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“Minha mãe já foi minha filha e
minha filha já foi meu pai.
Meu irmão já foi meu avô
que hoje aqui não está mais.
Se todos fomos todos e se nisso não há mal algum,
o que importa o nome desse amor
se um dia seremos um?”
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Como tudo começou
Queridos amigos,

Psicografar este livro foi um grande desafio. Assim
como é sempre um desafio psicografar qualquer mensa‑
gem que seja. Porém, este em especial exigiu de mim uma
fé e uma confiança na espiritualidade que confesso que
ainda não existia em meu coração.
No final do ano passado, ainda em São Paulo, duran‑
te os trabalhos na mesa mediúnica no Centro Espírita
Amor e Paz, quando atuava ali como médium de psico‑
grafia e de psicofonia, senti nitidamente a presença de
algumas crianças que do plano espiritual me pediram as
mãos emprestadas para desenhar. Como era de costume,
dei passividade para que elas pudessem transmitir com
seus desenhos e cores as emoções que iam em seus co‑
raçõezinhos. Até então, seria mais uma noite normal de
trabalho. Porém, após alguns minutos nessa atividade,
meu mentor, Acácio, pediu que eu emprestasse também
minhas faculdades mediúnicas a um distinto senhor que
estava ao seu lado, ao que prontamente aquiesci.
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Esse senhor, sem dizer uma palavra, pôs-se a desenhar.
Porém, diferente das crianças que passavam para o papel
traços ingênuos e infantis, ele desenhava, com precisão,
portraits de pessoas. Eram homens e mulheres com roupas,
cabelos e porte de época. E abaixo de cada desenho ele co‑
locava um nome e uma data de nascimento. No final desse
trabalho olhei intrigada para o papel. Quem seriam essas
pessoas? Do que se tratava aquela comunicação realizada
através de desenhos? Meu mentor não me respondeu aos
questionamentos e, respeitando o seu silêncio, silenciei
também. Guardei os desenhos assim como guardo todo
tipo de comunicação recebida da espiritualidade.
Meses depois, após ter me mudado para Poços de Cal‑
das (MG), cidade onde resido atualmente, reencontrei es‑
ses desenhos em uma das últimas caixas da mudança que
ainda estavam por desfazer. Organizei os desenhos sobre
a mesa e me concentrei [veja alguns deles ao final deste
texto, na página 12]. Precisava saber do que aquilo se tra‑
tava, do contrário, iria esquecê-los ou até mesmo jogá-los
fora. Distribuí os desenhos sobre a mesa e percebi que as
datas de nascimento que acompanhavam cada um deles
possuíam uma ordem cronológica: 1905, 1912, 1938, 1945 e
assim por diante.
Peguei um papel em branco e comecei a desenhar o
que seria uma espécie de árvore genealógica. Vi então que
aqueles desenhos e aquelas pessoas representavam uma
família. No momento em que eu finalmente entendi o pro‑
pósito da visita daquele distinto senhor, que desenhara
através das minhas mãos meses antes, o meu mentor apa‑

O labirinto das reencarnações • 11

receu à minha frente e me disse com um sorriso:
– Vamos escrever?
E assim surgiram Marie-Estelle, Desirée, Theodóre,
Marie-Eunice e todos os outros integrantes deste livro que
chegaram até mim dessa maneira peculiar, para contarem
suas histórias. Para que eu pudesse me aventurar em seus
labirintos de dores, erros, acertos e aprendizados, tive que
atravessar o meu labirinto particular, vencendo minha des‑
crença e minha falta de fé.
Até hoje me pergunto o que teria acontecido caso eu
tivesse jogado fora esses desenhos julgando-os menos
importantes do que as mensagens claras e objetivas que
estava acostumada a receber. Provavelmente a espiritua‑
lidade teria arrumado outro instrumento mediúnico para
dar continuidade ao trabalho, visto que o tempo é precioso
demais para ser desperdiçado. Certamente a maior perda
seria minha, pois foi grande o meu aprendizado ao teste‑
munhar as histórias dos personagens desse livro. Fica para
mim a lição: não há nada que nos chegue do Alto que seja
insignificante e sem propósito.
Espero que cada leitor, ao passear por estas páginas,
possa também vencer seu próprio labirinto de dúvidas, de
questionamentos e de descrença para colher as mensagens
que a espiritualidade nos trouxe de maneira tão particular
e generosa.
Que Jesus nos abençoe e que possamos a cada dia olhar
o mundo com olhos de ver.
Um abraço fraterno,
Beatriz Aquino
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Desenhos de alguns personagens desta narrativa,
recebidos mediunicamente pela autora:

Marie-Estelle

Cândido Augusto

Antoine		

Eugênia

Amália		Isabelle		

Marie-Eunice	Ametista

Maria das Dores

Guilherme

Théodore

Martina

Elisa
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Prólogo

1995, Tarde de domingo de um rigoroso outono em São

Paulo.

Um menino de olhos grandes e melancólicos atravessa,
vacilante, a calçada que leva até a entrada de sua escola
dominical.
Entrando na sala, ao ver os amigos seu rosto perde por
instantes o aspecto triste e, num ímpeto raro de felicidade,
ensaia uma corrida em direção aos colegas de classe.
Mas mal dá dois passos, e a criança se precipita no chão,
fazendo ressoar na sala o barulho do pesado aparato de
metal que sustenta suas pernas defeituosas. A risada, como
era de costume, foi geral. O menino, lívido pela queda, e
depois vermelho de vergonha, tenta se levantar, mas cai
novamente, fazendo ainda mais barulho na sala. As risadas
aumentam. A criança está com o rosto colado no chão e não
consegue levantá-lo, mais por vergonha do que por incapa‑
cidade física. Sua vontade era de ficar ali até ser esquecido.
Até acabar a aula e ele poder ir para casa.
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Ele permanece na mesma posição durante um bom
tempo. Uma raiva imensa começa a brotar do seu peito.
Quando estava prestes a se revoltar e explodir, uma mão,
também pequena, porém menos frágil que a sua, lhe foi es‑
tendida ajudando-o a se levantar. A mesma mão que nun‑
ca lhe desamparava desde quando ele era ainda um bebê.
Era a mão da sua irmã Martina, que com uma voz firme
o encorajava:
– Venha, Gui. Levante. Não ligue não. Hoje a aula vai
ser boa. A professora vai falar sobre “amar os inimigos” –
disse a menina enquanto olhava com reprovação para os
colegas de classe da evangelização infantil.
Guilherme conteve a raiva e aceitou a ajuda da irmã
deixando-se conduzir obedientemente a uma das cadeiras
da sala de aula improvisada da casa espírita onde seus pais
eram trabalhadores.
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Despertar de um gênio mau

