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            ra o aniversário da infanta. Ela completava doze 

anos de idade. O sol brilhava resplandecente nos jardins do 

palácio.  

Embora fosse uma princesa real e infanta da Espanha, 

ela tinha apenas um aniversário por ano, exatamente como os 

filhos de pessoas muito pobres. De modo que era naturalmente 

de grande importância para todo o reino que nessa ocasião ela 

tivesse um dia realmente perfeito. E realmente o dia estava 

esplêndido. As tulipas listradas e altas se erguiam eretas em 

suas hastes como uma fileira de soldados, olhavam desafiantes 

as rosas do outro lado do gramado e diziam: 

– Somos agora tão esplêndidas quanto vocês!  

Borboletas rubras esvoaçavam ao redor com pólen 

dourado nas asas, visitando cada flor alternadamente; lagartixas 

arrastavam-se das fendas do muro e se aqueciam ao sol 

ofuscante; as romãs estalavam e se partiam com o calor, 

exibindo seus corações encarnados e sangrentos. Até os limões 

amarelo-pálidos que pendiam em profusão da pérgula e ao 

longo das arcadas escuras, pareciam ter obtido do estupendo 

sol uma cor mais firme, e as magnólias abriam suas grandes 

flores em forma de cúpulas cor de marfim e bordas reviradas, 

espalhando no ar um perfume suave e acentuado. 

Acompanhada de amigos, a princesinha corria pelo 

terraço, brincava de esconde-esconde em torno dos vasos de 

E 
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pedra e das velhas estátuas cobertas de limo. Nos dias comuns 

permitiam que brincasse apenas com crianças da sua própria 

linhagem, e assim tinha sempre de brincar sozinha, mas seu 

aniversário era uma exceção: o rei consentiu que convidasse 

seus amigos prediletos para se divertirem com ela. Havia um 

encanto grandioso naquelas graciosas crianças espanholas 

quando corriam aqui e ali; os meninos com chapéus plumados e 

capas curtas esvoaçantes; as meninas apanhando os refolhos 

de seu vestido longo de brocado e protegendo do sol os olhos 

com grandes leques pretos e prateados. Mas a infanta era a 

mais graciosa de todas e a mais finamente vestida, à moda um 

tanto incômoda de então. Seu vestido era cor de cinza, com saia 

e mangas largas bufantes pesadamente bordadas de prata e 

corpete rijo enfeitado com fileiras de finas pérolas. Dois 

pequenos chinelos com enormes florões cor-de-rosa 

despontavam sob a orla do vestido quando ela andava. Seu 

grande leque de gaze era cor-de-rosa e pérola, e nos cabelos, 

que pareciam uma auréola de ouro desbotada em torno das 

faces alvas, tinha uma bela rosa branca. 

De uma das janelas do palácio o triste e melancólico rei 

observava-os. Atrás dele estava seu irmão, Dom Pedro de 

Aragão, a quem odiava, e sentado ao seu lado estava seu 

confessor, o Grande Inquisidor de Granada. O rei estava mais 

tristonho que de costume, pois quando via sua filha reverenciar 

com infantil solenidade os cortesão reunidos ou rir, por trás do 

leque, da severa Duquesa de Albuquerque, que sempre a 

acompanhava, pensava na jovem rainha, sua mãe, que pouco 

tempo antes – assim lhe parecia – chegar da alegre França e 

tinha definhado no melancólico esplendor da corte espanhola, 

morrendo seis meses depois do nascimento da filha, antes de 
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ver as amendoeiras florescerem duas vezes no pomar, ou 

apanhar o fruto da segunda colheita anual da velha figueira que 

ficava no centro do pátio agora coberto de gramíneas. Tão 

grande tinha sido o seu amor por ela que não suportou que o 

túmulo a afastasse dele. Fora embalsamada por um médico 

mouro que, diziam, tinha sido confiscado pelo Santo Ofício por 

heresia e suspeita de praticar magia e, em retribuição por seus 

serviços, recebeu perdão. 

O corpo dela ainda repousava no esquife forrado na 

capela de mármore negro do palácio, exatamente como os 

monges a tinham levado naquele dia tempestuoso de março 

aproximadamente doze anos antes. Uma vez por mês o rei, 

enrolado em um manto negro com uma lanterna encoberta nas 

mãos, entrava ali, se ajoelhava a seu lado e evocava: “Mi reina! 

Mi reina!”. Algumas vezes, quebrando as formalidades solenes 

que na Espanha dirigem cada ato da vida e estabelecem limites 

mesmo para o sofrimento de um rei, apertava aquelas mãos 

lívidas cheias de joias com impetuosa agonia de dor e tentava 

reavivar seu rosto pintado e frio com loucos beijos. 

Hoje parecia vê-la novamente, como da primeira vez que 

a viu no castelo de Fontainebleau, quando ele tinha quinze anos 

e ela era ainda mais jovem. O contrato de núpcias fora 

solenemente celebrado naquela ocasião pelo núncio papal na 

presença do rei da França e de toda a corte, retornando ele ao 

Escorial com uma pequena mecha de cabelo louro e a 

lembrança de dois lábios infantis curvando-se para beijar sua 

mão quando ele entrava na carruagem. Mais tarde, veio a 

cerimônia de casamento, apressadamente realizada em Burgos, 

uma pequena cidade perto da fronteira entre os dois países, 

seguida da grande entrada em Madri com a habitual celebração 
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da missa cantada na igreja de Atocha, e de um auto de fé, mais 

solene que o habitual, no qual aproximadamente trezentos 

heréticos entre os quais havia muitos ingleses, foram entregues 

ao braço secular para execução na fogueira. 

 Sem dúvida, ele a tinha amado loucamente, e para a 

ruína – muitos assim pensaram – de seu país, na época em luta 

com a Inglaterra pela posse do império do Novo Mundo. 

