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    Antes de mais nada, apresento a você, leitor, as personagens prin-
cipais desta história: o Capitão; Basileia, esposa do Capitão; o Chofer; 
o Padre e, por fim, Zeba, a amante. Outros personagens, embora se-
cundários, não são menos importantes: os olheiros do Padre; a polícia; 
o Juiz; o Advogado; o Porteiro; o júri; o povo; a freira que assoma na 
estação, no fim da história.  
    Além disso, é preciso dizer que tudo se passa em Morro dos Praze-
res, uma cidadezinha serrana, distante da costa.  
    Eis a história:  
    Quando Zeba desembarcou na estação, gerânios nasceram no 
dorso da serra. Depois um táxi a levou para o hotel, o único que existia 
ali. Desde a sua chegada, a pequena Morro dos Prazeres vinha enflo-
rando, alegremente. Flores brotavam nas encostas, nos canteiros, no 
quintal das casas.  
    O fato é que Zeba não era uma mulher comum. Desculpem-me, mas 
não era, pois sua beleza transcendia o que muitos entendem por esse 
nome. Os cabelos ruivos e sedosos, a pele alva, os contornos dos qua-
dris, das pernas, tudo contribuía para endeusá-la. E o rosto então? Um 
rosto esculpido, com traços delicados, um adorno para seu belo 
corpo.   
    Por ser assim, agraciada em demasia pela natureza, é que ela atraía 
a cobiça dos homens. Primeiro, foram as rondas em torno do hotel. 
Depois os mimos, os bombons, as frases anônimas entregues na por-
taria. “Casa comigo”, diziam certos bilhetes. “Amo-te hoje, amanhã e 
sempre”, diziam outros, mais românticos. Outros, porém, eram mais 
realistas, como este: “Quero-te por um único momento, já que não 
posso tê-la para sempre”.  
    Por quase um mês, Zeba se manteve isolada, como se ponderasse. 
Afinal, era nova na cidade e não seria prudente andar por aí, à toa, 
dando bola para qualquer um. Além do mais, tinha uma economia que 
lhe permitia folgar mais uns dias, sem sobressaltos.  
    No entanto, começou a procurá-la uma gente graúda, e ela mudou 
seus planos. Certa manhã, chegou-lhe uma prenda nova, bem melhor 
que todas as que ganhara até então: um pingente de ouro. Sim, ouro 
dezoito quilates. Coisa nobre, de primeira linha. E junto com o mimo 
estas linhas, redigidas num papelote: “Com ternura. Do seu capitão”.  
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    Na semana seguinte, outra joia. Desta vez, um anel de zircônia, ba-
nhado a ouro. E junto com ele outro bilhete, mais ousado que o pri-
meiro: “Espero-te amanhã, às onze e meia, na esquina da Prefeitura”.  
    Zeba, que não era boba nem nada, dirigiu-se ao local indicado. Ao 
vê-la, o Capitão encantou-se:  
    - Nunca vi uma jovem tão bela...  
    Ela sorriu, encabulada.  
    Desde então, ambos passaram a se ver às ocultas, e era comum o 
Capitão levá-la para outros lugares, fora da cidade. Apesar disso, ele 
a prevenira:  
    - Não se apaixone, pois eu sou casado... Aliás, bem casado...  
 
   