Vincennes, França, meados de 1800. A duquesa de

Vincennes, Desirée, observa suas duas filhas brincando no
majestoso jardim de sua residência. “Como são diferentes
as duas”, pensou a duquesa. Marie-Estelle era doce e co‑
municativa e adorava brincar ao ar livre. Já Ametista, que
assim era chamada devido aos seus grandes e expressivos
olhos, era taciturna e introspectiva e preferia ficar fechada
no quarto a sair e ficar perto de gente.
“Como elas podem ser tão diferentes?”, perguntavam
as pessoas do seu círculo de convivência. Desirée apenas
sorria e desconversava. Como duquesa, havia aprendido
desde cedo a importância da discrição. Mas é claro que ela
sabia o porquê da diferença entre as duas meninas, e que
não eram apenas os dois anos que separava uma do nasci‑
mento da outra.
Ametista chegara à casa de Desirée aos seis anos de ida‑
de, desnutrida e maltratada. Seus olhos eram de um azul
vibrante, parecendo ainda mais assustadoramente expres‑
sivos do que agora. Trazida por seu marido, que voltava de
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mais uma de suas intermináveis viagens, a menina não fa‑
lava com ninguém. Assim como o seu marido, o duque de
Vincennes (título que ele herdara ao desposar a duquesa),
também não falou sobre a origem daquela menina. Mas
Desirée sabia. Ametista era filha de algum relacionamento
ilícito do esposo. Em vez de protestar, a duquesa calou-se.
A partir daquele dia, estava estabelecido um pacto si‑
lencioso entre os três. Ela, o duque e a assustada menina,
não deveriam mais falar sobre as circunstâncias em que ela
chegara até aquela casa.
Desirée decidiu criar a menina como sua filha, ao lado
de sua primogênita, Marie-Estelle, que já tinha na época
oito anos. Criara as duas sem distinção e com todo o amor
materno que havia em seu coração. Ela no fundo tinha uma
grande pena dessa menina e também das mulheres que,
iludidas por seu marido, eram obrigadas a servir ao seu
título de nobre.
Muitas vezes, Desirée se perguntava o que teria sido
feito da mãe da menina. Provavelmente morrera, vítima
de alguma doença com que a pobreza e o frio rigoroso da
região magoavam os necessitados.
Desirée, ao cuidar da menina, pensava reparar um erro
não só do seu marido mas também da sociedade burguesa
e negligente em que vivia. Ela, apesar de pertencer a uma
grande linhagem de nobres, sempre se dedicara a traba‑
lhos sociais e humanitários, ainda pouco exercitados na‑
quela época. A sociedade burgeoise pregava a supremacia
das mentes privilegiadas e, debruçadas em livros de filó‑
sofos, pensadores e em músicas eruditas, proclamavam-se
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virtuosos. Viviam suas vidas entre festejos, saraus e reu‑
niões pomposas, julgando-se colaboradores de um mun‑
do mais harmônico e belo, esquecendo-se dos seus irmãos
que, do lado de fora dos seus majestosos portões, viviam a
pão e água sob o frio rigoroso que lhes fustigava o corpo e
o otimismo.
Esses pobres desgraçados ajudaram a construir as ruas
e os grandes palácios de Paris e, depois de dispensados de
seus trabalhos, eram também dispensados da convivência
social, sendo expulsos gradativamente tanto pelas adver‑
sidades quanto pela indiferença de uma sociedade hipó‑
crita e de memória curta. O grande número de pedintes,
mendigos e moradores ao relento aumentava, e a popu‑
lação nobre das cidades não fazia nada além de lhes virar
o rosto. Eles eram como uma ferida aberta no orgulho da
sociedade francesa. Eram como uma obra inacabada em
meio aos majestosos castelos. Eram entulhos que alguém
havia esquecido de retirar após a construção. Esses mise‑
ráveis de mãos calejadas e estendidas pedindo pão eram
um desagradável incômodo para as elegantes senhoras
que passeavam pela rua. Muitas vezes, elas valiam-se dos
serviços da guarda local para afastar e até mesmo punir es‑
ses pedintes que atrapalhavam suas horas de descontração
nas esnobes casas de chá. As senhoras esqueciam-se de que
essas mesmas mãos “incômodas” foram as que a custo de
pouquíssimas moedas, e em condições sub-humanas, tra‑
balharam arduamente para construir as fundações de suas
casas pomposas.
Era quase impossível discutir essas questões no meio
em que a duquesa vivia. “Isso era coisa para políticos”,
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comentava-se. As pessoas diziam estar ocupadas com as‑
suntos mais sublimes para ocupar-se com argumentos e re‑
flexões “enfadonhas”, como era comum repetirem damas e
senhoritas sempre que defrontadas com o assunto.
A duquesa Desirée ria. Desde cedo aprendera com sua
mãe que a existência de uma mulher poderia ir além da
renovação da toillete, das leituras e dos bordados.
Sua mãe acreditava que todo ser feminino era responsá‑
vel por levar harmonia, beleza e principalmente alívio aos
necessitados. “Enquanto os homens fazem guerra, nós faze‑
mos poesia”, ela dizia. E a poesia feita por ela e por sua filha
não se limitava ao papel, mas se estendia às ruas e vielas
escuras de Vincennes e Paris, levando alimentos, roupas e
otimismo àqueles corações sofridos. Por essa razão, Desirée
não hesitara ao receber em sua casa a menina Ametista como
sua filha, calando os ciúmes de seu coração de esposa traí‑
da. O exercício que sua mãe docemente lhe impusera desde
a infância havia construído nos recônditos de sua alma o
nobre reflexo de ajudar primeiro e questionar depois.
“Que maravilha é um filho que cresce no seio de uma
mãe caridosa. A postura dessa mãe é comparada a um pre‑
cioso colar de pérolas no qual, durante a criação de seus
filhos, vai depositando, uma a uma, as pedras do amor e da
caridade. Quão venturosa é uma mãe que, ao se despedir
dos filhos em seu último suspiro terreno, vê que deixou
impresso no peito de cada um de seus rebentos a maravi‑
lhosa joia cujo brilho cintilará a longa distância, brilho que
essa mãe dedicada colherá, feliz, na espiritualidade!”, lem‑
brou-se a duquesa das palavras do sacerdote no funeral de
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sua mãe. O eterno chamado para a prática do bem vibrava
