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Por razões que muitos julgaram ridículas, a sra. Lightfoot Lee 
decidiu passar o inverno em Washington. Sua saúde estava 
em excelente estado; no entanto, disse que o clima lhe faria 
bem. Em Nova York, dispunha de uma legião de amigos, mas 
se viu de súbito ansiosa para reencontrar o reduzidíssimo 
grupo que vivia às margens do Potomac. Somente ao círculo 
mais íntimo admitiu, com toda a sinceridade, sentir-se tortu-
rada pelo ennui1. Desde a morte do marido, cinco anos an-
tes, perdera o gosto de frequentar as rodas nova-iorquinas; os 
preços das ações não lhe interessavam, tampouco os homens 
que as negociavam; tornara-se uma mulher séria. De que va-
lia tudo aquilo, aquele agreste de homens e mulheres tão en-
fadonhos quanto as casas de arenito pardo em que viviam? 
Em seu desespero, recorrera a medidas extremas. Lera filo-
sofia no original alemão e, quanto mais lia, mais ela se desani-
mava com o fato de que tanta cultura a levasse a nada – nada.

Depois de conversar uma noite inteira sobre Herbert Spen-
cer com um comerciante de ideias literárias muito trans-
cendentais, não foi capaz de ver seu tempo mais bem 
empregado do que quando, em outra época, o gastara fler-
tando com um jovem corretor da bolsa muito agradável; a 
bem da verdade, tinha evidência do contrário, pois o flerte 
resultara em alguma coisa – sim: no casamento; enquanto a 
filosofia a levava a nada, a não ser, talvez, a outra noite do 
mesmo tipo, porque os filósofos transcendentais são em sua 
maioria homens de idade, em geral casados e, quando empe-
nhados em negócios, um tanto sensíveis ao sono com o avi-
zinhar-se da noite. No entanto, a sra. Lee fez o que esteve a 
seu alcance para imprimir caráter prático aos estudos. Mer-
gulhou na filantropia, visitou prisões, inspecionou hospitais, 
leu a literatura disponível sobre a miséria e o crime, saturou-

-se de estatísticas sobre a imoralidade, a ponto de sua mente 
quase perder de vista a virtude. Esta, por fim, rebelou-se, e 
ela chegou ao limite de suas forças. Esse caminho, também, 
parecia não levar a parte alguma. Declarou que perdera o 
senso do dever e que, no que lhe dizia respeito, todos os in-
digentes e criminosos em Nova York poderiam, a partir de 
então, elevar-se em sua majestade e assenhorar-se de todas 
as ferrovias do continente. Que tinha ela com tudo aquilo? 
O que era a cidade para ela? Não conseguia encontrar nada 
que lhe parecesse digno de salvação. O que infundia parti-
cular santidade nos números? Por que 1 milhão de pessoas, 
uma semelhante a outra, eram mais interessantes que uma 

1. Em francês no 
original: tédio. 
[Todas as notas 
são desta edição.]
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única? Que aspiração ela poderia ajudar a botar na mente 
desse monstro de 1 milhão de braços, a ponto de fazer va-
ler seu amor ou respeito? Religião? Mil igrejas poderosas fa-
ziam o seu melhor nesse sentido, e ela não via espaço para 
uma nova fé da qual fosse a inspirada profetisa. Ambição? 
Elevados ideais populares? Paixão por tudo quanto fosse 
puro e sublime? As próprias palavras a irritavam. Não es-
tava, ela mesma, consumida pela ambição, devorando o pró-
prio coração por não ser capaz de encontrar nenhum objeto 
digno de sacrifício?

Foi a ambição – ambição real – ou foi a mera inquietação que 
tornou a sra. Lightfoot Lee tão amarga contra Nova York e Fila-
délfia, Baltimore e Boston, contra a vida americana em geral 
e toda vida em particular? O que desejava? Não se tratava de 
posição social, pois ela mesma era uma eminente e respeitável 
filadelfiana; seu pai, um famoso clérigo; e seu marido, igual-
mente irretocável, descendente de um ramo dos Lee da Vir-
ginia, que na juventude seguira para Nova York em busca de 
fortuna e a encontrara, ou apenas o bastante para ali perma-
necer. A viúva tinha o seu lugar na sociedade, ninguém podia 
contestar. Embora não mais brilhante do que suas iguais, o 
mundo insistiu em colocá-la na categoria das mulheres inte-
ligentes; dispunha de riqueza, ou ao menos o suficiente para 
dar a ela tudo que o dinheiro pudesse dar, no sentido do prazer, 
a uma mulher de bom senso em uma cidade americana; pos-
suía casa e carruagem; vestia-se bem; sua mesa era elegante, e 
nunca permitia que seus móveis estivessem aquém dos mais 
novos padrões de arte decorativa. Viajara pela Europa e, de-
pois de várias visitas, que cobriram o intervalo de alguns anos, 
voltara para casa, digamos, trazendo em uma mão uma pai-
sagem cinza-esverdeada, exemplar particularmente agradável 
do trabalho de Corot, e, na outra, alguns fardos com tapetes e 
bordados persas e sírios, bronzes e porcelanas japonesas. Com 
isso, cravou que a Europa se esgotara e declarou-se, pública e 
francamente, americana da cabeça aos pés; não sabia dizer – 
não era algo que a preocupasse – se era melhor viver na Amé-
rica ou na Europa; não morria de amores por nenhuma das 
duas e não objetava críticas a ambas; porém, tinha a pretensão 
de conquistar tudo que a vida americana pudesse oferecer, o 
bom e o ruim, e sorvê-la até a última gota, absolutamente de-
terminada a obter tudo o que nela houvesse e a produzir dela 
tudo o que pudesse ser produzido.
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— Sei – comentou ela – que a América produz petróleo e por-
cos; vi ambos nos navios a vapor; e me disseram que ela pro-
duz prata e ouro. Para qualquer mulher, as opções bastam.