Raramente consentia que ela ficasse longe do seu alcance; por 

ela, se esquecera, ou parecia ter-se esquecido, de todos os 

assuntos importantes de Estado, e, com essa cegueira terrível 

que a paixão produz, não percebeu que as cerimônias 

primorosas com que procurava agradá-la só fizeram agravar a 

estranha enfermidade de que ela padecia. Durante um período 

depois da sua morte, ele parecia uma pessoa privada da razão. 

E, de fato, teria sem dúvida abdicado formalmente, recolhendo-

se no mosteiro trapista1 de Granada, de que já era prior titular, 

não fosse a preocupação de deixar a pequena infanta à mercê 

do seu irmão, cuja crueldade, mesmo na Espanha, era notória – 

muitos suspeitavam que ele causara a morte da rainha por meio 

de um par de luvas envenenadas que lhe dera quando ela visitou 

seu castelo em Aragão. 

Mesmo depois de expirar o período de três anos de luto 

que o rei tinha decretado por édito real para todos os seus 

domínios, ele nunca tolerou que seus ministros falassem de um 

novo casamento, e quando o próprio imperador lhe ofereceu a 

mão da encantadora arquiduquesa da Boêmia, sua sobrinha, ele 

                                                           
1 Trapista é uma designação aplicada aos monges da ordem dos 
Cistercienses Reformados da Estrita Observância, congregação 
religiosa que segue a Regra de São Bento. O nome deriva do fato de 
seu primeiro mosteiro ter surgido na abadia de La Trappe. 
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mandou os embaixadores declararem ao seu senhor que o rei 

da Espanha já estava casado com a dor, e que, embora não 

fosse senão uma esposa estéril, amava-a mais que a beleza; 

uma resposta que lhe custou o domínio de ricas províncias dos 

Países Baixos, que logo depois, incitadas pelo imperador 

revoltaram-se contra ele lideradas por alguns fanáticos da Igreja 

Reformada. 

Toda a sua vida de casado, com seus arroubos de paixão 

impetuosa e ardente, seguida da terrível agonia do seu repentino 

fim, parecia retornar ao observar a infanta brincando no terraço. 

Ela possuía toda a bela impetuosidade de maneiras da rainha, o 

mesmo jeito voluntarioso de jogar a cabeça para trás, a mesma 

altivez no desenho encantador dos lábios, o mesmo sorriso 

maravilhoso – vrai sourire de France2 – quando vez ou outra 

erguia a vista e olhava de relance para a janela, ou estendia a 

pequena mão para os solenes cavalheiros espanhóis beijarem. 

Mas o riso estridente das crianças feria os seus ouvidos, a 

luminosidade inclemente do sol zombava da sua mágoa, e o 

odor picante das estranhas especiarias, como as que os 

embalsamadores usam, parecia – ou era uma fantasia? – 

degradar o límpido ar da manhã. Ele afundou o rosto nas mãos 

e, quando a infanta levantou novamente os olhos para a janela, 

as cortinas estavam fechadas e o rei tinha-se retirado. 

Ela fez uma pequena moue3 de decepção e encolheu os 

ombros. Por certo ele podia ter ficado com ela no seu 

aniversário. Que lhe importavam os estúpidos assuntos de 

Estado? Ou ele tinha ido àquela capela sombria, onde os 

                                                           
2 Em francês no original: verdadeiro sorriso da França. 
3 Em francês no original: fazer beicinho. 
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candelabros estavam permanentemente acesos, e onde nunca 

lhe permitiam entrar? Que tolo era, o sol brilhava tão 

esplendorosamente e todos estavam tão felizes! Além disso, ele 

perderia a encenação da tourada que as trompas já anunciavam, 

para não falar da apresentação de marionetes e de outras 

atrações maravilhosas. Seu tio e o Grande Inquisidor eram muito 

mais sensatos. Vieram ao terraço e lhe prestaram cumprimentos 

gentis. Jogou então linda cabeça para trás e, tomando a mão de 

Dom Pedro, desceu as escadas em direção à extensa tenda de 

seda púrpura que tinha sido erguida na extremidade do jardim; 

as outras crianças acompanharam-na, seguindo na frente, em 

rigorosa ordem de preferência, aqueles que tinham nomes mais 

extensos. 

Um séquito de meninos nobres, fantasticamente vestidos 

de toureiros, veio ao seu encontro, e o jovem Conde de Terra 

Nova, estupendamente belo, com idade perto de quatorze anos, 

descobrindo sua cabeça com toda a graça de um fidalgo nato e 

nobre espanhol, conduziu-a solenemente a uma cadeira 

pequena de ouro e marfim colocada em um estrado erguido 

acima da arena. As crianças se agrupavam em torno, abanando 

seus enormes leques e sussurrando entre si; parados à entrada, 

Dom Pedro e o Grande Inquisidor riam. Mesmo a duquesa – a 

Camarera Mayor, como era chamada, uma mulher esguia e de 

feições rígidas, usando um rufo amarelo, não parecia tão 

geniosa como de costume, e algo como um sorriso frio flutuava 

no rosto rugoso e crispava os lábios franzinos e esmaecidos. 

Foi deveras uma tourada maravilhosa, muito mais bonita 

– pensou a infanta – que a genuína tourada que ela tinha visto 

em Sevilha, por ocasião da visita do Duque de Parma a seu pai. 