em seu coração sempre que se lembrava de sua genitora.
Assim era a duquesa Desirée. Assim havia sido criada
e assim havia criado sua amada filha Marie-Estelle, que,
para sua alegria, demonstrava a mesma tenacidade para a
prática da caridade e a mesma vocação para ouvir os cora‑
ções aflitos. A menina Ametista, por outro lado, era uma
alma indecifrável. Desde pequena, sua índole era avessa
ao otimismo e recuava a cada pedido da mãe adotiva e da
meia-irmã para irem ajudar aos necessitados.
Na única ocasião em que cedera ao apelo, sua reação
foi a de mais pura ojeriza e repulsa àquelas pessoas des‑
grenhadas e sujas. Desirée a havia levado como levara sua
filha, pois decidira criar as duas sem nenhuma distinção.
Foi um pedido de uma mãe para aquela filha que a vida
lhe trouxera, para que ela participasse das atividades fami‑
liares. Foi um chamado ao trabalho e ao mesmo tempo um
abraço de acolhimento. Desirée queria dizer à menina que
ela era bem-vinda.
Mas infelizmente, não foi assim que o coração já endu‑
recido da pequena Ametista interpretou tal ato. Sabendo
que era adotiva e que provavelmente era filha bastarda de
um pai que lhe evitava o contato, Ametista crescia nutrin‑
do uma grande mágoa pelo genitor emocionalmente au‑
sente. Quanto à sua amorosa mãe adotiva e sua delicada
e carinhosa irmã, ela até então não conseguia elaborar um
julgamento. Via-se confusa entre aceitar o afeto e repudiá‑
-lo, hábito corriqueiro dos corações abandonados na infân‑
cia. Ametista era uma menina desconfiada e temia ligar‑
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-se emocionalmente às pessoas, visto que sua mãe, a única
pessoa a quem tinha amado, a abandonara, deixando o
mundo após uma doença. A menina até então crescia entre
dúvidas e apreensões, experimentando um doloroso con‑
flito entre aceitar o amor que lhe ofereciam ou se trancar
nos porões de suas mágoas infantis.
Ela já estava quase cedendo à atmosfera protetora e
equilibrada daquele lar e aos encantos da mãe adotiva e
de sua meia-irmã, quando, ao resolver aceitar o convite da
duquesa para visitar os necessitados, deparou-se com a
triste realidade fora da rica residência em que vivia. Ao ver
aqueles olhos famintos de pão e afeto, ao sentir o contato
daquelas mãos rijas e calosas e ao ouvir aqueles lamentos
das almas perdidas na dor, a pequena Ametista lembrou‑
-se automaticamente de sua infeliz infância. Aqueles olhos
em desespero eram os mesmos olhos de sua mãe, que a
deixara sozinha no mundo; aquelas mãos sofridas e marca‑
das que agora lhe tocavam pedindo ajuda eram as mesmas
que lhe acalentaram o berço...
Essa experiência foi um choque grande demais para a
menina, um sentimento que lhe causou impressão na alma.
Até então, ela era apenas uma criança assustada, mas ali,
naquele momento, entendeu que precisava ser bem mais
que isso. Ela precisaria ser forte para não ter o mesmo des‑
tino daqueles desgraçados à sua frente. Ao olhar para a
elegante duquesa e para a adorável figura de sua meia‑
-irmã, entendeu pela primeira vez o quanto era diferente
das duas. Diferença que não havia ainda notado até ser
colocada à frente daquelas pessoas que lhe ofereciam tão
desagradável contraste.
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Ela olhou para suas vestes, que, embora fossem iguais
às da duquesa e às da irmã, não lhe caíam tão graciosamen‑
te. Olhou para suas mãos, analisou seu tom de pele, que
não era alvíssimo como o das duas. Apesar de ser bonita,
ela possuía uma beleza agressiva. Sua pele cor de oliva a
destacava da sua família, e seus olhos eram de um azul tão
intenso que chegavam quase a ser assustadores. Sim, era
uma menina bonita e seria uma bela moça, ela sabia. Po‑
rém, jamais teria a beleza sofisticada de sua mãe e a doçura
angelical de sua meia-irmã.
E a partir daquele momento, o que era indiferença se
transformou em mágoa. Ametista achou que a mãe adotiva
havia encontrado um modo cruel e silencioso de lhe dizer:
“Esse é o seu verdadeiro lugar”. E, sentindo-se humilhada,
passou a odiar as duas com todas as suas forças. Julgava-se
um ser injustiçado, que era obrigado a aceitar a caridade
e conviver com aqueles que escarneciam da sua condição
de indigente. Alimentando esse sentimento, Ametista cres‑
ceu com o coração cada vez mais distante da família que
a acolhera.
Tudo o que era virtuoso ou edificante lhe causava des‑
conforto, pois, como se julgava credora do mundo e que
Deus estava em débito com ela, escandalizava-se de se
ocupar de algo além dos seus interesses. E seus interesses
eram sempre os mais escusos. Ametista cresceu demons‑
trando habilidade para engendrar intrigas e conspirações.
Tornara-se uma adolescente melindrosa e mimada que
não poupava estratégias pouco louváveis para atingir seus
objetivos. No início, exercitando seu pequeno poder, sua
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ira disfarçada recaía sobre os criados, pois os julgava re‑
presentantes da sua origem, o que causava um enorme
desconforto em seu cotidiano fútil. Quantas não foram as
famílias que arruinou ao fazer com que cozinheiras e servi‑
çais fossem demitidos, vítimas das suas artimanhas e men‑
tiras; quantas almas honradas ela não desgraçou ao acusar
de roubos e abusos naquele lar antes harmonioso...
Todas as suas demandas eram aceitas sem pestanejar
pela duquesa e por sua meia-irmã, espíritos inocentes às
vilanias que uma pessoa era capaz de cometer. Somente
seu pai, o duque de Vincennes, que conhecia bem o mun‑
do e a maldade que nele imperava, reconhecia na filha as
sombras de escuridão e perigos vindos dos lugares em que
ele costumava frequentar quando moço. O duque não era
um homem mal. Era apenas mais um rapaz de família rica
que na mocidade abusara de seus dotes e poderes. Com
o tempo ele até tentou se aproximar da menina Ametista,
mas tanto seu remorso quanto a indiferença da pequena
soterraram qualquer chance de fazer florescer o amor e a
comunhão benéfica naqueles dois corações. Ele então a ob‑
servava de longe, e o modo com que ela se comportava
muito o preocupava.