No entanto, como já foi dito, a primeira experiência da sra. Lee 
não foi um sucesso. Não tardou a declarar que Nova York po-
deria representar o petróleo ou os porcos, mas o ouro da vida, 
aos seus olhos, não haveria de ser descoberto ali.

Não que não houvesse variedade suficiente: era uma miríade 
de pessoas, ocupações, objetivos e pensamentos; mas todos, 
depois de atingir certo ponto, estagnavam-se. Essas pessoas 
não encontravam o que as mantivesse vivas. Ela conhecia, 
com maior ou menor intimidade, uns dez homens cujas fortu-
nas variavam entre 1 e 40 milhões. O que faziam do próprio di-
nheiro? O que podiam fazer com ele que fosse diferente do que 
outros homens haviam feito? Afinal, é absurdo gastar mais di-
nheiro do que o necessário para satisfazer todas as próprias 
necessidades; é grosseiro morar em duas casas na mesma rua, 
ou ser conduzido por três parelhas de cavalos. No entanto, de-
pois de reservar renda suficiente para todos os desejos, o que 
fazer com o resto? Permitir que se acumulasse era o mesmo 
que possuir o fracasso; a grande queixa da sra. Lee era que se 
acumulava sem que a qualidade de seus proprietários se alte-
rasse ou melhorasse. Gastar em caridade e obras públicas era 
sem dúvida louvável – mas seria sensato? A sra. Lee havia se 
dedicado à leitura de economia política e de relatórios sobre 
a pobreza a ponto de estar praticamente convencida de que 
as obras públicas eram deveres públicos, e de que as grandes 
benfeitorias faziam igualmente o mal e o bem.

E mesmo supondo que o dinheiro fosse gasto com tais objeti-
vos: como poderia fazer mais do que ampliar e perpetuar aquele 
mesmo tipo de natureza humana que era sua grande queixa? 
Seus amigos de Nova York não eram capazes de enfrentar a 
questão sem recorrer aos clichês nativos, que ela esmagava 
sem dó, afirmando que, não obstante muito admirasse o gê-
nio do famoso viajante, o sr. Gulliver, nunca fora capaz, desde 
que enviuvara, de aceitar a doutrina brobdingnagiana segundo 
a qual aquele que fez crescer duas lâminas de grama onde an-
tes só havia uma merecia mais da humanidade do que toda a 
raça dos políticos. Não teria encontrado problemas no filósofo, 
caso este exigisse que a grama fosse de melhor qualidade:
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— Mas – dizia ela – não posso, francamente, fingir que gosta-
ria de ver dois nova-iorquinos onde hoje vejo apenas um; é 
uma ideia ridícula demais; um e meio que fosse já seria fatal 
para mim.

Apareceram, então, seus amigos de Boston, sugerindo que o 
ensino superior correspondia exatamente à  necessidade dela – 
ela poderia se lançar em uma cruzada em nome das universi-
dades e escolas de arte. A sra. Lee voltou-se a eles com um 
sorriso delicado:

— Vocês sabiam – comentou ela – que temos em Nova York 
a universidade mais rica da América, e que seu único pro-
blema sempre foi não conseguir alunos, nem mesmo pagando 
por eles? Vocês querem que eu vá para as ruas e faça embos-
cadas para garotos? Se os pagãos se recusarem a ser conver-
tidos, vocês me concedem o poder de condená-los à fogueira 
ou à espada para obrigá-los a entrar? E suponhamos que pos-
sam. Suponhamos que eu perfile todos os garotos da Quinta 
Avenida e os faça marchar até a universidade e aprender ade-
quadamente grego e latim, ética, literatura inglesa e filosofia 
alemã. E depois? Vocês fazem isso em Boston. Digam-me, ho-
nestamente, o que resulta disso. Imagino que vocês vivam em 
uma sociedade fantástica lá; incontáveis poetas, estudiosos, 
filósofos, estadistas, todos andando pela Beacon Street para 
cima e para baixo. As noites devem ser puro brilho; sua im-
prensa, magnífica. Como é que nós, os nova-iorquinos, nunca 
ouvimos falar disso? Não frequentamos muito a sociedade de 
Boston; mas, quando o fazemos, não parece muito melhor que 
a nossa. Vocês são como todos nós. Chegam a 6 polegadas de 
altura e param. Por que ninguém cresce a ponto de ser uma ár-
vore e lançar uma sombra?

O cidadão médio da sociedade nova-iorquina, embora não de 
todo desacostumado ao tratamento desdenhoso de seus líde-
res, retaliou do alto de seu cego senso comum.