Alguns dos meninos se pavoneavam sobre os cavalinhos de 
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brinquedo ricamente paramentados, brandindo os dardos longo  

com flâmulas alegres de fitas coloridas; outros a pé balançavam 

suas capas vermelhas na frente do touro, saltando ligeiros sobre 

as barreiras quando o animal arremetia contra eles; quanto ao 

próprio touro, era exatamente como um touro vivo, embora fosse 

feito de vime e revestido de couro apenas, e algumas vezes 

teimasse em correr pela arena sobre as patas traseiras, coisa 

que nenhum touro vivo jamais sonha fazer. Mas travou tão 

magnífica luta, que as crianças ficaram excitadíssimas e, 

levantando-se dos assentos, abanaram seus lenços de renda e 

gritaram: Bravo toro! Bravo toro! – com tal senso de realidade 

que pareciam gente adulta. Finalmente, porém, depois que os 

cavaleiros desmontaram no fim do prolongado combate, durante 

o qual muitos dos cavalos de brinquedo foram espetados de lado 

a lado, o jovem Conde de Terra Nova trouxe o touro ajoelhado 

e, obtendo permissão da infanta para aplicar o coup de grâce4 

mergulhou sua espada de madeira no pescoço do animal com 

tamanha violência que a cabeça soltou-se inteira e em seu lugar 

apareceu o rosto risonho do pequeno Monsieur de Lorraine, filho 

do embaixador francês em Madri. 

A arena foi então esvaziada em meio a muitos aplausos, 

e os cavalos de brinquedo mortos foram arrastados solenemente 

por dois pajens mouros de libré preta e amarela e, depois de um 

intervalo curto, durante o qual um equilibrista francês 

apresentou-se sobre a corda bamba, algumas marionetes 

italianas representaram a tragédia neoclássica Sofonisba no 

palco de um pequeno teatro erguido para esse propósito. A 

encenação foi extremamente natural e elas atuaram tão bem, 

                                                           
4 Em francês no original: golpe de misericórdia. 
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que os olhos da infanta, ao terminar a apresentação, estavam 

completamente turvados de lágrimas. De fato, algumas das 

crianças realmente choraram e tiveram de ser consoladas com 

bombons; também o Grande Inquisidor, de tão abalado, não 

pôde deixar de dizer a Dom Pedro quanto lhe parecia intolerável 

que figuras simples feitas de madeira e cera pintada, animadas 

mecanicamente por fios, pudessem ser tão infelizes e ser 

atingidas por infortúnios tão terríveis. 

Na sequência, entrou um ilusionista africano com um 

grande cesto raso coberto com um pano vermelho e, colocando-

o no centro da arena, pegou de seu turbante uma curiosa flauta 

e passou a tocá-la. Em poucos momentos o pano começou a 

mover-se e, à medida que o som ficava mais penetrante duas 

serpentes de cor verde e dourada, erguendo a cabeça de 

estranha forma triangular, moviam-se de Iá para cá ao som da 

música como uma planta balançando na água. As crianças, 

porém, ficaram muito assustadas com seu capelo de manchas 

coloridas e com a língua parecida com seta veloz. Foi-lhes muito 

mais agradável quando o ilusionista fez uma laranjeira 

minúscula surgir da areia, cobrir-se de belas flores brancas e 

cachos de laranjas verdadeiras; a alegria e o espanto foram 

intensos quando ele pegou o leque da filha pequena do Marquês 

de Las Torres e o transformou em um pássaro azul que cantou 

voando ao redor da tenda. Também encantador foi o minueto 

solene apresentado pelos meninos dançarinos da igreja de 

Nossa Senhora do Pilar. A infanta nunca tinha presenciado 

essas solenidades maravilhosas que acontecem em honra da 

Virgem, diante do altar-mor, todo ano no mês de maio. Na 

verdade, ninguém da família real da Espanha tinha entrado na 

grande catedral de Saragoça desde que um sacerdote louco, a 
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serviço da Rainha da Inglaterra – assim muitos acreditavam –, 

tentara administrar uma hóstia envenenada ao príncipe das 

Astúrias. Por essa razão ela só conhecia, por ter ouvido falar, a 

“Dança de Nossa Senhora”, como era chamada, e de fato era 

um lindo espetáculo. Os meninos vestiam trajes de feitio antigo 

em veludo branco, e seus curiosos chapéus de três pontas 

estavam decorados com prata e encimados por grandes plumas 

de avestruz; seus trajes de deslumbrante brancura, quando se 

moviam ao sol, tornavam-se mais acentuadas no rosto moreno 

e longos cabelos negros que tinham. Todos estavam fascinados 

pela dignidade distinta com que eles se moviam entre as figuras 

intricadas da dança e pela graça trabalhada de gestos 

vagarosos e reverências cerimoniosas. Quando terminaram a 

apresentação agradeceu as reverências com muita cortesia e 

pronunciou votos de que levaria uma grande vela ao santuário 

de Nossa Senhora do Pilar em agradecimento à alegria com que 

ela a agraciara.          

Um grupo de belos egípcios – como eram chamados 

naqueles tempos os ciganos – entrou na arena e, sentando-se 

em círculo com as pernas cruzadas, começou a tocar 

brandamente suas cítaras, gingando o corpo ao ritmo da melodia 

e entoando, quase inaudivelmente, uma cantiga profunda e 

sonhadora. Quando eles notaram a presença de Dom Pedro, 

ficaram com o semblante carregado e alguns olharam-no 

apavorados, pois poucas semanas antes ele tinha mandado 

enforcar dois indivíduos do seu grupo por feitiçaria na praça do 

mercado em Sevilha. Mas, encantados com a amável infanta, 

que, recostada em sua cadeira, olhava-os por cima do leque com 

seus grandes olhos azuis, se sentiram seguros de que uma 

criatura tão terna como ela nunca poderia ser cruel com 



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
WILDE, Oscar – O Aniversário da Infanta. 2020. 28 páginas. 

11 

ninguém. Continuaram, então, a tocar muito docilmente, apenas 

roçando as cordas com suas longas unhas aguçadas, a cabeça 

caindo como se estivessem quase adormecendo. Subitamente, 

com um grito tão agudo que todas as crianças se assustaram e 

a mão de Dom Pedro agarrou o punho de ágata de sua adaga, 

saltaram nos pés e rodopiaram loucamente em torno da arena, 

tocando seus pandeiros e cantando uma canção de amor 

frenética em sua estranha língua gutural. Depois, a outro sinal, 

atiraram-se novamente no chão e ali ficaram completamente 

imóveis, e o arranhado surdo das cítaras era o único som que 

quebrava o silêncio. Depois de repetir essa cena várias vezes, 

desapareceram por alguns instantes; reapareceram logo depois 

trazendo um urso pardo preso por uma corrente e alguns 

macaquinhos da Berbéria5 sobre os ombros. O urso se mantinha 

ereto de ponta-cabeça com a maior compostura; os esbeltos 

macaquinhos executavam todo tipo de travessuras engraçadas 

com dois dos meninos ciganos que, como fazia parecer, eram 

seus donos, combatiam com pequenas espadas e disparavam 

canhões, como se fossem soldados em exercício exatamente 

como a própria guarda do rei. Naturalmente, os ciganos fizeram 

um grande sucesso. 