•  
 

   
    No início, Basileia sentia falta do Capitão. Só no início, pois, com o 
tempo, habituou-se a passar as tardes sozinha. E não demorou a per-
ceber que o seu marido podia ser dispensado – aliás, não poucas ve-
zes. Seu olhar, agora, voltava-se para o Chofer, que levava as crianças 
à escola e as pegava de volta, todo dia, pontualmente.   
    Numa tarde, pediu ao Chofer que lhe levasse para longe dali, para 
um lugar deserto. Como ele a fitasse, sem entender nada, ela insistiu, 
adocicando a voz:  
    - Leve-me para onde quiser...  
    Então o Chofer, que não era ingênuo, sacou a malícia das palavras 
e a beijou, com sofreguidão.   
    Nos dois meses seguintes, o caso foi mantido em sigilo, sem que o 
Capitão nem ninguém desconfiasse. Ou melhor, quase ninguém, já que 
o Padre andava com a pulga atrás da orelha, como se diz por aí. Mais 
de uma vez, ele vira Basileia entrar na casa do Chofer, que ficava atrás 
da igreja. E isso não era certo, pensava. Não para uma mulher casada, 
alguém que jurara lealdade ao esposo tanto na doença quanto na sa-
úde.  
    Por mais que suspeitasse da esposa do militar, o Padre receava 
julgá-la à toa, sem precisão. Por isso, ele ordenou a seus olheiros (be-
atos que lhe eram leais) que vigiassem as andanças de Basileia. Dois 
dias depois, os olheiros foram avisá-lo:  
    - Padre, nós descobrimos...  
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    - O quê, meus filhos?  
    - A mulher do Capitão... Ela é amante do Chofer...  
    Desvelado o crime, o Padre não perdeu mais tempo. Aguardou pa-
ciente a chegada do domingo, dia em que Basileia ia à missa, pela 
manhã. Finda a cerimônia, ele a chamou numa saleta, contígua à sa-
cristia, e a interpelou:  
    - Basileia, minha filha, quando a senhora se confessou pela última 
vez?  
    - Bem, eu não lembro... – retorquiu ela, constrangida.  
    - Não acha que está na hora de se confessar?   
    - Talvez...  
    - Basileia... – ele cravou os olhos nela, incisivo – A senhora não pode 
comungar se anda em falta.  
    - Eu sei, Padre... – murmurou ela, sentindo um calafrio na espinha.   
    - Pois bem, diga-me qual é a sua falta.  
    Basileia olhava-o, trêmula. Ele pegou uma bíblia e a abriu.  
    - Ouça este versículo: Vocês não sabem que os perversos não her-
darão o Reino de Deus? Não se deixem enganar: nem imorais, nem 
idólatras, nem adúlteros...  
    Mal ele acabou de ler isso, Basileia pôs-se a chorar, convulsiva-
mente. Depois, acalmando-se, acabou confessando ao Padre que traía 
o marido. Então o clérigo disse, com brandura:  
    - Em nome de Deus, eu te perdoo. Agora, vá para casa, reze cem 
ave-marias, cem padre-nossos e duzentas salve-rainhas. Depois des-
peça o Chofer e nunca mais o procure.  
    Assim, ela fez tudo o que o Padre mandara: fez as preces, em voz 
alta, para dar-lhes mais convicção, e demitiu o Chofer, que foi embora 
rangendo os dentes e prometendo, baixinho, vingar-se dela e do Capi-
tão.  
    Agora, Basileia sentia paz. Fizera as pazes com Deus e com sua 
Igreja, como boa devota que era, serva de Santo Antônio de Pádua. 
Mesmo assim, algo parecia estar fora do lugar: seu casamento. Em-
bora ela estivesse remida do adultério, o Capitão continuava chegando 
tarde em casa, todos os dias. Isso não estava certo, e ela foi se queixar 
para o Padre:  
    - Padre, eu ando desconfiada, sabe... Ele mudou bastante...  
    - Deixe comigo, minha filha... Deixe comigo...  
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    Na manhã seguinte, o Padre incumbiu seus olheiros de vigiar a rotina 
do Capitão. Deveriam segui-lo desde a manhãzinha até a noite, sem 
folga.   
    Os bons frutos dessa espionagem não tardaram. Três dias depois, 
o Padre foi avisado por um olheiro:  
    - Padre, não é à toa que a Dª Basileia suspeita do marido...  
    - Explique isso, meu filho...  
    - Ele tem um caso com a moça recém-chegada.  
    - A jovem que reside no hotel? – indagou o Padre, surpreso.  
    - Sim, ela mesma. Chama-se Zeba.  
    Em seguida, o olheiro pegou seu celular e, apontando uma imagem 
na tela, disse:  
    - Veja esta foto, Padre...  
    - Santo Deus! – exclamou o sacerdote, atônito – O Capitão beijando 
a amante...  
    - Sim... Foi ontem à noite...  
    A confirmação do delito punha o Padre em maus lençóis. Desta vez, 
não bastaria ele chamar o Capitão para uma conversa a sós, como 
fizera com Basileia. Isso não iria adiantar, já que o Capitão nem sequer 
ia à missa nem dava a mínima para as sanções da Igreja. E agora? 
Como salvar o casamento de Basileia, uma das principais devotas (e 
dizimistas) da paróquia? Era necessário um plano astucioso, um plano 
que afastasse Zeba dos braços do Capitão.   
    E, para sua sorte, o Padre não precisou pensar muito. Faltavam só 
cinco dias para mais um aniversário do Oitavo Batalhão de Infantaria 
Leve, sediado na cidade. Nesses eventos, havia um desfile, e os ofici-
ais posavam com suas mulheres, após assistirem à missa celebrada 
pelo Padre. Mas nenhum militar podia desfilar sem, antes, fazer este 
juramento: ser leal à sua mulher, compondo com esta uma única carne, 
como previsto em Gênese. Além do mais, a recusa em ir ao desfile 
podia macular a carreira do oficial e torná-lo alvo das más línguas, que 
existem em toda parte.  
 
