
O narrador, as personagens e o enredo 

— Vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O senhor tem um grande susto… 

— E quer saber, se lhe acontecerá alguma cousa ou não… 

— A mim e a ela. 

— As cartas dizem-me… 

 

Slide 5 

— Vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O senhor tem um grande susto... 

Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. 

— E quer saber, continuou ela, se lhe acontecerá alguma cousa ou não... 

— A mim e a ela, explicou vivamente ele. 

A cartomante não sorriu: disse-lhe só que esperasse. Rápido pegou outra vez 

das cartas e baralhou-as, com os longos dedos finos, de unhas descuradas; 

baralhou-as bem, transpôs os maços, uma, duas. três vezes; depois começou a 

estendê-las. Camilo tinha os olhos nela curioso e ansioso. 

— As cartas dizem-me… 

 

Excertos dos contos 

Excerto 1 

 

— Ria, ria. Os homens são assim; não acreditam em nada. Pois saiba que fui, e 

que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que 

era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me: "A senhora gosta de uma 

pessoa..." Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas, 

combinou-as, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me 

esquecesse, mas que não era verdade... 

— Errou! interrompeu Camilo, rindo. 

— Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado, por sua 

causa. Você sabe; já lhe disse. Não ria de mim, não ria… 



 

Excertos 2 

Entre a espada e a rosa 

Por fim, como nada disso acalmasse seu tormento, ordenou que viesse ter com 

ele. E, em voz áspera, lhe disse que há muito tempo tolerava ter a seu lado um 

cavaleiro de rosto sempre encoberto. Mas que não podia mais confiar em 

alguém que se escondia atrás do ferro. Tirasse o elmo, mostrasse o rosto. Ou 

teria cinco dias para deixar o castelo. 

A cartomante 

Camilo pegou-lhe nas mãos, e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria 

muito, que os seus sustos pareciam de criança; em todo o caso, quando tivesse 

algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois, repreendeu-a; 

disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo, e 

depois… 

 

 