Mas a parte mais engraçada de toda a diversão da 

manhã foi indubitavelmente a dança do anão. Quando ele entrou 

na arena bamboleando sobre as pernas tortas e gingando a 

cabeça enorme e disforme para lá e para cá, as crianças 

irromperam em gritos explosivos de alegria. A infanta ria tanto 

que a camareira se viu forçada a lembrá-la de que, embora 

                                                           
5 Berbéria ou Barbaria: designação usada pelos europeus do século 
XVI ao séc. XIX para se referirem às regiões costeiras do Marrocos, 
Argélia, Tunísia e Líbia. 



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
WILDE, Oscar – O Aniversário da Infanta. 2020. 28 páginas. 

12 

houvesse muitos casos anteriores na Espanha de uma filha de 

rei chorar diante de seus iguais, não havia nenhuma princesa de 

sangue real que tivesse exibido tanta alegria ruidosa diante 

daqueles que lhe eram inferiores em nascimento. O anão, 

contudo, era realmente irresistível, e mesmo a corte da 

Espanha, cuja esmerada paixão pelo horrendo fora sempre 

notória, nunca tinha visto um monstrinho tão fantástico. Era, 

ademais, sua primeira apresentação. No dia anterior, os nobres 

tinham ido por acaso caçar numa parte remota do grande 

sobreiral que ficava em torno da cidade; dois deles o 

encontraram correndo desenfreado pela floresta e o levaram 

consigo para fazer uma surpresa à infanta; seu pai, um pobre 

carvoeiro, se viu muito contente de se livrar de um menino tão 

inútil e feio. Talvez, o mais divertido nele fosse o completo 

desconhecimento da sua aparência grotesca. Na verdade, ele 

parecia completamente feliz e integralmente tomado de alegria. 

Quando as crianças riam, ele ria tão livremente e tão alegre 

quanto qualquer uma delas, e ao final de cada dança prestava a 

cada uma a mais cômicas reverências, sorrindo e curvando a 

cabeça como se fosse realmente uma delas e não uma criatura 

deformada que a Natureza, por alguma disposição de humor 

jocoso, tivesse criado para servir de escárnio. Ficou 

absolutamente fascinado pela infanta. Não podia desviar os 

olhos dela e parecia dançar apenas para ela. 

A infanta, no final da apresentação, relembrando que 

tinha visto as grandes damas da corte lançarem buquês a 

Caffarelli - o soprano italiano que, pela doçura de sua voz, o 

Papa enviara de sua própria capela a Madri para tentar curar a 

melancolia do rei –, tirou a linda rosa branca de seus cabelos, 

em parte por gracejo, em parte para provocar a camareira, e a 
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jogou para ele sobre a arena com seu mais doce sorriso. O anão, 

tomando o gesto dela completamente a sério, apertou a flor 

contra seus lábios rústicos e ásperos. Dobrou um dos joelhos 

com a mão sobre o coração, arreganhando os dentes num 

sorriso de orelha a orelha em meio aos seus olhinhos cintilantes 

de prazer. 

Isso acabou de vez com a compostura da infanta, que 

continuou rindo logo depois que o anão deixou a arena, 

manifestando ao seu tio o desejo de que a dança se repetisse 

imediatamente. A camareira, entretanto, com o argumento de 

que estava muito calor, decidiu que seria melhor que sua alteza 

retornasse sem demora para o palácio, onde uma festa 

esplêndida já estava preparada para ela, incluindo um bolo de 

aniversário com as iniciais do seu nome desenhadas por cima e 

uma adorável bandeirinha de prata tremulante no alto. A infanta 

ergueu-se cordata, com muita dignidade, e, tendo dado ordens 

para que o anão fosse dançar novamente para ela depois da 

sesta, manifestou seus agradecimentos ao jovem Conde de 

Terra Nova por sua encantadora recepção e voltou para seus 

aposentos; as crianças a seguiram na mesma ordem em que 

tinham entrado. 

Assim que o anão ouviu que ia dançar uma segunda vez 

para a infanta, e por ordem expressa dela própria, ficou tão 

orgulhoso que saiu correndo pelo jardim beijando a rosa branca 

num ridículo êxtase de prazer e fazendo os mais toscos e 

grotescos gestos de alegria. 

 As flores estavam completamente indignadas com essa 

invasão insolente em sua linda casa. Quando o viram em 



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
WILDE, Oscar – O Aniversário da Infanta. 2020. 28 páginas. 

14 

cabriolas pelas trilhas, agitando os braços acima da cabeça com 

modos tão ridículos, não puderam reprimir mais o sentimento. 

– Ele é muito feio para que seja autorizado a brincar em 

qualquer lugar onde estejamos – gritaram as tulipas. 

– Devia beber suco de papoula e dormir por mil anos – 

disseram os grandes lírios vermelhos, extremamente 

encolerizados. 

– Ele é um horror completo! – atiraram os cactos. – Pois 

sim, é retorcido e troncudo, e sua cabeça é totalmente 

desproporcional às suas pernas. Ele me faz sentir deveras todo 

eriçado, e se ele se aproximar vou ferroá-lo com meus espinhos. 

– E ele conseguiu uma das minhas melhores flores! – 

exclamou a roseira branca. – Eu mesma a dei para a infanta esta 

manhã, como presente de aniversário, e ele a roubou dela. 

