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NOTA DO EDITOR: Uma característica da escrita de Firbank é entremear 
personagens da ficção a artistas e personalidades de sua época, as-
sim como a vasta citação a obras de arte, músicas, peças, livros. Para 
evitar uma grande quantidade de notas ao longo do texto, listamos, 
ao fim do volume, os nomes completos e área de atuação desses ar-
tistas e obras de arte — não ficcionais — citados nas novelas. Foram 
mantidos os itálicos e termos em línguas estrangeiras do original.
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“E, ENTÃO... AH SIM! ATALANTA ESTÁ FICANDO MUITO 
EM EVIDÊNCIA.” Ela falou sem tom de queixa, afundando-se 
ainda mais na poltrona. Assim pontuava uma avaliação relati-
vamente alegre.

Como era difícil carregar uma cruz numa tarde tão apáti-
ca! Que prazer deitá-la um pouco — apoiá-la, por um instan-
te que fosse, contra outra pessoa… Sua interlocutora balan-
çou o lenço com expressividade. Ela sentiu naquele instante 
que era mais seguro não falar. Com muito jeito, levantou-se.

Sobre uma lona escura agrupavam-se algumas delicadas 
miniaturas persas. 

Curvou-se em sua direção:
“Oh, que preciosidades!”
Mas lady Georgia não a deixava ir embora. 

“O papel de uma mãe”, disse, “tende a tornar-se um fardo”.
A sra. Henedge virou-se em sua direção: 

“Ora, o que se pode fazer, querida?”, perguntou e, com 
um suspiro, desviou o olhar triste para o espaço da praça, 
aberto a comparações.

Lady Georgia Blueharnis era a proprietária daquela casa 
nas imediações da Hill Street em cujas curvilíneas sacadas 
de ferro teria parecido apropriado para senhoras em sóbrias 
sedas reclinarem-se melodiosamente a certas horas do dia. 
Nos idos greco-walpolianos, a casa servira de cenário a uma 
embaixada; desde então, renascera inesperadamente como 
fundo aprazível e adequado para abrigar a mais frugal do-
mesticidade — ou até mais. 

Não que se pudesse considerar lady Georgia uma figura 
doméstica… Seus interesses na vida eram demasiadamente 
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dispersos. Conhecida como a Isabella d’Este de seus dias, 
suas investigações no campo da arte a levaram, sobretudo, 
para longe do seio da família.

“É melhor”, disse a sra. Henedge, ao admirar a espessa 
folhagem na praça, suspirando mais uma ou duas vezes, “é 
melhor estar em evidência do que parecer apenas um saco 
de ossos. E, graças a Deus, Atalanta não é excêntrica! Pense 
no pobre sr. Rienzi-Smith, que vive sob o constante terror 
de que um dia sua esposa faça alguma coisa de fato estranha 

— talvez correr por Piccadilly sem chapéu… Na vida, querida, 
é melhor olhar para o que está imediatamente à frente. Não 
mire tão longe!”.

“Eu estava apenas pensando na segunda-feira.”
“Haverá onze madrinhas além de At’y!”
“Ainda não sei o que devo vestir”, confessou lady  Georgia. 

“Mas será algo muito simples.”
“Ele tem 23 anos… e sobrancelhas adoráveis”, comentou a 

sra. Henedge, começando a ronronar.
“Você sabe onde passarão a lua de mel?”
“Creio que começarão por Bruxelas...”
“É difícil imaginar”, observou lady Georgia, “que alguém 

viaje deliberadamente a Bruxelas”.
“Suponho que pareça excêntrico”, murmurou a sra. 

Henedge, olhando misteriosamente ao redor.
A sala onde se encontrava era, digamos, difícil. O madei-

ramento, obra de Pajou, fora pintado num cinza sem vida ou 
esplendor, enquanto as cortinas e o estofamento das cadei-
ras eram de uma seda suave, amarelo-canário, com listras 
azuis. Aqui e ali se distribuíam arranjos de azaleia rosa e es-
carlate em vasos de madeira — uma magnífica audácia. Sobre 
a lareira, pendia um encantador retrato de lady  Georgia, feito 
por Renoir. Ninguém jamais aquecia ali as mãos ou postava-

-se diante do verão selvagem de suas flores sem se maravilhar

— “Estupendo!”. No retrato, a anfitriã caminha lentamente 
por uma paisagem econômica, composta de uma só árvore 
esguia, sustentando sobre a cabeça, com leveza, galhos fir-
mes cuja folhagem sucinta a protegia do sol. No lado oposto 
da sala via-se um segundo retrato dela com o marido e os 
filhos — uma adorável Sagrada família à moda veneziana e, 
entre os dois, ocupando as paredes da sala em diferentes al-
turas, em explosões de rosa e azul-celeste, acompanhava-se 
uma suntuosa Via Crucis de Tiepolo. No teto, caso houvesse 
quem se interessasse em olhar tão alto, divisavam-se alguns 
dos últimos vestígios da embaixada — aljavas, archotes, ro-
sas e toda a parafernália de Eros… Mas os olhos, viajando por 
todos esses obstáculos, invariavelmente retornavam ao re-
trato veneziano, chamado por todos, via de regra com ofe-
gante admiração, de Madonna no Osprey.