— O que quer essa mulher? – inquiriu ele. — Por acaso perdeu 
a cabeça nas Tulherias ou na Marlborough House? Ela se acha 
feita para um trono? Por que não dá palestras sobre os direitos 
das mulheres? Por que não sobe ao palco? Se não é capaz de 
se contentar, como os demais, que necessidade há de nos fus-
tigar apenas porque não se sente mais alta do que nós? O que 
ela espera dessa língua ferina? Que tanto sabe ela, afinal?
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É certo que a sra. Lee sabia muito pouco. Lera voraz e pro-
miscuamente sobre uma enfiada de assuntos. Em seus pen-
samentos, Ruskin e Taine haviam dançado alegremente de 
mãos dadas com Darwin e Stuart Mill, Gustave Droz e Alger-
non Swinburne. Chegou até a debruçar-se sobre a literatura 
do próprio país. Era, talvez, a única mulher em Nova York que 
conhecia algo da história americana. Provavelmente não se-
ria capaz de dizer a lista dos presidentes na sequência correta, 
mas sabia que a Constituição dividia o governo em Executivo, 
Legislativo e Judiciário; sabia que o presidente, o orador e o 
presidente do Supremo Tribunal eram personagens importan-
tes, e instintivamente se perguntou se não eram eles a solu-
ção de seu problema; se não eram eles as árvores de sombra 
que via em seus sonhos.

Aqui, então, estava a explicação de sua inquietude, de seu 
descontentamento ou ambição – chamem-no como quiserem. 
Sentia-se como um passageiro a bordo de um navio a vapor 
cujos pensamentos não lhe davam descanso até que esti-
vesse na sala das máquinas e conversasse com o maquinista. 
Ela queria ver com os próprios olhos as forças primárias em 
ação; tocar com as próprias mãos a imensa máquina da socie-
dade; medir com o próprio pensamento a capacidade da força 
motriz. Estava empenhada em chegar ao coração do grande 
mistério americano da democracia e do governo. Não se preo-
cupava com o lugar aonde essa busca a poderia levar, pois não 
dava valor extravagante à vida, tendo, como dissera, exaurido 
ao menos duas delas e se tornado bastante endurecida e in-
sensível no processo.

— Depois de perder um marido e um bebê – dizia ela – e man-
ter a coragem e a razão, é preciso ou endurecer ou amole-
cer de vez. Hoje sou puro aço. Bata no meu coração com um 
martinete de forja, e o martinete será rebatido.

Talvez depois de esgotar o mundo político, ela pudesse tentar 
novamente outro lugar; ela não fingia saber aonde poderia ir, 
ou o que faria; mas, naquele momento, ela tinha a intenção 
de ver que tipo de diversão poderia haver na política.

Seus amigos perguntavam que tipo de diversão ela esperava 
encontrar entre o enxame iletrado de gente medíocre que em 
Washington representava colégios eleitorais tão desolado-
res que, em comparação, Nova York mais parecia uma Nova 
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Jerusalém, e a Broad Street, um bosque de universidade. Ela 
respondeu que, se a sociedade de Washington fosse tão ruim 
assim, ela conseguiria tudo o que desejava, pois seria um 
prazer retornar – exatamente a sensação almejada. Em seus 
pensamentos, porém, desagradava-lhe a ideia de procurar 
homens. O que ela gostaria de ver, pensava, era o confronto 
de interesses, os interesses de 40 milhões de pessoas e todo 
um continente, centrando-se em Washington; guiados, con-
tidos, controlados, ou desenfreados e incontroláveis, todos 
nas mãos de homens feitos do barro mais ordinário; as imen-
sas forças do governo, a máquina da sociedade em funciona-
mento. O que ela queria era o PODER.

Talvez a força do motor se confundisse um pouco, em seus 
pensamentos, com a do maquinista, e o poder com os homens 
que o exerciam. Talvez o interesse humano da política fosse, 
afinal, o que realmente a atraía e, apesar de toda a força com 
que o negasse, a paixão pelo exercício do poder em si pode-
ria cegar e induzir ao erro uma mulher que esgotara todos 
os recursos femininos comuns. Mas por que especular sobre 
seus motivos? Diante dela estava o palco, a cortina estava su-
bindo, e os atores, prontos para entrar em cena; cabia a ela 
apenas se postar tranquilamente entre os espectadores e ver 
como a peça era representada e os efeitos de palco produzi-
dos; como os grandes trágicos declamavam, e o diretor de 
palco praguejava.
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No dia 1º de dezembro, a sra. Lee tomou o trem com destino a 
Washington e, antes das cinco da tarde, entrou em sua casa re-
cém-alugada na Lafayette Square. Ela encolheu os ombros com 
uma expressão na qual se misturavam desprezo e pesar pela 
curiosa vulgaridade das cortinas e dos papéis de parede, e os 
dois dias seguintes foram ocupados com uma luta de vida ou 
morte pelo domínio do que a cercava. Nesse renhido embate, os 
interiores da casa condenada sofreram como se houvesse nela 
um demônio; nem sequer uma cadeira, espelho ou tapete pas-
sou incólume, e em meio à pior confusão a nova senhora sen-
tava-se, calma como a estátua de Andrew Jackson na praça ao 
alcance de seus olhos, e emitia ordens com uma firmeza digna 
daquele herói. Ao fim do segundo dia, a vitória coroou-a. Uma 
nova era, uma concepção de dever e existência mais nobre, res-
plandecia como o amanhecer naquela residência outrora entre-
gue às trevas pagãs. A riqueza da Síria e da Pérsia foi despejada 
sobre os melancólicos tapetes de Wilton; cometas bordados e 
ouro tecido no Japão e em Teerã desciam do teto e cobriam 
cada triste pano de cortina; uma extravagante mescla de es-
boços, pinturas, leques, bordados e porcelanas foi pendurada, 
pregada, presa ou encostada nas paredes; por fim, a peça de al-
tar, a paisagem mística de Corot, foi erguida ao seu lugar sobre 
a lareira da sala, e então tudo acabou. O sol poente adentrava 
suavemente pelas janelas, e a paz reinou na casa redimida e no 
coração de sua senhora.