No dia em que Marie-Estelle completou quinze anos,
uma grande festa foi organizada para apresentar a moça
à sociedade. Como Ametista tinha quase quatorze, e já era
uma moça feita, a família resolveu que ela participaria da
festa com a irmã, aproveitando o ensejo para também apre‑
sentá-la à sociedade.
Ametista, claro, não viu isso com bons olhos, visto que
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queria uma festa só sua e achava que estava sempre rece‑
bendo as sobras da “favorita da família”, como ela costu‑
mava repetir quando estava sozinha em seu quarto. Mas
mesmo assim resolveu aceitar. Aos olhos dos outros fami‑
liares, era doce e terna, e a tudo aceitava tacitamente. Sua
fúria e sua revolta se faziam nos “bastidores” das relações.
Era nas sombras que ela caminhava magistralmente. E a
menina de olhos doces para o mundo exterior, mas terrí‑
veis quando de frente ao espelho, já tinha um plano para
atrapalhar o dia feliz de sua meia-irmã. E esse plano se
chamava Antoine, um rapaz de família nobre por quem
Marie-Estelle havia se apaixonado e que Ametista faria
questão de ver longe da sua “doce irmãzinha”.
A primeira coisa a fazer era livrar-se de Olga, uma se‑
nhora que havia sido ama de Marie-Estelle e depois tam‑
bém a sua.
– Outra que sempre preferiu a “encantadora Marie‑
-Estelle” – repetiu Ametista em frente ao espelho, fazendo
caretas, enquanto imitava a voz das mulheres que visita‑
vam sua casa.
Ametista sabia que Olga era uma devotada protetora
de sua meia-irmã e que há muito já lhe lançava olhares des‑
confiados, adivinhando talvez o que ia verdadeiramente
em seu coração.
– Com ela sempre por perto, vai ser difícil que tudo saia
conforme eu planejei. Pois então é bem melhor que ela vá
viver em outro lugar, de preferência bem longe dessa casa
– pensou a jovem.
Ametista decidiu então pegar os brincos de pérolas que
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a duquesa lhe presenteara em ocasião do seu aniversário
de doze anos. Sabia que eles possuíam um alto valor, visto
que sua mãe adotiva era a generosidade em pessoa. Tirou
os brincos da caixa e os colocou em um lenço que havia
roubado das coisas da ama de Marie-Estelle. O lenço pos‑
suía um delicado bordado de flores, trabalho que a senhora
Olga costumava fazer com esmero para enfeitar sua roupa
de cama. Ametista colocou os brincos enrolados no lenço
em um dos bolsos de seu pesado vestido e dirigiu-se à ala
dos criados. Sabia que àquela hora a velha ama estaria nos
jardins ajudando Marie-Estelle a cuidar dos preparativos
da grande festa. Entrou sem que ninguém a visse no quar‑
to da senhora Olga, dobrou cuidadosamente o lenço jun‑
to com os brincos e colocou-os dentro da caixa de costura,
saindo logo em seguida.
No dia seguinte, chamou aos gritos sua mãe adotiva e
sua meia-irmã:
– Mamãe! Estelle! Oh, que desgraça! Que desgraça!
Ao entrarem no quarto, Desirée e Marie-Estelle encon‑
traram a jovem Ametista sentada em sua cama. A cabeça
apoiada sobre as mãos como quem estivesse chorando há
muito tempo.
– O que aconteceu, filha? Por que está tão desesperada?
– Oh, mamãe! Eu abri minha caixa de joias hoje para
experimentar os brincos de pérolas que a senhora me deu
de presente, e qual não foi minha surpresa ao ver que eles
não estavam ali. Eles sumiram! Não consigo encontrá-los
em lugar algum!
– Calma, querida. Não se desespere. Afinal de con‑
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tas, trata-se apenas de um par de brincos. Você pode
usar outro.
– Não, mamãe! Esses a senhora me deu de presente
quando completei doze anos. Foi quando terminei minhas
lições finais de piano, lembra? A senhora me deu com tan‑
to carinho! Foi um dia tão especial, e por isso eles possuem
um valor inestimável para mim.
– Sim, claro que me lembro, filha. Mas venha, iremos
ajudá-la a procurar.
– Eu já procurei no quarto inteiro! Que lástima mamãe!
Tenho já tão pouca coisa do que me lembrar da minha in‑
fância, vocês bem o sabem – lamentou a jovem, que, como
de costume, tentava usar sua infância infeliz para sensibi‑
lizar a família.
Marie-Estelle olhava com curiosidade e surpresa para
sua meia-irmã. Ela que era uma alma doce e tranquila, não
entendia os arroubos e aflições de Ametista, que vez ou ou‑
tra estava metida em pequenas tragédias cotidianas. Mas
como a amava, procurava entender seu temperamento tão
diferente do seu.
Após muito procurarem, a duquesa decidiu pedir ao
mordomo da casa que iniciasse uma vistoria em todos os
cômodos. Odiava fazer isso, pois sabia que era sempre algo
constrangedor para os criados, mas, como Ametista estava
inconsolável e o duque estava viajando, não havia escolha
senão deixar que o mordomo iniciasse a onda de mal-estar
que um episódio do gênero inevitavelmente causava. Em
seu íntimo, a duquesa rezava para que tudo não passas‑
se de um mal-entendido. Detestava se indispor com seus
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criados, pois amava a cada um deles e conhecia o nome e a
vida de suas famílias.
O mordomo, o senhor Rycsard, era um polonês exi‑
gente e arrogante, que conduzia o palácio da duquesa com
mão de ferro. Há muito vinha esperando por um aconteci‑
mento do tipo, pois achava que a duquesa era condescen‑
dente demais com os criados. O criado chefe iniciou, com a
ajuda de alguns homens, a revista na propriedade.
Os criados estavam todos enfileirados e de cabeça bai‑
xa do lado de fora da casa, enquanto seus aposentos eram
revistados. Alguns choravam baixinho, pois sabiam que o
que quer que houvesse acontecido, a culpa sempre recairia
sobre eles, que eram o elo mais fraco daquele lugar.
Desirée e Marie-Estelle ficaram na sala de estar na parte
superior da casa. De mãos dadas, elas se olhavam, assus‑
tadas e apreensivas, como se sentissem o medo e a aflição
dos seus servidores. Eram espíritos que possuíam empatia
pelos outros seres humanos, principalmente por aqueles
mais frágeis e necessitados. A duquesa e sua filha, em vez
de orgulho, no fundo sentiam vergonha de suas posições de
nobreza. Principalmente em situações como aquela, em que