Ladrão, ladrão, ladrão! – gritou com toda a força da sua voz. 

Até os gerânios vermelhos, que não costumavam dar-se 

ares de importância, conhecidos por terem pouquíssima 

convivência entre si, arrepiaram de aversão ao vê-lo. E, quando 

as violetas delicadamente notaram que, embora ele fosse 

mesmo extremamente sem graça, não lhe era possível curar-se, 

replicaram com muita justiça que esse era o seu principal defeito 

e, por ser incurável, não era razão para admirá-lo; efetivamente, 

algumas das violetas acharam que a fealdade do anão era 

quase uma ostentação, e que ele demonstraria muito maior 

distinção se se tivesse mostrado triste, ou ao menos pensativo, 

em vez de saltar por aí alegremente, exibindo-se por meio de 

atitudes tão grotescas e tolas. 
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Quanto ao velho relógio de sol, que era um sujeito 

extremamente digno, e em outros tempos havia marcado as 

horas diárias não menos que para a pessoa do Imperador Carlos 

V, ficou tão perplexo com a aparência do anão que quase 

esqueceu de marcar dois minutos inteiros com seu longo dedo 

escuro, e não pôde deixar de dizer ao grande pavão branco 

como leite, que estava tomando sol na balaustrada, que todos 

sabiam que os filhos de reis eram reis e que os filhos dos 

carvoeiros eram carvoeiros, e que era um absurdo fingir que não 

era assim; uma afirmação com a qual o pavão estava 

plenamente de acordo, guinchando assertivo “Certamente, 

certamente”, com uma voz tão alta e áspera que os peixes 

dourados que viviam no tanque da fonte com chafariz colocaram 

a cabeça fora d’ água e perguntaram aos grandes tritões de 

pedra o que se passava no mundo. 

Mas, de qualquer modo, os pássaros gostavam dele. 

Tinham-no visto com frequência na floresta dançando como um 

elfo atrás das folhas buliçosas ou curvando-se sobre a cavidade 

de algum carvalho antigo, partilhando suas nozes com os 

esquilos. Não lhes importava nada que fosse feio. Ora, mesmo 

o rouxinol, que fazia a lua algumas vezes se inclinar para ouvir 

seu doce canto à noite nos laranjais, não era, apesar disso, 

muito agradável de olhar; além disso, o anão tinha sido bondoso 

com eles: durante aquele terrível e penoso inverno, quando não 

havia frutas nas árvores, o solo estava duro como ferro e os 

lobos desciam até mesmo às portas da cidade para procurar 

comida, ele nunca se esquecera deles, sempre lhes dava um 

pouco do seu pedaço de pão preto e dividia com eles o que 

tivesse para sua pobre refeição. 
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Voavam, pois, em torno dele, conversando uns com os 

outros e roçando suas bochechas com as asas. O anãozinho 

estava tão contente que não podia deixar de mostrar-lhes a rosa 

branca e dizer-lhes que a infanta, porque o amava, lhe dera 

aquela bela rosa.  

Eles não entenderam uma única palavra do que o anão 

dizia, mas isso não fazia a mínima diferença, pois eles penderam 

a cabeça de lado e olharam de modo perspicaz, o que é 

realmente tão bom quanto entender algo e muito mais fácil. 

As lagartixas também se afeiçoaram imensamente a ele 

e, quando ele se cansou de correr para lá e para cá e se atirou 

na grama para descansar, elas gracejaram festeiras e fizeram 

uma folia em torno dele, tentando diverti-lo da melhor maneira 

que podiam. 

– Nem todos podem ser tão bonitos como uma lagartixa 

– gritavam. – Isso seria pretender demais. E, embora pareça 

absurdo dizê-lo, ele não é assim tão feio afinal, desde que, 

naturalmente, fechemos os olhos para não vê-lo. 

As lagartixas eram extremamente filosóficas por 

natureza, e com frequência ficavam horas seguidas pensando 

quando não havia nada para fazer ou quando o tempo estava 

muito chuvoso para sair. 

As flores, entretanto, ficaram excessivamente irritadas 

com o comportamento das lagartixas e dos pássaros. 

– Isso apenas demonstra – diziam – o propósito vulgar 

que têm essa correria e esse voejar incessantes. Pessoas de 

estirpe nobre sempre permanecem pontualmente no mesmo 

lugar, como nós. Ninguém nunca nos viu saltando e pulando nas 
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trilhas do jardim, ou a saltitar como loucas pelo gramado atrás 

das libélulas. Quando desejamos mudar de ar, mandamos trazer 

o jardineiro e ele nos leva para outro canteiro. Isso é dignificante, 

e assim deve ser. Mas os pássaros e as lagartixas não sabem o 

que é ter senso de repouso; os pássaros não têm sequer nem 

mesmo uma morada permanente. São verdadeiros vagabundos, 

como os ciganos, e devem ser tratados exatamente da mesma 

forma. 

Assim dizendo, levantaram o nariz com ares de muita 

arrogância e muito se deliciaram quando depois de algum tempo 

o anão levantar-se do gramado e se arrastar pelo terraço indo 

para o palácio.  

– Deviam mantê-lo definitivamente portas adentro pelo 

resto da sua vida bastarda - disseram. - Vejam sua corcova e 

ganchos de pernas - e começaram a dar risadinhas guturais. 

 Mas o anão desconhecia tudo isso. Gostava 

imensamente dos pássaros e das lagartixas e achava aquelas 

flores a coisa mais maravilhosa do mundo; naturalmente, com 

exceção da infanta, já que ela lhe tinha presenteado com uma 

linda rosa branca e o amava, e isso fazia uma enorme diferença. 