— Acho que assim está bom, Sybil – declarou ela, examinando 
o local.

— Tem de estar – respondeu Sybil. — Você já não tem porce-
lana, leque ou panos coloridos sobrando. Precisa pedir à criada 
que saia para comprar alguns desses lenços que as negras 
usam, caso ainda queira cobrir qualquer coisa. Qual é o sentido 
disso? Acha que algum ser humano em Washington vai gostar? 
Vão achar que você é louca.

— Existe uma coisa chamada dignidade – ponderou calmamente 
a irmã.

Sybil – a srta. Sybil Ross – era a irmã de Madeleine Lee. O psi-
cólogo mais sutil não era capaz de identificar uma única carac-
terística que elas tivessem em comum e, por essa razão, eram 
amigas dedicadas. Madeleine tinha 30 anos; Sybil, 24. Madeleine 
era indescritível; Sybil, translúcida. Madeleine tinha estatura 
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mediana e silhueta graciosa, com uma cabeça bem torneada e 
um cabelo castanho dourado em volume o bastante para lhe 
emoldurar a variedade expressiva do rosto. Seus olhos nunca 
ostentavam por mais de duas horas o mesmo matiz, porém 
eram mais frequentemente azuis do que cinza. Pessoas que lhe 
invejavam o sorriso diziam que ela cultivava o bom humor para 
exibir os dentes. Talvez estivessem certas; mas não havia dú-
vida de que seu hábito de gesticular enquanto falava nunca te-
ria sido cultivado se ela não soubesse que suas mãos não eram 
apenas belas, mas expressivas. Vestia-se com a sofisticação 
das nova-iorquinas; porém, à medida que ganhava idade, come-
çava a apresentar sintomas de uma extravagância perigosa. Ha-
via quem a tivesse ouvido emitir opinião negativa sobre suas 
conterrâneas que cegamente se prostravam diante do bezerro 
de ouro do sr. Worth, e ela chegara a travar uma batalha de 
enorme gravidade, enquanto durou, com uma de suas amigas 
mais bem-vestidas que havia sido convidada – e comparecido – 
às reuniões de chá da tarde do dito senhor. O segredo era que 
a sra. Lee tinha inclinações artísticas e, a menos que fossem 
contidas a tempo, não havia como lhes prever as consequên-
cias. Mas até aquele momento tais inclinações não lhe haviam 
causado constrangimentos; na verdade, haviam ajudado a dar-

-lhe aquele tipo de ar que pertence apenas a certas mulheres; 
sublime como o arrebol; impalpável como uma névoa de vera-
nico; e inexistente, exceto para as pessoas que sentem mais do 
que racionalizam. Sybil não tinha nada disso. Ali, a imaginação 
desistira de todas as tentativas de alçar voo. É difícil que uma 
jovem mais direta, calma, alegre, compassiva, superficial, ca-
lorosa e pragmática tenha pisado neste planeta. Em seus pen-
samentos não havia espaço para pedras tumulares, nem guias; 
ela não poderia ter vivido no passado ou no futuro, mesmo que 
tivesse passado seus dias em igrejas e suas noites em cemité-
rios. “Ela não era tão perspicaz como Madeleine, graças a Deus.” 
Madeleine não era membro ortodoxo da igreja; os sermões a 
entediavam, e os clérigos lhe irritavam a sensibilidade de cada 
nervo. Sybil era uma simples e devota adoradora no altar ritua-
lístico; ela se inclinava humildemente diante dos padres pauli-
nos. Quando ia a um baile, sempre tinha o melhor parceiro do 
salão e o encarava naturalmente; mas a questão é que ela sem-
pre rezava por um; de alguma forma isso lhe fortalecia a fé. Sua 
irmã tinha o cuidado de nunca rir dela nesse pormenor, ou de 
ferir suas opiniões religiosas. “Há tempo”, dizia ela, “para que 
ela esqueça a religião quando a religião lhe faltar”. Quanto à 
frequência regular à igreja, Madeleine era capaz de harmonizar 
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seus hábitos sem problemas. Ela mesma passara anos sem en-
trar em uma igreja; dizia que isso lhe despertava sentimentos 
não cristãos; mas Sybil tinha uma voz de excelente qualidade, 
bem treinada e cultivada – Madeleine insistia em que ela can-
tasse no coro e, por essa pequena manobra, a divergência de 
seus caminhos se fazia menos evidente. Madeleine não cantava 
e, portanto, não podia ir à igreja com Sybil. Essa falácia ultra-
jante parecia responder perfeitamente ao seu propósito, e Sy-
bil o aceitou de boa-fé, como um belo princípio de trabalho que 
justificava a si mesmo.

