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A Noite de Natal1 

Guy de Maupassant 

Traduzido por Sandra Silva 

— O réveillon! O réveillon! Ah! Não, não quero fazer um réveillon2. 

O gordo Henri Templier disse isto num tom furioso, como se lhe tivessem proposto uma 

infâmia. 

Os outros, rindo, exclamaram: “ Porque estás tão zangado?” 

Ele respondeu : “Porque o réveillon pregou-me a mais suja partida do mundo e passei a 

ter horror a essa noite estúpida de alegria imbecil.” 

— O quê, afinal? 

— O quê? Querem mesmo saber: pois bem, escutem: recordam-se como estava frio, há 

dois anos atrás, nessa época do ano; um frio de matar os pobres na rua. O Sena estava 

congelado; os passeios gelavam os pés através das solas das botinas; o mundo parecia 

estar prestes a perecer. 

Na altura tinha entre mãos um grande trabalho e recusei todos os convites para o 

réveillon, preferindo passar a noite à frente da minha mesa. Jantei sozinho e depois pus-

me ao trabalho. Mais eis que, cerca das dez horas, o sentimento de alegria que inundava 

Paris, o frenesim que me chegava das ruas, os preparativos da ceia dos meus vizinhos 

que atravessavam as paredes, acabaram por inquietar-me. Já não sabia o que estava a 

fazer; escrevia disparates, e compreendi que tinha de renunciar à esperança de produzir 

algo de bom naquela noite. 

Andava pelo quarto de um lado para o outro. Sentei-me, levantei-me. Sentia, 

certamente, a misteriosa influência da alegria da rua, e resignei-me. 

                                                 
1 In Gil-Blas. 
2 N. T: Segundo o Littré, o Réveillon é “uma refeição extraordinária que se faz a meio da noite. 
Particularmente a que se faz na noite de Natal”. Nas famílias católicas, vai-se à missa da meia-noite e, no 
regresso, ceia-se. A atribuição do termo Réveillon à ceia de Ano Novo é, pois, muito mais recente. 
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Chamei a minha empregada e disse-lhe: “Angèle, vá comprar algo para uma ceia a dois: 

ostras, uma perdiz fria, lagostins, fiambre, bolos. Traga duas garrafas de champanhe, 

ponha a mesa e vá deitar-se. 

Ela obedeceu, um pouco surpresa. Quando tudo estava pronto, vesti o casaco e saí. 

Uma grande questão ficara por resolver: com quem iria fazer o réveillon? As minhas 

amigas tinham todas compromissos. Deveria ter-me antecipado a convidá-las. Então, 

pensei aproveitar para fazer uma boa acção. Disse para comigo: Paris está cheia de 

pobres e belas raparigas que não têm uma ceia na mesa, e que vagueiam em busca de 

um rapaz generoso. Quero ser a Providência de Natal de uma dessas raparigas sem 

abrigo. 

Vou dar uma volta pelas casas de prazer, questionar, caçar, escolher ao meu gosto. 

E pus-me a percorrer a cidade. 

Na verdade encontrei muitas pobres raparigas que procuravam aventura, mas eram tão 

feias que poderiam provocar uma indigestão, ou tão magras que poderiam congelar se 

ficassem muito tempo paradas. 

Como sabem, tenho um fraquinho pelas mulheres bem nutridas. Quanto mais carne 

tiverem, mais gosto delas. Um colosso faz-me perder a razão. 

Subitamente, defronte ao Teatro de Variedades, vislumbrei um perfil ao meu gosto. 

Uma cabeça, em seguida dois altos, o do peito, belíssimo, o de baixo, surpreendente: 

uma barriga de ganso gordo. 

Estremeci, murmurando: Santo Cristo, que bela rapariga! Faltava esclarecer um 

pormenor: o rosto. 

O rosto é a sobremesa; o resto é … o assado. 

Apressei o passo, aproximei-me dessa mulher errante, e, debaixo de um candeeiro a gás, 

voltei-me bruscamente. 

Era adorável, muito jovem, morena, com grandes olhos negros. 

Fiz-lhe a minha proposta e ela aceitou sem hesitar. 

Um quarto de hora mais tarde, estávamos no meu apartamento. 
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Ao entrar, exclamou: “Ah! Está-se bem aqui.” 

E olhou ao redor com a satisfação visível de ter descoberto uma mesa e uma cama 

naquela noite glacial. Estava soberba, tão bonita que me comovia, e tão gorda que 

poderia enfeitiçar o meu coração para todo o sempre. 