os degraus que as separavam do resto do mundo pareciam
ainda maiores.
Elas sofriam ao ver que, devido ao título que possuíam,
as pessoas mais simples eram obrigadas a reverenciá-las
e tratá-las de maneira diferente. Constrangiam-se ao ver
o silêncio que se instalava quando entravam em um am‑
biente destinado aos criados. Muitas vezes, antes de eles
perceberem suas presenças, estavam rindo e permitiam-se
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ser mais leves e naturais, mas era só notarem suas presen‑
ças que todos emudeciam, num silêncio cheio de medo.
Mãe e filha detestavam aquela sensação que causavam nos
criados e faziam o possível para que se sentissem seguros
e confiantes, conversando com eles e tratando-os com cari‑
nho e atenção. Mas a duquesa sabia que era difícil mudar
tantos anos de ranço entre a nobreza e a criadagem. Aque‑
las pessoas pertenciam a gerações de criados que serviam
casas nobres e estavam acostumados à opressão e à humi‑
lhação. De qualquer forma, esforçava-se para manter em
seu lar um clima de harmonia e paz. Por isso aquele epi‑
sódio a enchia de preocupação. Sabia que alguém sempre
sairia machucado.
E realmente saiu. A duquesa foi chamada pelo mordo‑
mo para ser informada do resultado da revista. Ao des‑
cer as escadas, encontrou a senhora Olga, vestida com seu
casaco surrado e com sua pequena mala na mão. A velha
senhora chorava copiosamente.
– O que está acontecendo, Rycsard? – disse a duquesa.
– Encontramos os brincos, madame.
– Que bom que os brincos foram encontrados! Tenho
certeza que tudo não passou de um mal-entendido. Agora
me diga por que Olga está com uma mala nas mãos?
– A senhora Olga está se preparando para acompanhar‑
-me até as autoridades locais. Os brincos foram encontra‑
dos em seus aposentos e, como a senhora deve saber, a
pena nesses casos é a prisão.
– Prisão? Mas... – perguntou a duquesa, tentando en‑
tender o que se passava.
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– A senhora Olga roubou os brincos de mademoiselle Ametista, madame. Não há outro lugar para ela agora
além da prisão.
– Não! Ninguém irá para a prisão nesta casa. Oh, por
Deus! É apenas um par de brincos! – disse a duquesa, en‑
quanto se dirigia a Olga e retirava a mala das suas mãos.
– Madame, devo informar que, como dirigente dos
criados desta casa, autoridade que me foi dada pelo duque,
é inadmissível que um criado flagrado em roubo continue
trabalhando no mesmo lugar que maculou com um ato tão
vil. Portanto...
– Portanto, senhor Rycsard, creio que eu, enquanto
duquesa, devo tomar a decisão que achar mais acertada,
não acha? – disse com voz firme a duquesa. Ela evitava
impor-se daquela maneira, mas havia aprendido ao longo
do tempo a usar do poder de sua posição para combater
as injustiças.
O mordomo entregou o lenço com os brincos à duquesa
e assentiu consternado:
– Certamente, madame. Proceda como melhor lhe
aprouver.
– Deixem-nos a sós – pediu a duquesa.
O mordomo deixou a sala e as duas mulheres ficaram
paradas durante um longo tempo. A senhora Olga choran‑
do e a duquesa de cabeça baixa, com as mãos sobre o pei‑
to. Depois de longos minutos, Desirée levantou a cabeça e,
com os olhos marejados, perguntou:
– Por quê, Olga?
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– Duquesa, eu lhe imploro que acredite no que digo. Não
peguei os brincos da mademoseille Ametista. Não peguei!
– Mas o que aconteceu então?
– Não sei, minha senhora. Oh! Isso é tão terrível! Nunca
em anos e anos de trabalho isso havia me acontecido. Che‑
gar a essa idade acusada de ladra! Meu Deus! Terminar
meus dias em uma prisão.
– Acalme-se, Olga. Ninguém nesta casa irá para a prisão.
Eu preciso apenas que você tente me explicar o que aconte‑
ceu. Como esses brincos foram parar nos seus aposentos?
– Eu não sei, minha senhora! Não sei! Tenho um amor
imenso pela menina Estelle e jamais faria nada para preju‑
dicar a menina Ametista.
– Eu sei, Olga. Você chegou a esta casa quando era ain‑
da jovem, e sua mãe foi minha ama. Bem sabe o quanto
a respeitamos e honramos sua dedicação às nossas filhas.
Mas isso...
– Eu juro que não peguei os brincos duquesa. Juro!
– Existe então alguém que... Oh meu Deus! Isso é ter‑
rível só de imaginar! Mas, me diga, existiria alguém que
quisesse incriminá-la colocando os brincos em suas coisas?
Iremos atrás dos fatos e provaremos sua inocência. Você é
inocente, não é, Olga?
A criada abaixou a cabeça. Ela tinha uma desconfiança.
Na verdade, era quase uma certeza. Sabia que a menina
Ametista era capaz de qualquer coisa para realizar o que
estivesse tramando. Mas sabia que jamais poderia levantar
tal acusação à filha de uma duquesa. Mesmo que essa fi‑
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lha fosse adotiva, ela era apenas uma criada e, assim como
aprendera com sua mãe, decidiu calar-se e aceitar a culpa
do que dizer a verdade e prejudicar-se ainda mais.
Diante do silêncio da criada, a duquesa respirou resig‑
nada.
– Bem, Olga, não posso fazer muito para lhe ajudar já
que você, aparentemente, está me escondendo alguma coi‑
sa.
A criada continuava em silêncio.
– O que quer que tenha acontecido, não permitirei que
você vá para a prisão. Seria terrível demais até mesmo ima‑
ginar tal coisa. Diga-me, você ainda tem algum familiar?
– Apenas uma irmã que mora em Nantes, madame.
– Pois providenciarei para que você parta em segurança
hoje mesmo, e também para que tenha recursos para viver
com dignidade até o fim dos seus dias. Oh, Olga! Diga-me
que viverá em paz, por favor!
– Sim, madame. Graças à minha senhora.
A duquesa abraçou a criada e entre lágrimas lhe disse:
– Quero que saiba que sempre foi respeitada e amada
por mim e por minhas filhas. O que quer que a tenha le‑
vado a se envolver em tal ato será apagado pelos anos de
dedicação materna às minhas pequenas.
– Ah, madame! Eu gostaria tanto de poder explicar...
– Não se preocupe. Jamais poderei julgar com clareza
uma vida de dificuldades, visto que sempre fui cercada de
privilégios. Perdoe-me, Olga. Perdoe-me se em algum mo‑
mento eu a fiz parecer menos importante do que você é.