Madeleine era sóbria em seus gostos. Não desperdiçava dinheiro. 
Não era dada a exibicionismos.

Caminhava, em vez de dirigir, e não usava diamantes ou broca-
dos. No entanto, a impressão geral que causava era de luxo. Sua 
irmã, por outro lado, usava vestidos parisienses e os vestia, as-
sim como seus ornamentos, seguindo todas as convenções; tinha 
uma agradável correção e curvava os ombros brancos abaulados 
diante de qualquer fardo que a autocracia parisiense decidisse 
pôr sobre eles. Madeleine nunca interferiu e sempre pagou pe-
los serviços.

Antes que tivessem passado dez dias em Washington, as coisas 
lhes pareceram em seus devidos lugares, e elas foram levadas 
sem nenhum esforço pelo fluxo da vida social.

A sociedade era gentil; não havia razão para que fosse diferente. 
A sra. Lee e sua irmã não conheciam inimigos, não dispunham 
de cargos e faziam seu melhor para se tornarem populares. Sybil 
não passara os verões em Newport e os invernos em Nova York 
em vão; nem seu rosto ou figura, voz ou dança careciam de de-
fesa. A política não era seu ponto forte. Foi convencida a ir uma 
vez ao Capitólio e a sentar-se dez minutos na galeria do Senado. 
Ninguém jamais soube quais foram suas impressões; com tato 
feminino, conseguiu não se trair. Mas, na verdade, a ideia que ti-
nha de corpos legislativos era vaga, flutuava entre suas experiên-
cias da igreja e da ópera, de modo que a noção de uma espécie 
de espetáculo nunca lhe saía da cabeça. Em seus pensamentos, 
o Senado era um lugar aonde as pessoas iam recitar discursos, e 
ela ingenuamente supunha que os discursos eram úteis e tinham 
um propósito, mas, como não lhe interessaram, ela nunca mais 
voltou. Esse é um entendimento muito comum do Congresso; 
muitos congressistas partilham dele.
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Sua irmã era mais paciente e ousada. Ela visitou o Capitólio 
quase todos os dias por pelo menos duas semanas. Ao fim desse 
período, o interesse dela começou a arrefecer, e ela julgou me-
lhor ler os debates todas as manhãs no Congressional Record. 
Julgando a tarefa trabalhosa e nem sempre instrutiva, ela co-
meçou a pular as partes maçantes; e, na ausência de qualquer 
questão instigante, por fim se resignou a pular o todo. No en-
tanto, ainda tinha energia para visitar a galeria do Senado oca-
sionalmente, quando lhe foi dito que um orador esplêndido 
estava prestes a falar sobre uma questão de profundo interesse 
para o país. Ela escutou com alguma disposição para admirá-lo, 
caso fosse possível; e, sempre que pôde, o fez. Nada disse, mas 
o escutou atentamente. Queria aprender como funcionava a má-
quina do governo; e qual era a qualidade dos homens que a con-
trolavam. Um a um, ela os submeteu aos cadinhos e os testou 
com ácidos e fogo.

Alguns poucos sobreviveram a seus testes e saíram vivos, em-
bora mais ou menos desfigurados nos pontos em que impurezas 
haviam sido encontradas. De toda a amostra, somente um re-
teve, sob tal processo, caráter o bastante para interessá-la.

Nessas primeiras visitas ao Congresso, a sra. Lee por vezes teve 
a companhia de John Carrington, um advogado de Washington 
de aproximadamente 40 anos que, em virtude de ser natural da 
Virginia e ter um parentesco distante com o seu marido, dizia-
-se primo e adotava um tom de semi-intimidade que a sra. Lee 
aceitou porque Carrington era um homem de quem gostava, e 
porque era alguém a quem a vida havia tratado mal. Ele per-
tencia àquela desventurada geração do Sul que iniciou a vida 
com a Guerra Civil, e talvez tenha sido ainda mais desventurado 
porque, como a maioria dos virginianos educados na antiga es-
cola de Washington, viu desde o início que, qualquer que fosse 
o rumo da guerra, a Virginia e ele quedariam arruinados. Aos 
22 anos, alistou-se no exército rebelde como soldado e carregou 
modestamente o seu mosquete em algumas poucas campanhas, 
depois das quais subiu lentamente ao posto de capitão veterano 
em seu regimento e encerrou seus serviços com a patente de 
major, sempre realizando com bastante consciência o que con-
cebia ser seu dever, sem jamais fazê-lo com entusiasmo. Quando 
os exércitos rebeldes se renderam, ele partiu para a fazenda 
de sua família – o que não foi exatamente difícil, pois ficava  
a poucas milhas de Appomattox – e imediatamente começou a 
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estudar Direito; em seguida, deixando à mãe e às irmãs a plan-
tação arruinada para que fizessem o que fosse possível, iniciou 
a prática do Direito em Washington, esperando desse modo sus-
tentar a si mesmo e a elas. Ele havia conseguido parcialmente 
e, pela primeira vez, o futuro não parecia de todo sombrio. A 
casa da sra. Lee era um oásis para ele, e ele se viu, para sua sur-
presa, quase alegre em companhia dela. A alegria era de um tipo 
muito silencioso; e Sybil, embora lhe fosse amigável, declarou 
que ele era sem dúvida chato; mas essa chatice exercia fascínio 
sobre Madeleine, que, tendo provado muito mais variedades do 
vinho da vida do que Sybil, aprendera a valorizar certos refina-
mentos do envelhecimento e do sabor que se perdiam em pala-
dares mais jovens e vulgares. Ele falava devagar e quase com 
esforço, mas tinha algo da dignidade – outros diriam rigidez – 
da velha escola da Virginia, e vinte anos de responsabilidade 
constante e esperança postergada haviam acrescentado um to-
que de preocupação que beirava a tristeza. Seu maior atrativo 
era que nunca falava ou parecia pensar em si mesmo. A sra. Lee 
confiava nele por instinto.