Comparando-a com sua anfitriã, a sra. Henedge era inca-
paz de identificar a menor semelhança entre pintura e mo-
delo. Ela ainda esperava encontrá-la… Exceto, considerou, 
pelo querido sir Victor Blueharnis, um belo e intrépido São 
José de olhos azuis levemente injetados, as graciosas crian-
ças e o adorável pequinês, o quadro era, decididamente, um 
Madeleine lisant. Impressionante, visto que absolutamente 
inquestionável, era como aquele não era um retrato satis-
fatório da própria lady Georgia. Mas, com o perdão da per-
gunta, como poderia ser? Como seria possível para um pintor 
fixar sobre a tela alguém tão fugaz? — ele certamente teve de 
interpretar. Teve de pintar sua alma, tomando cuidado para 
não deixá-la parecer, como poderia ter feito um artista infe-
rior, um pecado capital exageradamente vestido. 

O rosto de lady Georgia, de fato, era tão sensível quanto um 
mar calmo para as nuvens que passam. Ela tinha  variedade. 
Frequentemente, conseguia se fazer bonita de verdade e, 
mesmo em seus momentos de maior simplicidade, sempre 
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se mostrava interessante. Sua natureza, também, era tão er-
rática quanto seu rosto. À primeira vista, talvez fosse singular 
demais para transmitir uma impressão definitiva… Naquela 
tarde, bastou uma única flor cor-de-rosa em seu vestido pre-
to para ganhar um ar, por assim dizer, muito distante.

Para quem ela estava fazendo aquela sondagem, refletiu 
a sra. Henedge, e para quem At’y ganhava tanta evidência? 
Seria para o pobre lorde Susan, que, segundo se dizia, andava 
cansado do mundo aos 23 anos?

Envolvida em tais pensamentos, ela acariciava, com um 
dedo coberto por uma luva marfim, um pequeno pássaro de 
bronze com uma asa quebrada.

A sra. Henedge, viúva de um homem insensato, o bispo de 
Ashringford, era considerada, por aqueles que a conheciam, 
a simpatia em pessoa. O bispo, segundo boatos, apaixonara-

-se por ela à primeira vista, certa manhã, enquanto oficiava a 
missa na catedral de um amigo. Ela o fizera lembrar-se de um 
cervo assustado — embora, como explicou posteriormente, 
estivesse apenas tomando posse de um hinário. O casamen-
to deles foi considerado um verdadeiro romance. Já perto do 
fim, contudo, o bispo tornara-se o próprio gigante Fi-feu- 

-fo-fum de João e o pé de feijão. Ela passara por maus bocados; 
ainda assim, era sempre capaz de referir-se ao marido como 

“pobre Leslie querido”, agora que tinha morrido. Hoje, talvez, 
fosse possível dizer que ela abandonara nosso século, pois 
nem sequer sabia em qual estava. Enrolada no que parecia 
ser um pedaço de tapeçaria de Beauvais, sua figura sugeria o 
rouco sacolejar de carruagens, um saque a Troia. Como lady 
Georgia observara com bastante argúcia, ela era uma horda 
às portas de… Roma.

Mas os pensamentos puseram-se em fuga quando alguns 
dos anjos da conhecida Madonna e vários pequineses entra-
ram atabalhoadamente na sala. 

“Ela fugiu na Berkeley Square.”
“Estava tomando sorvete.” 
“Estava usando duas penas verdes imensas na cabeça.”
“O policial foi embora com a sombrinha dela.”
“Ela estava vindo nos ver.”
As crianças estavam muito excitadas. “Silêncio, que-

ridos!”, exclamou lady Georgia. “E quando estiverem mais 
calmos, expliquem quem fugiu na Berkeley Square.”

“A vovó fugiu!”
“Quem diria”, disse Fräulein entrando em seguida, “que 

uma carruagem de um só cavalo pudesse fazer tanto mal!”. 
Eles voltavam do imenso coração de Bloomsbury, aonde 

as crianças eram frequentemente levadas para aprender pos-
tura e bons modos a partir das tânagras do British Museum. 
Depois de posarem à maneira e ao estilo dos coríntios ou pra-
ticarem mergulho sentados em banquinhos como faziam os 
atenienses, retornavam para casa quase sempre ensandecidos.