O labirinto das reencarnações • 31

– Não, duquesa. A madame sempre foi a mais humana
de todas as nobres que conheci. Posso aproveitar-me da
sua nobreza e lhe fazer um último pedido antes de partir?
– Sim, Olga. Peça.
– Posso abraçar a menina Estelle pela última vez?
– Ah, Estelle! Ela ficará devastada... Claro que pode
abraçá-la. Eu vou chamá-la, Olga.
Estelle, que ouvia tudo no alto da larga escadaria, pre‑
cipitou-se para a sala abraçando a ama querida:
– Olga, não! Não vá! Por favor! Mamãe, não deixe que
ela vá embora, por favor. Sei que ela jamais faria isso!
– Filha, sei que é horrivelmente triste, mas, devido às
circunstâncias, não há nada que eu possa fazer.
– Mamãe, por favor! Olga não vá! Não vá! – repetia a
menina enquanto beijava a ama, banhando seu rosto com
suas lágrimas.
– Será mais seguro para ela, Estelle. Ela ficará bem com
a irmã em Nantes.
Estelle permaneceu um bom tempo no jardim da casa
abraçada àquela senhora a quem tanto amava, sentindo o
seu perfume doce e maternal pela última vez. Tocava seu
rosto enrugado e, fitando aqueles olhos tão amáveis, aque‑
les olhos que por tantas noites a haviam dado segurança e
conforto, beijou as mãos que haviam cuidado dela. Ama‑
va tanto aquela mulher que embalava seu sono com lindas
histórias antes de dormir! Como ficaria sem ela naquela
casa? Marie-Estelle a conhecia desde bebê. Olga havia sido,
após sua mãe, a primeira pessoa que a colocara no colo.
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A menina, pela primeira vez, sentiu uma tristeza imensa.
Tristeza que não sabia explicar. Até então, seu mundo era
uma fábula cor-de-rosa, adornada pelos mais belos cená‑
rios. Agora, vendo aquela doce criatura partir, vítima pro‑
vavelmente de uma injustiça, temia o mundo real que se
descortinava à sua frente.
A mãe a abraçou, levando-a para dentro de casa, en‑
quanto Olga partia levando sua pequena mala.
Em seu quarto, na parte superior da casa, Ametista via a
cena comovente entre sua meia-irmã e a criada. Seus olhos
faiscavam, uma luz estranha refletindo suas emoções. Ela
parecia uma credora contabilizando o recebimento de um
pagamento ansiosamente esperado. Havia orquestrado
aquilo apenas para deixar Estelle menos vigiada, mas na‑
quele momento descobriu que tinha poder para fazer mui‑
to mais. Teria poder para começar a fazer ruir a estrutura
equilibrada daquela família.
“Justo que elas experimentem um pouco de tristeza e
desamparo na vida!”, pensou ela, enquanto dentro de si se
iniciava silenciosamente uma fome de vingança e destrui‑
ção há muito adormecida.
Semanas depois, o dia da tão esperada festa chegou.
A movimentação era grande nos jardins da suntuosa resi‑
dência da duquesa e do duque de Vincennes. Os criados
corriam de um lado para o outro, decorando os pórticos
e distribuindo mesas, cadeiras e aparadores com comida,
frutas e bebidas para os convidados. A orquestra come‑
çava a preparar seus instrumentos para as valsas que to‑
cariam à noite. Um ruído incômodo de violinos afinando
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tomava conta do ambiente. Marie-Estelle estava no quar‑
to com sua mãe, que lhe ajudava a arrumar o penteado.
Ametista, aproveitando-se da ocasião, foi ao jardim para
certificar-se dos detalhes da decoração e, como de costu‑
me, maltratar os empregados. Ela estava gritando com um
dos jardineiros quando ouviu uma voz por trás de si cha‑
mando sua atenção:
– Dirigindo a casa na ausência da duquesa, Ametista?
A jovem estremeceu. Virou-se e viu o duque, que a en‑
carava de maneira irônica e hostil.
– Claro que não, senhor duque – respondeu enquanto
fazia um gesto de reverência.
O duque há muito vinha observando sua filha e sabia
que suas atitudes delicadas e respeitosas restringiam-se a
pessoas influentes. Já havia observado que, quando eles es‑
tavam longe, Ametista se transformava, e que seus doces
olhos azuis mais pareciam duas pedras de fogo, disparan‑
do fúria contra os mais frágeis. Há muito tempo que o du‑
que, vinha ensaiando uma conversa com a filha.
– O que houve com sua voz? Ela parecia mais alta agora
há pouco. Por que usa um tom para falar comigo e outro
para falar com os criados?
– Ora, porque... eles são criados, senhor duque – res‑
pondeu a jovem, ainda de cabeça baixa. Sua voz, apesar
de parecer tímida, denunciava a repulsa que sentia pelos
empregados da casa.
– E por acaso são eles assim tão diferentes de
nós, Ametista?
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A jovem permaneceu em silêncio.
– Responda, menina.
– Evidente que são, senhor duque.
– No que eles são diferentes?
– Ora, em tudo. Somos uma família de nobres e eles são
criados que nos servem... – a jovem parecia confusa, pois
para ela a lógica era muito clara: os nobres eram superiores
a todos os outros e ponto final.
– Entendo. E por isso eles devem ser tratados aos berros?
– Não... Quer dizer... Às vezes eles não fazem nada di‑
reito e é preciso...
– Não. Não é preciso. Não é necessário maltratar quem