— Ele é um tipo! – comentou ela. — É a ideia que tenho de 
George Washington aos 30.

Certa manhã, em dezembro, Carrington entrou na sala da sra. Lee 
ao meio-dia e perguntou se ela gostaria de ir ao Capitólio.

— Terá uma chance de ouvir hoje o que pode ser o último grande 
discurso de nosso maior estadista – disse ele. — Você deveria vir.

— Uma amostra esplêndida de nossa matéria-prima nativa, se-
nhor? – perguntou ela, recém-saída de uma leitura de Dickens e 
seu famoso retrato do estadista americano.

— Precisamente – disse Carrington. — O Gigante da Pradaria de 
Peonia, o Filho Favorito de Illinois; o homem que chegou a três 
votos de conseguir a indicação do partido para a presidência na 
última primavera, e que só foi derrotado porque dez pequenos 
conspiradores são mais afiados do que um grande. O honorá-
vel Silas P. Ratcliffe, senador de Illinois; ele ainda concorrerá à 
presidência.

— O que o P. significa? – perguntou Sybil.
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— Não me lembro de ter ouvido o seu nome do meio – disse Car-
rington. — Talvez seja Peonia ou Prairie, não sei dizer.

— Ele é o homem cuja aparência me impressionou quando es-
távamos no Senado na semana passada, não é? Um homem 
grande e corpulento, com mais de 6 pés de altura, muito senato-
rial e altivo, com uma cabeça grande e belos traços? – indagou 
a sra. Lee.

— Ele mesmo – respondeu Carrington. — Não perca a oportu-
nidade de ouvi-lo falar. Ele é a pedra no caminho do novo pre-
sidente, a quem não será oferecida a paz a menos que entre em 
acordo com Ratcliffe; e por isso todos acreditam que o Gigante 
da Pradaria de Peonia poderá escolher entre o Departamento do 
Estado ou o do Tesouro. Se escolher, será o Tesouro, porque ele 
não mede esforços quando o assunto é gerência política e dese-
jará apoio para a próxima convenção nacional.

A sra. Lee ficou encantada ao ouvir o debate, e Carrington ficou 
encantado de acompanhá-la e trocar comentários ininterruptos 
com ela sobre os discursos e os oradores.

— Você conhece o senador? – perguntou ela.

— Atuei várias vezes como advogado diante de seus comitês. É 
um excelente líder, sempre atento e geralmente cordial.

— Onde ele nasceu? 

— A família é da Nova Inglaterra, e acredito que respeitável. Ele 
veio, eu acho, de algum lugar do Vale do Connecticut, mas não 
sei dizer se de Vermont, New Hampshire ou Massachusetts.

— É um homem educado?

— Teve uma educação convencional em uma das faculdades da 
região. Mas foi para o Oeste logo depois de se formar e, saindo 
jovem e cheio de vida daquele antro abolicionista, entrou de ca-
beça no movimento abolicionista de Illinois e depois de uma 
longa luta surgiu com a onda. Ele não faria a mesma coisa agora.

— Por que não? 
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— Está mais velho, mais experiente e não tão bem informado. 
Além disso, não tem mais tempo para esperar. Você pode ver os 
olhos dele daqui? Eu os chamo de olhos ianques.

— Não fale mal dos ianques – pediu a sra. Lee. — Eu mesma sou 
metade ianque.

— Isso é falar mal? Você quer negar que eles tenham olhos?

— Admito que possa haver olhos entre eles; mas os virginianos 
não são juízes justos de sua expressão.

— Olhos frios – continuou ele. — Cinza-aço, bastante pequenos, 
não desagradáveis quando de bom humor, diabólicos quando 
inflamados, mas piores quando um pouco desconfiados; então 
eles vigiam você como se você fosse uma cascavel jovem, para 
matá-la quando for conveniente.

— Ele não olha nos olhos? 

— Olha; mas não como se gostasse de você. Os olhos dele pa-
recem apenas perguntar que possíveis usos teriam. Ah, o vice- 

-presidente deu-lhe a palavra; agora vamos ver isso. Voz dura, 
não é? Como os olhos dele. Modos duros, como a voz dele. Du-
ro por inteiro.

— Que pena ele ser tão horrivelmente senatorial! – lamentou a 
sra. Lee. — Caso contrário, eu o admiraria.

— Agora ele está se concentrando em seu trabalho – prosseguiu 
Carrington. — Veja como se esquiva de todos os problemas es-
pinhosos. Que coisa é ser um ianque! Que gênio o sujeito tem 
para liderar um partido! Você vê o quão tudo é bem feito? O 
novo presidente lisonjeado e pacificado, o partido unido e com 
uma forte liderança. E agora veremos como o presidente lidará 
com ele. Dez para um em Ratcliffe. Venha, aquele imbecil do 
Missouri está se levantando. Vamos embora.