Como queria estar novamente com ela! Haveria de fazê-lo 

sentar-se à sua direita e lhe sorriria; ele nunca mais deixaria de 

estar ao seu lado, faria dela sua companheira de diversão e lhe 

ensinaria toda espécie de artimanhas prazerosas. Sim, nunca 

tinha estado num palácio antes, mas conhecia numerosas 

coisas estupendas. Ele sabia fazer gaiolinhas de juncos para os 

gafanhotos ali dentro cantarem, sabia também unir bambus e 

fazer a flauta que Pã gosta tanto de ouvir. Conhecia o grito de 

cada pássaro e sabia chamar os estorninhos pousados na copa 
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das árvores ou a garça que vive no lago. Conhecia o rastro de 

qualquer animal e sabia reconhecer a trilha da lebre por suas 

delicadas pegadas, também do javali pelas folhas pisoteadas. 

Conhecia todas as danças da selva, a dança louca com trajes 

vermelhos do outono, a dança suave com sandálias azuis entre 

os trigais, a dança com grinaldas brancas como neve no inverno 

e a dança das flores no meio dos pomares na primavera. Ele 

sabia onde os pombos selvagens faziam seus ninhos, e uma 

vez, quando um caçador de aves tinha apanhado em armadilha 

os pais dos pássaros, ele mesmo foi quem criou os filhotinhos e 

construiu um pombalzinho para eles na fenda de um olmo 

desfolhado. Tornaram-se completamente domesticados e se 

habituaram a comer nas suas mãos todas as manhãs. Ela ia 

gostar deles, e dos coelhos que se metiam correndo debaixo das 

samambaias altas, como também dos gaios6 com suas plumas 

laminadas e bico preto, dos ouriços que se enrolam e se tornam 

uma bola espinhosa, das grandes tartarugas discretas que se 

arrastam lentamente, agitando a cabeça e mordiscando folhas 

frescas. Sim, ela irá decerto para a floresta e brincará com ele. 

Ofereceria a ela sua própria cama e ficaria de sentinela do lado 

de fora da janela até amanhecer vigiando para que os animais 

selvagens de chifre não viessem machucá-la, nem os lobos 

esfomeados se aproximassem da cabana. De manhã ele a 

despertaria com batidinhas na janela e sairiam ambos a dançar 

juntos o dia todo. Não era realmente nem um pouco solitário 

viver na floresta. Algumas vezes um bispo cavalgava sobre sua 

mula branca lendo um livro colorido. Outras vezes, eram os 

                                                           
6 Ave encontrada na Europa ocidental, Ásia central e noroeste da 
África. Possui plumagem marrom-avermelhada com asas e caudas 
negras. 
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falcoeiros que passavam com suas boinas de veludo verde e 

suas capas de camurça curtida, levando nos punhos falcões 

encapuzados. No tempo da vindima vinham os lagareiros, 

coroados de polida hera e com mãos e pés vermelhos, 

carregando odres de onde pingava vinho; os carvoeiros 

sentavam-se em torno de suas grandes fogueiras à noite, 

assando castanhas nas cinzas e vendo as toras secas envoltas 

em chamas se transformarem lentamente em carvão; os 

salteadores vinham de suas cavernas e se divertiam com eles. 

Certa vez viu também uma linda procissão serpeando pela longa 

estrada poeirenta em direção a Toledo. Os monges iam na frente 

com estandartes brancos e cruzes de ouro cantando 

graciosamente, em seguida vinham os soldados com armaduras 

de prata, com mosquetes e lanças, e no meio deles três homens 

descalços, com estranhos trajes amarelos pintados com figuras 

extraordinárias, levando velas acesas na mão. 

Certamente havia uma porção de coisas para ver na 

floresta; quando ela se cansasse, ele encontraria para ela uma 

cama macia de musgo, ou a carregaria em seus braços, pois ele 

era muito forte, embora soubesse que não era alto. Faria para 

ela um colar de bagas de briônias vermelhas, que ficaria muito 

bonito, tanto quanto as bagas brancas que ela usava no vestido 

e, quando se cansasse do colar, ela poderia jogá-lo fora e ele 

lhe arranjaria outro. Traria para ela bolotas de carvalho, 

anêmonas molhadas de orvalho e os pequeninos vaga-lumes 

para figurarem como estrelas no ouro esmaecido de seus 

cabelos. 

Mas onde ela estava? Ele perguntava à rosa branca, que 

não deu nenhuma resposta. Todo o palácio parecia dormir; 

mesmo nos aposentos onde as janelas ainda estavam abertas, 
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cortinas espessas tinham sido puxadas para impedir que alguma 

iluminação entrasse. Ele vagueou ao redor procurando algum 

lugar por onde pudesse entrar, e por fim notou de repente uma 

porta privativa aberta. Esgueirou-se por ela e se viu em um 

esplêndido salão, muito mais esplêndido, ele receou, que a 

floresta, pois ali havia por toda parte muito mais douraduras, e 

mesmo o piso era forrado com grandes lápides coloridas 

dispostas num padrão geométrico. Mas a infanta não estava ali, 

apenas algumas estátuas brancas maravilhosas que olhavam 

para ele de seus pedestais de jaspe, com olhos vazios e tristes 

e lábios estranhamente sorridentes. 

Na extremidade do salão havia uma cortina de veludo 

preto ricamente bordada, salpicada de sois e estrelas, 

emblemas favoritos do rei, bordados com as cores de que ele 

mais gostava. Estaria ela talvez escondida atrás das cortinas? 

De qualquer modo ele tentaria averiguar. 

Aproximou-se silente e furtivo e abriu a cortina. Não; 

havia outro salão, ele pensou, ainda mais bonito que esse de 

onde tinha acabado de sair. As paredes estavam forradas por 

uma tapeçaria de arrás trabalhada a agulha, com abundante 

bordadura verde, em que figurava a representação de uma 

caçada, obra de artistas flamengos que empregaram mais de 

sete anos na sua elaboração. Pertencera noutros tempos a Jean 

le Fou,7 como era chamado aquele rei louco tão apaixonado 

pelas calçadas que em seu delírio tentara repetidas vezes 

montar nos enormes cavalos empinadores e render o cervo que 

os grandes cães de caça estivessem acossando, soprando a 

                                                           
7 Em francês no original: Jean, o Louco. 
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trompa de caça e trespassando com a adaga o assustado e 

veloz cervo. 