   

•  
 

   
    Dois dias depois, os olheiros do Padre foram achar o Capitão num 
boteco. Já saía pela porta quando os espiões falaram:  
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    - Capitão, o Padre deseja falar com o senhor.  
    - O Padre? – indagou ele, surpreso – O que ele quer?  
    - Nós não sabemos. Só viemos dar o recado.  
    - Onde ele está agora?  
    - Na igreja.  
    Minutos depois, o Capitão chegava à igreja. O Padre aguardava-o 
na saleta de visitas, contígua à sacristia.  
    - Obrigado por vir, Capitão. – disse o clérigo, sentando-se.  
    - Por que me chamou, Padre?  
    - Por favor, sente-se...  
    - Claro. – disse ele, sentando-se diante do clérigo – Agora, responda: 
por que me chamou aqui?  
    - Meu filho, daqui a três dias uma bela festa vai alegrar a cidade...  
    - Sim, o aniversário do Oitavo Batalhão...   
    - Isto mesmo... E como o senhor sabe, os oficiais só podem desfilar 
se jurarem lealdade às suas esposas, como ensina a Madre Igreja.  
    Nesse instante, o Capitão empalideceu.  
    - Capitão, fale a verdade para mim... Isto ficará entre nós... Deus é 
nossa testemunha...  
    E o Capitão, erguendo-se:  
    - Ora! O senhor quer dizer que...   
    - Capitão... Eu sei de tudo, de tudo...  
    - Então o senhor sabe?  
    - Sim, eu sei. – ele cravou os olhos no oficial – O senhor anda traindo 
a Dª Basileia com uma amásia.  
    O outro saltou para trás, aflito. O Padre, então, abrandou a voz:  
    - Meu querido, nada está perdido... Deus pode te perdoar e tornar 
seus pecados brancos como a neve...  
    Então o militar caiu de joelhos, prostrado.   
    - Padre, eu tenho sido um marido cruel...  
    - Meu filho... – disse o clérigo, depondo a mão sobre a cabeça dele 
– Eu te perdoo, em nome de Deus... Agora, vá... Volte para sua mulher 
e não peque mais...  
    Dali o Capitão se dirigiu para o hotel. Estava decidido a mudar e iria 
dar o primeiro passo: romper com Zeba. Estacionou o carro e entrou 
no prédio como uma flecha. Na porta do quarto, ela o cingiu, beijando-
lhe no pescoço.  
    - Solte-me! – disse ele, rispidamente.  
    - Como assim?  
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    - Nós precisamos conversar...  
    Quando ele deixou o hotel, minutos depois, Zeba soluçava na cama, 
descabelada. Ele já ia abrir a porta do carro quando ela o agarrou, à 
força, beijando-lhe sofregamente. Nesse instante, o Chofer acabava de 
passar ali perto. Pôs-se, então, atrás duma árvore e bateu duas fotos 
do casal – Clock! Clock!  
    Na manhã seguinte, o Capitão saía de casa quando se deparou com 
o Chofer na frente do portão.  
    - O que você faz aqui? – indagou o Capitão.  
    O Chofer mostrou-lhe o envelope que trazia na mão:  
    - Trago isto, Capitão... Mas tem um preço...  
    - O que é isto?  
    - Este envelope contém a prova do seu romance secreto...  
    O militar cerrou os punhos, como se fosse esmurrá-lo, mas o Chofer 
recuou, prevenido.  
    - Vai me bater, Capitão?... Lembre-se da sua patente...  
    - Quanto você quer por este envelope? – perguntou o militar, resig-
nado.  
    - Vinte mil contos.  
    - O quê! Está louco?  
    - Ou vinte mil ou nada feito.  
    O Capitão baixou os olhos, bufando. Mas acabou cedendo:  
    - Está certo. Pago no sábado.  
    - Daqui a três dias?  
    - Sinto muito.  
    - Onde vou achá-lo?  
    - Vá ao meu gabinete, após a meia-noite. Entre pelo portão dos fun-
dos.   
    - Okay.  
    Depois o Chofer despediu-se, levando consigo o envelope nefasto.  
 