Enquanto desciam a escadaria e saíam para a avenida, a sra. Lee 
virou-se para Carrington como se tivesse refletido profunda-
mente e, por fim, chegado a uma decisão.

— Sr. Carrington, quero conhecer o senador Ratcliffe.
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— Você o encontrará amanhã à noite – respondeu Carrington – 
em seu jantar senatorial.

O senador de Nova York, o honorável Schuyler Clinton, era um 
velho admirador da sra. Lee, e sua esposa era prima dela, mais 
ou menos distante. Assim, eles não perderam tempo em hon-
rar a carta de crédito que ela tinha com eles e convidaram-na, 
juntamente com a irmã, para um jantar solene, tão imponente 
quanto a dignidade política era capaz de fazê-lo. O sr. Carring-
ton, como um contato dela, fez parte do grupo de convidados, 
e era praticamente o único entre as vinte pessoas à mesa que 
não tinha cargo, título ou eleitorado. O senador Clinton rece-
beu a sra. Lee e sua irmã com singelo entusiasmo, pois eram 
exemplares atraentes de seus eleitores. Apertou-lhes as mãos 
e era claro que apenas com esforço refreou o desejo de abra-
çá-las, pois o senador tinha as mulheres bonitas em alta consi-
deração e cortejara todas as moças com quaisquer pretensões 
à beleza que apareceram no estado de Nova York por meio sé-
culo. Ao mesmo tempo, sussurrou um pedido de desculpas em 
seu ouvido; ele lamentava muitíssimo ser obrigado a renun-
ciar ao prazer de jantar ao seu lado; Washington era a única ci-
dade na América onde isso podia acontecer, mas era fato que 
as senhoras aqui eram muito exigentes no tocante à etiqueta; 
por outro lado, ele tinha o triste consolo de que ela sairia ga-
nhando, pois havia posto em seu lugar lorde Skye, o minis-
tro britânico…

— Um homem muito agradável e não casado, como tenho a infe-
licidade de ser; do outro lado, ousei colocar o senador Ratcliffe, 
de Illinois, cujo discurso admirável eu a vi ouvindo com pro-
funda atenção ontem. Pensei que você talvez quisesse conhecê-

-lo. Fiz certo?

Madeleine assegurou-lhe que havia adivinhado seus desejos 
mais íntimos, e ele se voltou ainda mais caloroso à irmã:

— Quanto a você, minha querida… querida Sybil, o que posso 
fazer para tornar seu jantar agradável? Dou uma coroa à sua 
irmã, mas lamento não ter um diadema para você. Fiz tudo que 
estava ao meu alcance. O primeiro-secretário da Legação Russa, 
conde Popoff, irá acompanhá-la; um jovem encantador, minha 
querida Sybil; e do outro lado estará o secretário de Estado ad-
junto, que você conhece.
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E assim, após o devido atraso, o grupo se instalou na mesa de jan- 
tar, e a sra. Lee deparou-se com os olhos cinzentos do senador 
Ratcliffe demorando-se em seu rosto por um momento, quando 
se sentaram.

Lorde Skye era muito agradável e, em praticamente qualquer ou-
tro momento de sua vida, a sra. Lee não teria desejado mais do 
que conversar com ele do começo ao fim do jantar. Alto, esguio, 
calvo, desajeitado e gaguejando com sua elaborada gagueira bri-
tânica sempre que lhe convinha; um fino observador dotado de 
uma sagacidade que, via de regra, ele escondia; um humorista 
satisfeito de rir em silêncio do próprio humor; um diplomata 
que usava a máscara da franqueza com grande efeito; lorde Skye 
era um dos homens mais populares de Washington. Todos sa-
biam que ele era um crítico implacável dos modos americanos, 
mas conhecia a arte de combinar o ridículo com o bom humor, 
e assim se tornava ainda mais popular. Ele era um declarado 
admirador das mulheres americanas em tudo, exceto suas vo-
zes, e não se furtava a ocasionalmente fazer um pouco de troça 
das peculiaridades nacionais das próprias compatriotas; uma 
pequena e certa lisonja a seus primos americanos. Teria ficado 
feliz em se dedicar à sra. Lee, mas a boa civilidade exigia que 
prestasse alguma atenção à sua anfitriã, e ele era um diplomata 
muito bom para não estar atento a uma anfitriã que era a es-
posa de um senador que, por sua vez, era o presidente da comis-
são de relações exteriores.