quer que seja. Mas claro que você não deve entender isso,
já que acha que somos superiores a todos eles...
A jovem ficou em silêncio.
– Ametista, minha filha – era muito raro ele chamá-la
assim –, venho observando suas atitudes, e elas muito me
preocupam. Sei que sou um pai distante e que deveria ter
tido essa conversa com você há muito tempo. Sua mãe...
– Minha mãe é a duquesa de Vincennes – interrompeu
a jovem rapidamente, para evitar que o duque verbalizasse
o que ela não suportaria ouvir.
– Não, Ametista. Apesar do devotamento e amor que
ela tem por você, ela não é sua mãe. E você sabe muito bem
disso. Quando pequena...
– Eu era muito pequena. Não me lembro de nada – in‑
terrompeu a jovem mais uma vez. O nervosismo deixava
seu rosto vermelho.
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– Você tinha seis anos Ametista, e seguramente se lem‑
bra de muita coisa. Deve lembrar que tinha uma mãe e que
sua mãe era...
– Não me lembro de nada!
– ... sua mãe era também uma criada...
– Não me lembro de nada, senhor duque – repetiu a
jovem em um grunhido, seus olhos levantando-se lenta‑
mente em direção ao pai.
– ... era uma criada, uma pessoa muito simples e muito
bondosa, portanto...
– Eu nunca tive mãe! O senhor bem sabe! O que quer
fazer? Me torturar? Arrancar da minha cabeça coisas que
fiz questão de esquecer?!
– Não, Ametista. Quero apenas que entenda...
– Pois bem! Eu me lembro sim! Me lembro de tudo! Me
lembro daquela casa malcheirosa em que eu nasci e onde
dei os meus primeiros passos! Lembro-me do cheiro cons‑
tante de mofo e das latrinas mal lavadas!
– Acalme-se menina. Minha intenção não era...
– Lembro-me de tudo, sim. Lembro-me das mãos ca‑
lejadas e dos braços doentes da minha mãe, que morreu
praticamente na minha frente! E o senhor quer saber do
que ela morreu, senhor duque?
– Ametista, acalme-se.
– Morreu de abandono e desgosto! Quantas vezes a vi
chorando, olhando pela janela à espera da visita do ilustrís‑
simo rapaz de boa família. Pobre miserável! Iludia-se achan‑
do que um nobre iria casar-se com uma simples lavadeira.
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– Eu amei sua mãe Ametista, mas as convenções...
– Ah! As convenções! Sim, eu as conheço bem, senhor
duque! Tudo deve caminhar de acordo com as convenções
sociais, não é mesmo? O senhor abandonou minha mãe e
também a mim! Ela morreu lhe esperando e o senhor só me
trouxe para essa casa para aplacar seu remorso, que deve
ser gigantesco!
– Eu sinto muito. Eu não sabia que você guardava tanta
mágoa. Eu a trouxe para cá para que tivesse uma boa edu‑
cação e....
– Ah sim! Trouxe-me sim para o seu lindo e inestimá‑
vel lar, mas provavelmente, se não fosse pela intervenção
da bondosa duquesa, o senhor teria me jogado junto com
os criados!
O duque nada respondeu. Sabia que no fundo era essa
sua intenção inicial. E agora, ao ver diante de si alguém
tão cheio de mágoa e ressentimento, arrependeu-se de
sua atitude.
– É bem verdade que se não fosse pela generosidade
da duquesa eu não estaria frequentando as alas nobres
da casa e sim os corredores engordurados das cozinhas!
Aposto que a duquesa fez isso para puni-lo. Para que o
senhor visse, dia após dia, seu ato vergonhoso desfilando
diante dos seus olhos.
– Não. Desirée jamais faria isso.
-Ah, claro que não! Não mesmo! Ela é perfeita, não é?
Tão bondosa e tão carinhosa... Assim como sua doce filha,
Marie-Estelle.
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– Nunca imaginei que sentisse tanto ressentimento das
duas. Elas nunca lhe fizeram mal.
– Ora, e quem falou em ressentimento? Eu tenho mes‑
mo é ódio! Ódio dessa condição de pena a que o senhor
me submeteu. Desde o início me obrigou a engolir minha
origem para respeitar as convenções. Acha que não vejo os
olhares que os convidados dessa casa lançam sobre mim?
Uma órfã vinda sabe-se lá de onde, acolhida pela bondade
do duque e da duquesa. Há anos escuto comentários pie‑
dosos a meu respeito sem que eu possa responder à altura!
Sem que eu possa me virar e dizer que também sou filha
legítima do duque! Sempre segui as convenções sociais, e
agora do que reclama? Por que grito com esses pobres des‑
graçados? O que esperava? Que eu fosse doce como sua
querida filha preferida? Que fosse bondosa como a du‑
quesa, tendo passado por tudo o que passei? Não, senhor
duque! O senhor pode exigir tudo de mim, menos que eu
mude a minha natureza!
– Não vou permitir que continue destratando os em‑
pregados e criando terror nessa casa.
– Que moral o senhor tem para falar de mim? O senhor
me abandonou em vida. Sempre me excluiu, mesmo a curta
distância. Despreza-me mesmo eu estando sob o seu teto.
– Eu a proíbo de...
– O que irá fazer? Me punir? Me trancar numa cela?
Mandar-me para a cozinha? Sou sua filha, senhor duque,
e tenho direitos, assim como qualquer um dessa família!
A jovem saiu em disparada para interior da casa, dei‑
xando o duque estupefato. Ele estava assombrado com