 

•  
 

   
    Consoante o acordo, estava ali o Chofer, nos fundos da casa do 
Capitão, na passagem da sexta-feira para o sábado.   
    Ele abriu o portão, devagar, e seguiu um caminho estreito que dava 
no gabinete do Capitão. Este, com os olhos na janela, atentos, avistou 
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o Chofer lá fora e, adiantando-se, foi abrir a porta. Depois se consumou 
a negociata: o envelope em troca da grana (repartida em vários maços, 
dentro dum pacote).  
    Em seguida, o Chofer virou-se e foi andando. Já se aproximava do 
portão quando ouviu um rangido. Saltou, então, para trás duma moita 
e ficou ali, imóvel. Depois ele percebeu que a janela do quarto de Ba-
sileia, no andar de cima, estava aberta. O cômodo estava iluminado. 
Será que ela o vira? E agora? Tinha de sair dali em paz, sem tumulto. 
Ele aguardou mais um minuto e, como não visse ninguém na janela, 
pôs-se de pé e correu na direção do portão.   
    Mal alcançou o passeio, deparou-se com Zeba.  
    - Vai fazer uma visitinha ao amante? – perguntou ele, destilando 
veneno.  
    - Quem é você? – perguntou ela, ríspida.  
    - Um conhecido do Capitão.  
    - Com licença... Não posso perder mais tempo...   
    E, afastando-se dele, Zeba cruzou o portão entreaberto.  
 
   