O salão abrigava agora o Conselho de ministros. Na 

mesa de centro estavam as pastas dos ministros, estampadas 

com as tulipas cor de ouro da Espanha e com as armas e 

emblemas da casa de Habsburgo. 

O anão olhou espantado tudo que o rodeava. Um tanto 

temeroso, hesitava em seguir adiante. Os cavaleiros estranhos 

e silenciosos que galopavam velozmente pelas longas clareiras, 

sem fazer o mínimo rumor que fosse, pareciam iguais àqueles 

fantasmas terríveis de que os carvoeiros tanto falavam – os 

Comprachos, que caçavam somente à noite; se encontrassem 

um homem, transformavam-no em corça e lhe davam caça. 

Contudo, ele pensou na linda infanta e encheu-se de coragem. 

Desejava encontrar-se com ela, sem ninguém por perto, para 

dizer-lhe que a amava muito. Possivelmente, ela estivesse no 

aposento adiante. 

Atravessou às pressas os macios tapetes mouros e abriu 

a porta. Não! Ela não estava ali também. O salão estava 

completamente vazio. 

Era um salão régio, destinado a recepcionar os 

embaixadores estrangeiros, quando o rei, o que ultimamente era 

raro, consentia em recebê-los para uma audiência pessoal; o 

mesmo salão onde, muitos anos antes, compareceram os 

enviados da Inglaterra para as tratativas do casamento da sua 

rainha, uma das monarcas católicas da Europa de então, com o 

filho mais velho do imperador. As tapeçarias eram de couro 

dourado de Córdoba, e um pesado lustre dourado, com braços 

para trezentas velas, pendia do teto branco e preto. O trono, 



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
WILDE, Oscar – O Aniversário da Infanta. 2020. 28 páginas. 

22 

coberto com um rico pálio de veludo preto enfeitado com tulipas 

em prata e adornado primorosamente com prata e pérolas, 

ficava sob um grande dossel de tecido dourado com figuras de 

leões e torres de Castela bordadas com aljôfar. No segundo 

degrau do trono ficava o genuflexório da infanta, com almofadas 

de tecido prata, e mais abaixo, do lado de fora do dossel, ficava 

a cadeira do núncio papal, único a quem davam o direito de ficar 

sentado na presença do rei por ocasião de qualquer cerimônia 

pública, cujo solidéu cardinalício com suas borlas vermelhas 

enroscadas estava depositado sobre o tabouret púrpura defronte 

Na parede diante do trono ficava o retrato em tamanho natural 

de Carlos V em trajes de caça com um mastim enorme ao seu 

lado, também uma tela de Filipe II recebendo homenagens dos 

Países Baixos ocupava o centro da outra parede. Entre as 

janelas ficava um escrínio de ébano, marchetado com folhas de 

marfim com as figuras da Dança da Morte, de Holbein, gravadas, 

segundo diziam alguns, pelas mãos do famoso mestre. 

O anão não se interessou minimamente por todas essas 

magnificências. Não daria sua rosa por todas as pérolas do 

dossel, nem uma só de suas pétalas brancas pelo próprio trono. 

O que desejava era ver a infanta antes que ela descesse para a 

tenda e convidá-la para ir embora com ele depois de terminada 

sua dança. Ali, no palácio, o ar era pesado e opressivo, mas na 

floresta o vento soprava livre e a luz do sol impelia com mãos de 

ouro divagantes as folhas trêmulas em alvoroço. Havia flores 

também na floresta, talvez não tão esplêndidas como as flores 

do palácio, porém mais docemente perfumadas que todas 

essas; jacintos no início da primavera que envolviam em 

púrpuras ondeantes o frescor do vale e a colina toda coberta de 

relva; prímulas amarelas que se aninhavam em pequenos feixes 
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ao redor das raízes nodosas dos carvalhos, celidôneas luzentes, 

verônicas azuis, íris lilases e douradas. Havia amentos 

acinzentados sobre as aveleiras e as dedaleiras que caíam com 

o peso dos seus cachos de flores alveoladas frequentadas pelas 

abelhas. A castanheira tinha suas espirais de estrelas brancas; 

e os espinheiros, suas luas pálidas de beleza. Sim, certamente 

ela o acompanharia se ele a encontrasse4 só! Viria com ele para 

a floresta encantada, ele dançaria o dia todo para diverti-la. Um 

sorriso iluminou seus olhos a esses pensamentos e ele passou 

ao salão seguinte. 

Era a sala mais bonita e mais radiante de todas. As 

paredes estavam cobertas com damasco de Lucca róseo-

floreado, com aplicações de pássaros e ponteado com graciosas 

flores de prata; os móveis eram de prata maciça, ornados com 

grinaldas floridas e cupidos dançantes; biombos magníficos 

decorados com papagaios e pavões ficavam diante de duas 

grandes lareiras, e o piso, de ônix verde-mar, parecia expandir-

se na distância para além dos seus limites. Não estava só. Na 

extremidade oposta do salão, em pé à sombra da porta, ele viu 

uma pequena silhueta que o estava observando. Seu coração 

estremeceu, um grito de alegria veio-lhe dos lábios e ele 

avançou na direção da luz do sol. Ao mesmo tempo, a silhueta 

avançou e ele a viu claramente. 

A infanta! Era um monstro, um monstro grotesco como 

ele jamais tinha visto. Não era harmonicamente conformado 

como todas as demais pessoas, mas corcunda, membros tortos, 

uma imensa cabeça caída e um punhado de cabelos negros 

iguais a uma crina de cavalo. O anão franziu o cenho e o monstro 

fez o mesmo. Ele riu, o monstro também riu e colocou as mãos 

na cintura exatamente como ele próprio estava fazendo. Ele 
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curvou-se numa reverência zombeteira, e o monstro retribuiu 

com a mesma reverência. Avançou e o monstro veio ao seu 

encontro, repetindo cada gesto e parando quando ele parava. 

