepção auda-

ciosa – do tipo a que um homem nunca teria chegado – com uma 

calma singular. “Basta pedir a elas que o aceitem como inquilino” 

– não acho que sem ajuda eu teria chegado a essa solução.

Eu vinha fazendo rodeios, tentando ser ardiloso, pen-

sando em por qual combinação de artimanhas poderia tornar-

me alguém relacionado com elas, quando ela propôs es a solução 

brilhante de que o meio para me tornar alguém próximo seria 

primeiro ser um morador. O conhecimento real que ela tinha das 

Misses Bordereau era pouca coisa maior que o meu, e, de fato, eu 

trouxera da Inglaterra comigo alguns fatos concretos que eram 
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novos para ela. O nome das mulheres havia se misturado num 

passado distante a um dos maiores nomes do século, e elas agora 

viviam em Veneza na obscuridade, com meios muito precários, 

sem receber visitas, inabordáveis, num velho palácio dilapida-

do num canal fora de rota: esse era o resumo da impressão que 

minha amiga tinha delas. Ela própria se estabelecera em Vene-

za, havia quinze anos, e fizera muitas boas ações; mas o círculo 

de sua beneficência não incluía as duas tímidas, misteriosas e, 

como se supunha, de certa forma, pouco respeitáveis americanas 

(acreditava-se que elas tinham perdido toda qualidade nativa em 

seu longo exílio, além de terem, como o seu sobrenome implica-

va, uma distorcida origem francesa), que não pediam favor al-

gum nem desejavam nenhuma atenção. Nos anos iniciais de sua 

estada, ela fizera uma tentativa de conhecê-las, mas isso só fora 

bem sucedido no tocante a menor, como Mrs. Prest chamava a 

sobrinha; embora na verdade, como percebi mais tarde, ela fos-

se de longe a maior das duas. Ela soubera que Miss Bordereau 

estava doente e tinha a suspeita de que estava passando necessi-

dades; fora então quela casa para oferecer assistência, de modo 

que, se lá houvesse sofrimento (e sofrimento americano), ela não 

ficaria com um peso em sua consciência. A “menor” a recebeu em 

sua grande, fria sala veneziana mobiliada, o salão central da casa, 

pavimentado com mármore e com vigas transversais escuras no 

teto, e nem mesmo a convidou a sentar-se. Isso não era anima-

dor para mim, que desejava sempre sentar-me muito depressa, 

e o ressaltei para Mrs. Prest. Ela, contudo, respondeu com pro-

fundeza: “Ah, mas aí está toda a diferença: eu fui lá para oferecer 

um favor, e você irá para pedir um. Se elas são orgulhosas, você 

estará no lado certo”. E ela se ofereceu para mostrar-me a casa
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“TENHO QUE trabalhar o jardim – tenho que trabalhar o 

jardim”, eu dizia a mim mesmo cinco minutos depois enquan-

to esperava, no andar de cima, na extensa e sombria sala, onde 

o piso de scagliola6 brilhava vagamente à luz de uma fresta nas 

cortinas fechadas. O lugar era impressionante e, no entanto, 

parecia um tanto frio e reservado.  Mrs. Prest partira flutuan-

do, deixando marcado um encontro para daí a meia hora em 

alguma escadaria à margem dos canais; eu fora admitido den-

tro da casa, depois de puxar o fio enferrujado da campainha, 

por uma pequena criada ruiva e de rosto claro, que era muito 

jovem e não feia e usava tamancos ruidosos e um xale no for-

mato de capuz. Ela não se contentara com abrir a porta acima 

pelo uso habitual de um puxador rangente, embora tenha bai-

xado os olhos sobre mim de uma janela mais alta, soltando a 

inquirição prudente que, na Itália, precede o ato de admissão. 

6. N.T.: Em italiano, no original: espécie de imitação de mármore.
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Henry James nasceu no ano de 1843, em Nova York; no 

entanto, boa parte da sua vida transcorreu na Inglaterra, onde, 

em 1915, renunciou à cidadania americana e naturalizou-se ci-

dadão britânico. O autor é considerado um dos maiores escri-

tores de língua inglesa e, por muitos críticos, o precursor da 

moderna ficção, por conta de ter introduzido em seus roman-

ces o flashback e a narração indireta. 

H. James faleceu em 1916. Já era um autor prestigiado, 

reconhecido por sua vasta obra. Dela se destacam “Retrato de 

uma Senhora”, 1881; “Os papéis de Aspern”, 1888; “A Volta do 

Parafuso”, 1898; “As Asas da Pomba”, 1902; “A Fera na elva”, 

1903 e “A Taça de Ouro”, 1904.