•  
 

   
    Antes do amanhecer, o sobrado fora isolado pela polícia. Dentro do 
gabinete, estirado no soalho, jazia o Capitão.  
    Ele fora baleado no peito, à queima-roupa, e morrera tentando se 
proteger, como foi revelado, mais tarde, pela autópsia. No aposento, 
nada fora tirado do lugar. A estante de livros, o laptop sobre a escriva-
ninha, o baú num canto da parede, tudo permanecia no seu devido 
lugar. Nenhum móvel fora puxado ou arrastado nem havia sinal de 
roubo. Mas havia um indício que não podia ser ignorado: um sutiã que 
jazia no soalho, ao pé da escrivaninha.   
    Essa peça íntima foi citada no inquérito da polícia e fez as suspeitas 
recaírem sobre uma única pessoa: Zeba. Pela versão da polícia, ela 
era a provável assassina do Capitão. Todos os indícios, embora cir-
cunstanciais, apontavam para ela. Segundo a acusação, Zeba fizera 
uma visita ao amante, após a meia-noite. Trancados no gabinete, am-
bos haviam trocado carícias e ela, excitada, acabara se despindo. Ins-
tantes depois, houvera uma briga – não se sabe o porquê, mas é pos-
sível que ela se tenha recusado a ir embora – e Zeba, descontrolada, 
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sacara um revólver, atirando no Capitão. Depois ela se vestira, às pres-
sas, e escapara pela porta, mas acabara esquecendo o sutiã no soa-
lho, junto à escrivaninha.   
    Talvez o leitor se pergunte: “Mas o sutiã não podia pertencer à Dª. 
Basileia?” E eu lhe respondo: “Não, caro leitor”. A mulher do Capitão 
não caberia num tapa-seios como aquele, tão delicado. Além do mais, 
o sutiã ajustava-se bem nos seios de Zeba, que era bem-feita de cur-
vas, como se sabe.  
    Outro ponto deve ser lembrado: o revólver do Capitão não foi 
achado. A polícia vasculhou toda a casa, sem nada encontrar. O pró-
prio Capitão nunca escondera de ninguém que tinha uma arma em 
casa, guardada a sete chaves. Se a arma existia, quem a pegou? Para 
a polícia, não havia dúvida: a pistola fora usada por Zeba.  
    Por outro lado, a tese da defesa não era menos improvável. É ver-
dade que Zeba visitara o Capitão naquela madrugada, isso a defesa 
não desmentia. Mas a conclusão do inquérito policial era precipitada. 
De fato, Zeba se despira, ficando nua para o Capitão, mas ambos não 
tinham brigado, como supunha a acusação. Pouco depois, ela se ves-
tira e já cogitava ir embora quando, de repente, o casal fora surpreen-
dido por alguém que entrara no gabinete – a mulher do oficial, que es-
tava na casa, como era sabido. Tomada pela fúria, pois via seu marido 
nos braços de outra, Basileia sacara um revólver, atirando no casal, a 
esmo. Mas a bala atingira só o Capitão, não a amante, que havia con-
seguido fugir, escapando pela porta. Na fuga, Zeba deixara para trás o 
tapa-seios, que jazia no soalho, ao pé da escrivaninha.  
    Como se isso não bastasse, Zeba parecia incapaz de matar alguém. 
Ao mesmo tempo que era viva e impetuosa, era também mansa e afá-
vel. Além do mais, ela não sabia manipular armas de fogo, ao contrário 
de Basileia, que aprendera a atirar com seu marido.   
    Esse caso chocou a cidade. Nas ruas, nos bares, na praça, enfim, 
em toda parte não se falava noutra coisa a não ser no estranho assas-
sinato do Capitão. Quem o matara? E por que o matara? Fora um crime 
passional, como alegavam a acusação e a defesa? Nesse caso, qual 
dos lados tinha razão? Ninguém sabia e muito se especulava.   
    Um pequeno dossiê do caso saiu no jornal da cidade. Inclusive, eu 
guardo comigo esse material, mas não vou me deter nele. Em vez 
disso, farei uma síntese do julgamento, levando em conta dois depoi-
mentos que acabaram sendo determinantes: o depoimento do Padre e 
o do Porteiro do hotel.  
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    No terceiro dia do julgamento, o clima de tensão era latente. A pri-
meira testemunha chamada pela acusação foi o Padre, que falou com 
eloquência, como se esperava.  
    Advogado: “Padre, o senhor crê que Dª. Basileia matou seu es-
poso?”  
    Juiz: “Não posso permitir esta pergunta, senhor. Nós estamos jul-
gando questões de fato, não de crença.”  
    Advogado: “Desculpa, Meritíssimo... Vou reformular a pergunta... Pa-
dre, o senhor sabe que Dª. Basileia é inocente da morte de seu es-
poso?”  
    Padre: “Sim.”  
    Advogado: “Por que?”  
    Padre: “Porque Dª. Basileia amava profundamente o Capitão. Ela 
jamais o mataria...”  
    Advogado: “Como o senhor sabe disso?”  
    Padre: “Dª. Basileia procurou-me dias atrás. Seu casamento andava 
mal e ela me pediu ajuda para salvá-lo...”  
    Nesse instante, um zumzum encheu o tribunal, interrompendo a fala 
do Padre. Mas o Juiz, batendo seu martelo, pediu silêncio, e a inquiri-
ção prosseguiu.  
    O Padre narrou, então, seus diálogos com Basileia, sem deixar de 
falar da tristeza dela, das suas lágrimas, do seu receio de ver o casa-
mento afundar-se, aos poucos. Uma santa mulher, repetia ele. Uma 
mulher devotada à família, ao marido, aos filhos... Além disso, ela era 
religiosa, serva de Santo Antônio de Pádua, alguém que amava a Deus 
e não se esquecia do dízimo.  
    Após esse depoimento, que comoveu o júri, a sessão foi encerrada 
pelo Juiz. Na manhã seguinte, o julgamento continuou, e o primeiro a 
testemunhar foi o Porteiro do hotel.   
    Advogado: “Em que andar estava hospedada a senhorita Zeba?”  
    Porteiro: “No primeiro andar.”  
    Advogado: “O senhor podia escutar os ruídos vindos do quarto?”  
    Porteiro: “Sim, podia.”  
    Advogado: “A senhorita Zeba e o Capitão discutiram alguma vez?”  
    Porteiro: “Sim, mais de uma vez.”  
    Advogado: “Então, durante as brigas, era possível ouvi-los?”  
    Porteiro: “Sim, eu ouvia quase tudo.”  
    Advogado: “Qual era o motivo dessas brigas?”  
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    Porteiro: “A Dª. Zeba era ciumenta... Não gostava que o Capitão 
falasse o nome da esposa...”  
    Com esse testemunho, a defesa quis demonstrar que Zeba era uma 
mulher irritável, que poderia explodir a qualquer momento, quando me-
nos se esperasse. Assim, a fala do Porteiro parece ter sido exitosa, 
pois causou nos jurados uma forte impressão. De fato, era uma boa 
arma da defesa, embora não servisse como prova do crime.  
    Alguns dias depois, saiu a decisão do júri. O tribunal jazia em silêncio 
quando o Juiz proferiu a sentença: por maioria de votos, Zeba fora con-
denada. A pena? A pior de todas, a mais infame: o suplício da forca!  
    Essa funesta notícia logo se espalhou e foi lamentada por muitos 
homens, tanto solteiros quanto casados.   
 