Gritou divertidamente, adiantou-se e estendeu a mão, a mão do 

monstro alcançou a dele, mas estava tão fria como o gelo. Ficou 

com medo, deslizou a mão, e a mão do monstro fez prontamente 

o mesmo. Tentou apertá-la, mas algo liso e duro o deteve. O 

rosto do monstro estava agora próximo do seu e parecia cheio 

de terror. Afastou os cabelos dos olhos O monstro o imitou. 

Bateu nele, o monstro retribuiu-lhe cada golpe. Fez-lhe gestos 

de asco, o monstro devolveu-lhe as mesmas caretas horríveis. 

Recuou, o monstro também. 

O que era aquilo? Pensou por um momento e examinou 

todo o entorno da sala. Era estranho, mas tudo parecia ter sua 

cópia na invisível parede de água clara. Sim, cada quadro se 

repetia, assim como cada poltrona apresentava seu duplo. O 

fauno adormecido na alcova, deitado próximo à porta, tinha seu 

irmão gêmeo que também dormia, e a Vênus de prata ereta na 

luz do sol estendia seus braços para uma Vênus tão linda como 

ela. 

Seria Eco?8 Em certa ocasião, ele tinha chamado por ela 

no vale e ela lhe repetira cada palavra sua. Poderia iludir a vista 

como iludia a voz? Poderia ela simular um mundo exatamente 

igual ao mundo real? Poderia a sombra dos objetos ter cor, vida 

e movimento? Poderia ser que...? 

Deteve-se bruscamente e, tirando do peito a linda rosa 

branca, voltou-se e a beijou. O monstro tinha uma rosa igual, 

pétala por pétala, exatamente a mesma! Beijava-a com os 

                                                           
8 Ninfa dos bosques na mitologia grega. 
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mesmos beijos e a apertava contra o peito com horrendas 

gesticulações. 

Quando a verdade aflorou nele, soltou um grito selvagem 

de desespero e desabou em soluços no chão. Ele é que era uma 

criatura deformada e corcunda, grotesca e repelente ao olhar. 

Ele próprio era o monstro, e era dele que todas as crianças riam; 

a princesinha, quem ele supôs que o amava... ela também 

estava apenas zombando da sua fealdade e apenas se 

divertindo de seus braços e pernas tortas. Por que não o 

deixaram na floresta, onde não havia espelhos para lhe mostrar 

como era repugnante? Por que seu pai não o matara, em vez de 

vendê-lo, para sua vergonha? Lágrimas quentes desciam-lhe 

pelo rosto, enquanto despedaçava a rosa branca. O monstro, 

esparramado pelo chão, fez o mesmo e atirou as pétalas mortas 

no ar. Rastejou e, ao olhar para o chão, o piso o encarava com 

um rosto repuxado de dor. Afastou-se dali arrastando-se e, para 

não ver aquilo, cobriu os olhos com as mãos. Rastejou como um 

ser qualquer ferido, penetrou na sombra e ali largado ficou 

chorando. 

Nesse momento, a infanta entrou com seus amigos; 

quando viram o repulsivo anão caído no chão, batendo com as 

mãos cerradas no piso, do modo mais exagerado e fantástico 

possível, dispararam sonoras gargalhadas de alegria, e todos 

ficaram ao seu redor prestando atenção nele. 

– Sua dança era engraçada – disse a infanta –; mas seu 

jeito de encenar é mais engraçado ainda. Na verdade, ele é 

quase tão bom como os bonecos, só que mesmo assim não é 

tão natural. – Abanou seu grande leque e aplaudiu. 
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Mas o anãozinho não levantou os olhos, e seus soluços 

foram tornando-se mais e mais débeis; subitamente deu um 

estranho suspiro e remexeu os flancos. Depois caiu de novo de 

costas e ficou totalmente imóvel. 

– Isso é fenomenal – disse a infanta depois de uma 

pequena pausa –; mas agora vai dançar para mim. 

– Sim – gritaram todas as crianças –; levante-se e, dance, 

pois você é tão habilidoso como os macacos da Berbéria, e 

muito mais ridículo. 

Mas o anãozinho não deu nenhuma resposta. A infanta 

bateu com o pé, e chamou o tio, que estava vagando pelo terraço 

com o camareiro, lendo algumas correspondências que tinham 

acabado de chegar do México, onde o Santo Ofício tinha 

recentemente se estabelecido. 

– Meu divertido anãozinho está amuado - ela disse -, 

você tem de reanimá-lo e dizer-lhe que dance para mim. 

Eles sorriram um para o outro e foram a passo vagaroso.  

Dom Pedro, curvando-se, deu uma bofetada no anão 

com sua luva bordada. 

– Você tem de dançar – ele disse –, petit monstre. Tem 

de dançar. A infanta da Espanha e das Índias deseja divertir-se. 

O anão não se moveu. 

– É preciso buscar o açoitador – disse Dom Pedro, 

enfadado, e voltou para o terraço. Mas o camareiro, com um 

olhar sério, ajoelhou-se ao lado do anãozinho e colocou a mão 

no seu coração. Depois de alguns momentos, encolheu os 
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ombros e ergueu-se. Com uma profunda reverência para a 

infanta, disse: 

– Mi bella princesa, seu divertido anãozinho não dançará 

nunca mais. É uma pena, pois era tão feio que poderia ter feito 

o rei sorrir. 

– Mas por que não dançará mais? – perguntou a infanta, 

rindo. 

– Porque seu coração estourou – respondeu o camareiro. 

A infanta franziu o cenho, carrancuda, e seus lábios 

delicados e rosados como pétalas de rosa se contraíram num 

desdém. 

– De agora em diante, que não tenham coração aqueles 

que vierem brincar comigo – ela gritou, e correu para o jardim. 
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