38 • B eatriz Aquino

essa pessoa que se apresentava à sua frente. Ametista es‑
tava totalmente diferente do que costumava se apresentar
aos outros. Seus grandes olhos faiscavam e o tom da sua
voz era assustador. Nesse momento, o duque temeu por
sua família. Sabia que havia colocado em seu seio familiar
um componente altamente nocivo, e agora não sabia como
remediar essa situação. Ele preferiu não comentar o ocor‑
rido com sua esposa, decidindo refletir sobre o futuro de
Ametista depois da festa.
Ametista chegou ao seu quarto e trancou a porta. Era a
primeira vez que falava tudo o que vinha em seu coração.
Desde pequena, em seus longos meses de silêncio e medo,
ela havia calculado se transformar em uma personalidade
diferente da sua. Quando chegou àquela casa, estava mui‑
to assustada e não sabia o que esperar dos que a acolhiam.
Sabia apenas que não poderia voltar à sua vida de antes.
Faria qualquer coisa para que não a mandassem de vol‑
ta. Por isso, calculou cada detalhe da menina que deveria
se tornar. Sendo educada, dócil e prestativa, ela agrada‑
ria a todos e principalmente à duquesa e sua meia-irmã.
No entanto, sua verdadeira identidade estava ali, latente,
esperando apenas a hora de emergir. E o episódio com o
duque só reforçou a força descomunal da sua verdadeira
personalidade. Ao gritar com o respeitado duque, ela não
era mais a menina obediente e grata. Ela era forte e deci‑
dida. Ametista se olhou no espelho, deliciando-se com a
fisionomia sombria refletida.
– Ainda terei todos esses nobres arrogantes aos meus
pés. Serão eles que um dia farão reverência a mim. Mas,
primeiro, temos que dar um jeito na reputação da minha
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doce meia-irmã – disse a jovem em frente ao espelho.
Abriu a gaveta do armário da cômoda, tirou um pe‑
queno frasco contendo um líquido azulado e colocou-o no
bolso do seu vestido.
– A festa vai começar – disse sorrindo.
E a festa realmente começou. Ametista e Marie-Estelle
foram apresentadas oficialmente à sociedade. As duas es‑
tavam lindas em seus trajes de festa, e todos brindavam
felizes à beleza das duas jovens.
Na hora da valsa, o duque dançou com as duas filhas,
permanecendo em silêncio enquanto conduzia Ametista
pelo salão. A jovem sorria o tempo inteiro, fazendo parecer
que nada de grave havia ocorrido naquela tarde, o que só
aumentava a preocupação do duque. Ver Ametista tão leve
e falante, conquistando a todos com sua eloquência e gen‑
tileza, apesar do que sentia por dentro, só confirmava sua
suspeita de que ela seria capaz de qualquer coisa para atin‑
gir seus objetivos. Ele deveria tomar uma atitude urgente.
– Depois da festa. Depois... – pensou o duque.
Marie-Estelle, que havia dançado praticamente a noite
inteira com Antoine, estava radiante e feliz. O casal expe‑
rimentava o êxtase e a alegria das almas que se encontram
em afinidades nobres. Ela e Antoine estavam há muito des‑
tinados a construir uma família juntos. A jovem estava ain‑
da enlevada pela sensação agradável deixada pelos braços
e palavras do seu amado quando Ametista se aproximou
trazendo consigo duas taças.
– Um brinde à nossa alegria, minha irmã! – disse-lhe a
jovem com um sorriso no rosto.
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– Obrigada, Ametista. Estou tão feliz! Está sendo uma
noite adorável, não está? – respondeu Marie-Estelle, acei‑
tando a bebida da irmã. Era a primeira vez que lhes era
permitido beber.
– Sim, uma noite muito especial. Para você, então, está
mais especial ainda. Antoine decidiu, enfim, se declarar?
– Ah, sim! Ele me disse que iremos nos casar daqui a
dois invernos. É o tempo de eu completar dezessete anos, e
ele terminar a escola militar.
– Será perfeito, então! Assim você poderá se casar na
primavera! Diga que se casará na primavera! Época mais
linda não há!
– Sim, Ametista. Me casarei na primavera e você será
a madrinha.
– Eu?
– Mas é claro! Quem mais? Você sabe o quanto eu a
amo, não sabe, Ametista?
Ametista, fingindo emoção, respondeu:
– Eu também a amo muito minha irmã. Amo você, nos‑
sa mãe e nosso pai – disse enquanto olhava para o duque e
levantava a taça, propondo um brinde. O duque apenas a
olhou intrigado.
– Bem, logo também será você a planejar o seu casa‑
mento, Ametista. Diga-me. Não há ninguém que tenha fei‑
to seu coração bater mais forte?
– Meu coração? Não, minha irmã. Meu coração bate
mais forte apenas por nossa família. Mas vejo que você está
um pouco pálida. Você está se sentindo bem?
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– Bem, agora que perguntou, percebo que estou me
sentindo um pouco tonta. Acho que deve ser a bebida. É
deliciosa, mas, como mamãe falou, pode ser muito forte
para quem não está acostumado.
– Venha. Vamos à biblioteca. Sentar-se um pouco irá
fazer você se sentir melhor.
– Mas e Antoine?
– Não se preocupe. Voltaremos para a festa assim que
você se recompor.
Ametista conduziu discretamente a irmã até a biblio‑
teca. Chegando lá, aproveitando que o efeito do remédio
que havia colocado em sua bebida aumentava, deitou-a
no grande canapé que compunha a decoração da majes‑
tosa biblioteca do duque. Marie-Estelle tentou protestar:
– Eu preciso voltar para a festa...
– Ê... calma. Você não pode voltar para a festa assim,
minha irmã. Afinal, o que diriam se vissem a futura du‑
quesa de Vincennes cambaleante por causa de excesso
de ponche?
– Mas eu só tomei uma taça. Quantas você tomou?
– Apenas uma também.
– Então, por que você... – Marie-Estelle não conseguiu
dizer mais nada, seus olhos fechando-se em sono profundo.
– Isso. Durma, minha irmã – sussurrou Ametista en‑
quanto despia a irmã do longo vestido que usava, deixan‑
do-a apenas em trajes íntimos. Em seguida, diminuiu par‑
te da iluminação do local deixando apenas algumas velas
acesas, e saiu fechando a porta cuidadosamente.
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Nos jardins, procurou imediatamente por Antoine,
dizendo que Marie-Estelle o esperava na biblioteca para
falar-lhe, ao que o rapaz atendeu prontamente.
Chegando à biblioteca, Antoine, encontrando Marie‑
-Estelle naquele estado, ficou desconcertado. Era um rapaz
respeitador e nutria um sentimento verdadeiro pela jovem,
mas vê-la naqueles trajes o deixava confuso. Ele se aproxi‑
mou e viu que ela dormia. Tentou acordá-la, chamando-a,
mas nada aconteceu. Sentou-se ao lado do canapé e tomou‑
-a em seus braços para ver se assim ela acordava.
– Marie... Acorde.
A jovem mexeu-se um pouco sob seus braços e, após a
insistência do rapaz, abriu os olhos grogues.
– Antoine...
– O que aconteceu? O que faz aqui nesse estado?
A jovem, pensando estar em mais um dos seus sonhos
levou as mãos até o rosto do rapaz e disse:
– Antoine... meu doce Antoine. Me beije...
O jovem, entre desconcertado e surpreso, decidiu aten‑
der os apelos da jovem, beijando-a delicadamente.
Nesse momento, ouviu-se a voz de Ametista, que en‑
trava na biblioteca acompanhada do duque e da duque‑
sa, além de alguns senhores e senhoras de estimada re‑
putação da sociedade, que ela havia convidado para irem
até a biblioteca ouvirem-na recitar uma das suas poe‑
sias preferidas.
– O exemplar de Baudelaire está aqui, com certeza. En‑
trem por favor, e terei o prazer de...

O labirinto das reencarnações • 43

A jovem parou teatralmente na porta, dando aos convi‑
dados uma sensação de suspense. Levou uma das mãos à
boca e exclamou:
– Oh, Deus! Minha irmã...
A cena, para quem via de fora, era realmente escanda‑
losa. Marie-Estelle em trajes mínimos deitada languida‑
mente em um grande sofá, tendo a parte de cima do seu
corpo envolvida por Antoine, que a abraçava e a beijava.
A duquesa e o duque olhavam horrorizados para a fi‑
lha, e os convidados também não disfarçavam seu espanto
e descontentamento.
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