No instante em que lorde Skye virou a cabeça, a sra. Lee dispa-
rou em direção a seu Gigante de Peonia, naquele momento todo 
atenção ao peixe servido e desejando compreender por que o 
ministro britânico não usava luvas, enquanto ele próprio sacri-
ficava suas convicções usando o maior e mais branco par de 
luvas francesas de pelica à venda na Pennsylvania Avenue. Ha-
via um pequeno toque de embaraço na ideia de que não ficava 
à vontade entre as pessoas da moda, e nesse instante sentiu que 
a verdadeira felicidade só podia ser encontrada em meio à prole 
simples e honesta do trabalho. Certo ciúme secreto do minis-
tro britânico está sempre à espreita no peito de cada senador 
americano, se este é verdadeiramente democrático; pois a de-
mocracia, corretamente entendida, é o governo do povo, pelo 
povo, em benefício dos senadores, e há sempre o perigo de que 
o ministro britânico não entenda esse princípio político como 
se deve. Lorde Skye havia corrido o risco de cometer dois erros: 
ofender o senador de Nova York, não dando a devida atenção à 
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sua esposa; e ofender o senador de Illinois, ao absorver a aten-
ção da sra. Lee. Um jovem inglês teria feito as duas coisas, mas 
lorde Skye estudara a Constituição americana. A esposa do 
senador de Nova York julgava-o, então, muito agradável, e ao 
mesmo tempo o senador de Illinois despertou à convicção de 
que, afinal, mesmo nos frívolos círculos da moda, a verdadeira 
dignidade não corre risco de ser negligenciada; um senador 
americano representa um estado soberano; o grande estado de 
Illinois é tão grande quanto a Inglaterra – com a conveniente 
omissão de Gales, Escócia, Irlanda, Canadá, Índia, Austrália 
e alguns outros continentes e ilhas; e, em suma, era perfeita-
mente claro que lorde Skye não lhe parecia admirável, mesmo 
em um convívio superficial; não tinha a própria sra. Lee dito 
com todas as letras que nenhuma posição se comparava à de 
um senador americano?

Em dez minutos, a sra. Lee tinha esse dedicado estadista a 
seus pés. Ela não havia estudado o Senado sem um propósito. 
Com instinto infalível, ela lera que uma característica geral de 
todos os senadores era a sede ilimitada e ingênua de lisonja, 
engendrada a tragos diários procedentes de amigos políticos 
ou dependentes e tornando-se necessária como a bebida e en-
golida com um sorriso pesado de contentamento inefável. Um 
simples exame do rosto de Ratcliffe mostrou a Madeleine que 
ela não precisava ter medo de se exceder na lisonja; seu res-
peito próprio, não o dele, era a única restrição ao uso de tal 
isca feminina.

Ela abriu-se com ele com uma aparente simplicidade e serie-
dade, um tranquilo silêncio de modos e uma evidente consciên-
cia da própria força, o que significava que era muito perigosa.

— Ouvi seu discurso ontem, senhor Ratcliffe. Fico feliz de ter a 
oportunidade de lhe dizer o quanto ele me impressionou. Pare-
ceu-me magistral. O senhor não acha que teve grande impacto?

— Eu agradeço, senhora. Espero que ajude a unir o partido, mas 
ainda não tivemos tempo para medir seus resultados. Isso exi-
girá muitos dias mais – o senador falou em seu modo senatorial, 
elaborado, altivo e um pouco em guarda.

— O senhor sabe – disse a sra. Lee, virando-se para ele como se 
ele fosse um amigo valioso e fitando profundamente seus olhos –, 
o senhor sabe que todo mundo me disse que eu deveria estar 
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estarrecida com a queda na capacidade política em Washington? 
Não acreditei neles e, desde que ouvi seu discurso, tenho certeza 
de que estão enganados. O senhor acha que há menos habilidade 
no Congresso do que costumava haver?

— Bem, madame, é difícil responder a essa pergunta. Não é tão 
fácil governar hoje quanto antigamente. Os costumes são ou-
tros. Há muitos homens habilidosos na vida pública; muito mais 
do que costumava haver; e há mais crítica e mais crítica ferina 
também.

— Será que eu estava certa em pensar que o senhor tem uma 
forte semelhança com Daniel Webster em sua maneira de falar? 
Vocês vêm da mesma região, não é?

Aqui a sra. Lee tocou no ponto fraco de Ratcliffe. O contorno 
de sua cabeça guardava, de fato, certa semelhança com a de 
Web ster, do que ele se orgulhava, bem como de ter relação 
de parentesco distante com o Elucidador da Constituição; ele 
começou a pensar que a sra. Lee era uma pessoa muito inteli-
gente. Sua modesta admissão da semelhança deu a ela a opor-
tunidade de falar da oratória de Webster, e a conversa logo se 
estendeu a uma discussão sobre os méritos de Clay e Calhoun. 
O senador foi informado de que sua vizinha – uma mulher so-
fisticada de Nova York, elegantemente vestida e com voz e mo-
dos sedutores e suaves – havia lido os discursos de Webster e 
Calhoun. Ela não julgou necessário dizer-lhe que convencera 
o honesto Carrington a lhe trazer os volumes e marcar as pas-
sagens dignas de sua leitura; mas teve o cuidado de conduzir a 
conversa, e criticou com alguma habilidade e mais humor os 
pontos fracos da oratória websteriana, dizendo com um riso li-
geiro e um olhar dirigido aos olhos dele em deleite:

— Talvez meu julgamento não valha muito, sr. senador, mas pa-
rece-me que nossos antepassados tinham a si mesmos em muito 
alta conta, e até que o senhor me prove o contrário, continua-
rei a achar que a passagem em seu discurso de ontem que di-
zia: “Nossa força reside nessa massa emaranhada de princípios 
isolados, o cabelo do gigante meio adormecido do Partido” não 
deve nada a Webster, tanto em linguagem como em imagem, em 
qualquer momento.

O senador de Illinois emergiu na direção dessa mosca chama-
tiva como um enorme salmão de 200 libras; seu colete branco 