“Hoje estão incontroláveis!”, murmurou Fräulein, tentando 
rapidamente contê-los e levá-los embora. Mas a sra. Henedge, 
segurando uma criança, já começava a discorrer.

“O aspecto dela”, observou a mulher, “continua belo como 
sempre; mas ela começa a parecer mais velha!”. 

Embora estrangeira, Fräulein era capaz de saborear ple-
namente o comentário. Era recente sua chegada, em subs-
tituição a mademoiselle Saligny, dispensada por batizar uma 
boneca de Maria Antonieta. Infelizmente, como lady Georgia 
descobrira desde então, seu ceticismo teutônico praticamente 
desconhecia variação, aplicando-se da mesma forma ao Todo-

-Poderoso ou a um balde de água quente; mas isso era, segun-
do pensava, mais perdoável que batizar uma boneca de Maria 
Antonieta. Quão notáveis ou inofensivas eram suas dúvidas!

“Isso, sim, é uma fuga!”, murmurou lady Georgia, assim 
que saíram; “a tirania de minha sogra está cada vez mais 



R
O

N
A

LD
 F

IR
B

A
N

K

16 17

IM
O

D
É

ST
IA

difícil e, nesse calor, com certeza fica completamente fora 
de controle”.

Ela estendeu a mão com indiferença para uma colossal 
rosa vermelha. Tantos talismãs para felicidade agrilhoavam-

-lhe os braços! Mal os conseguia mover sem que o tilintar
de bolas de cristal ou a influência de algum porco de mala-
quita a lembrassem de sua infelicidade. “Não posso suportar
que James organize as flores: ele as enfia nos vasos”, disse.
Agarrou e soltou algumas, murmurando: “E, quando Charles
faz os arranjos, elas invariavelmente caem para todos os la-
dos! Veja tudo o que eu fiz; nosso arrendamento não vence
antes do ano 2001. Então, vale a pena fazer algumas peque-
nas melhorias!”.

Mas a sra. Henedge parecia pouco inclinada a se como-
ver. Sentada em um sofá totalmente sem molas, que prova-
velmente um dia tinha sido o esquife de Julieta Capuleto, ela
parecia ter alguma coisa a confidenciar. Algo a incomodava
para além de “a pobre Guarda, debaixo desse sol todo!”.

“Minha querida Georgia”, disse ela, “agora que você me
contou suas novidades, quero lhe contar a descoberta mais
surpreendente”.

Lady Georgia arregalou os olhos. “É alguma coisa nova so-
bre a sra. Hanover?”, arriscou.

A sra. Henedge a encarou.
“Isso ainda é um segredo”, disse, “e embora, em muitos 

aspectos, eu tivesse adorado contar a Ada, é muito provável 
que ela contaria imediatamente a Robert, e ele, em confian-
ça, é claro, contaria a Jack, e Jack contaria a todo mundo, e 
então…”.

“Melhor não contar para Ada!”
A sra. Henedge suspirou.

“Você se lembra do professor Inglepin?”, perguntou. “Sua 
mãe era Chancellor de nascimento… Fanny, o nome dela. 

Bem, ultimamente, durante sua estada no Egito, o profes-
sor (ele me aterroriza! É tão magro, tão feroz!) encontrou um 
fragmento original de Safo e, por isso, com a ajuda dele, darei 
uma pequena festa em minha casa, no domingo, para tornar 
o verso público.”

Lady Georgia animou-se imediatamente. A Isabella d’Es-
te despertava em seu interior.

“Minha querida, que coisa adorável!”, exclamou.
“Pessoas excepcionais comparecerão”, sugeriu nervosa a 

sra. Henedge.
“Oh, sim?”
“A sra. Asp, a srta. Compostella, os Calvallys!”
“Será delicioso!”
“Bem, querida, creio que você não me culpará, caso se 

sin ta entediada?”
Lady Georgia fechou os olhos. 

“Safo!”, exclamou. “Estou pensando no que vou vestir. O 
instinto, creio eu, me diria para usar uma crinolina, com um 
xale de caxemira amarelo e uma touca turquesa.”

A sra. Henedge assustou-se. “Espero que sejamos tão 
Ingres quanto possível”, disse ela, “já que não há tempo para 
sermos gregos. E, agora que lhe contei, devo voar! Não, que-
rida, não posso nem mesmo ficar para ver as melhorias; já 
que a casa será sua por tanto tempo, poderei vê-las talvez 
outra hora. Esta noite, irei com os Fitzlittles aos bailarinos 
russos”. E completou, melodiosamente, da escada: “Amo 
tanto Nijinsky em Le spectre de la rose!”.