   

•  
 

   
    Fazia frio e uma névoa cobria a cidade. À gente do lugar juntavam-
se mais e mais pessoas, que chegavam das vilas e dos povoados ad-
jacentes. Todos querendo assistir àquela morte exemplar, se é que a 
podiam chamar assim.  
    Quando Zeba subiu no patíbulo, seguida pelo carrasco, não baixou 
os olhos, como faziam outros condenados, mas fitou a multidão ao seu 
redor, destemida. Então disse:  
    - Morro dos Prazeres, eu te perdoo...  
    Depois disso, ela subiu num banco, e uma corda, que pendia da 
forca, foi-lhe amarrada no pescoço. Nesse instante, ela cerrou os 
olhos, e o carrasco puxou o banco que lhe servia de apoio. Três minu-
tos depois, jazia morta, suspensa no ar.  
    Lentamente, a turba começou a se dispersar, e risos foram ouvidos 
no entorno, à medida que as ruas se esvaziavam.   
    Os gerânios que cobriam a serra foram murchando, murchando, até 
sucumbirem. Os canteiros, os jardins, os bosques desfloravam rapida-
mente, sob a névoa que se adensava.  
    Uma freira que desembarcara na estação, minutos antes, assistiu, 
alarmada, à desfloração no cume da serra. Algumas pessoas viram-na 
cair na plataforma, de repente, e foram acudi-la.  
    - Não se preocupem comigo. – disse ela, erguendo-se – O problema 
não está em mim, mas nesta cidade.  
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    - O que houve? – quiseram saber.  
    - A primavera... Este lugar não verá de novo a primavera...   
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