Tirou o casaco e o chapéu; sentou-se e começou a comer; mas não parecia estar bem, e 

por vezes a sua figura um pouco pálida estremecia como se tentasse esconder alguma 

amargura. 

Perguntei-lhe: “Tens algum problema?” 

Ela respondeu: “Oh! Esqueçamos tudo.” 

E pôs-se a beber. Esvaziava de um trago o copo de champanhe, enchia-o e voltava a 

esvaziá-lo uma vez mais, ininterruptamente. 

Em breve, começou a ficar com as maçãs do rosto rosadas e desatou a rir. 

Eu, que já a adorava, beijando-a na boca, descobri que não era nem parva, nem vulgar, 

nem grosseira como as raparigas da rua. Pedi-lhe pormenores sobre a sua vida. 

Respondeu: “Meu pequeno, não tens nada a ver com isso!” 

Infelizmente, uma hora mais tarde… 

Chegada enfim a hora de ir para a cama, e, enquanto eu retirava a mesa posta à frente do 

lume, ela despiu-se num ápice e esgueirou-se para debaixo dos lençóis. 

Os meus vizinhos estavam a fazer um barulho infernal, rindo e cantando como loucos, e 

disse para mim mesmo: “Fiz bem em ir buscar esta bela rapariga: nunca teria 

conseguido trabalhar.” 

Um gemido profundo fez-me virar. Perguntei: “O que tens, gatinha?” Ela não 

respondeu, mas continuou a soltar suspiros dolorosos, como se estivesse a sofrer 

horrivelmente. 

Retomei: “Estás maldisposta?” 

E, subitamente, soltou um grito, um grito lancinante. Precipitei-me para ela, com uma 

vela na mão. 
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O seu rosto estava transfigurado pela dor, e torcia as mãos, arquejante, lançando do 

fundo da garganta umas espécies de gemidos surdos que mais pareciam um estertor e 

que faziam estremecer o coração. 

Perguntei, aturdido: “ Mas o que tens? Diz-me.” 

Ela não me respondeu e desatou aos berros. 

De repente os vizinhos calaram-se, escutando o que se passava em minha casa. 

Repeti: “O que te dói, diz-me, o que te dói?” 

Ela balbuciou: “Oh! A minha barriga! A minha barriga!” 

Dum só golpe levantei o cobertor, e vislumbrei… 

Ela estava a dar à luz, meus amigos. 

Então perdi a cabeça; precipitei-me para a parede e desatei aos murros, com toda a 

força, vociferando: “Socorro, socorro!” 

A minha porta abriu-se; uma multidão precipitou-se em direcção a mim, homens de 

fato, mulheres de decote, Pierrots, Turcos, Mosqueteiros. Esta invasão deixou-se tão 

transtornado que não consegui sequer explicar-me 

Pensavam que tinha havido um acidente, um crime talvez, e não percebiam nada. 

Disse por fim: “É… é… esta… esta mulher está a dar à luz.” 

Então toda a gente a examinou, deu a sua opinião. Um capuchinho, em particular, 

pretendia perceber do assunto e queria ajudar a natureza. 

Estavam cinzentos como burros. Pensei que iam matá-la, e precipitei-me, de cabeça 

destapada, pelas escadas, para ir buscar um velho médico que morava numa rua vizinha. 

Quando regressei com o doutor, a minha casa estava em pé de guerra; tinham acendido 

o gás das escadas; os vizinhos dos outros andares tinham ocupado o meu apartamento, 

quatro carregadores estavam sentados à mesa a acabar o meu champanhe e os lagostins. 

Ao avistarem-me, soltaram um grito formidável, e uma leiteira apresentou-me numa 

toalha um horrível pequeno pedaço de carne, enrugado, amachucado, gemendo, miando 

como um gato, e disse-me “ É uma menina.” 
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O médico examinou a parturiente, declarou o seu estado duvidoso, tendo o acidente 

ocorrido imediatamente após uma ceia, e partiu anunciando que iria imediatamente 

enviar-me uma enfermeira e uma ama. 

As duas mulheres chegaram uma hora depois, trazendo um saco de medicamentos. 

Passei a noite num sofá, demasiado atordoado para pensar no que se iria seguir. 

Logo de manhãzinha, o médico voltou. Achou a doente bastante mal. 

Disse-me:” A sua esposa, senhor…” 

Interrompi-o:” Não é a minha esposa.” 

Retomou: “A sua amante, pouco importa.” E enumerou os cuidados de que precisava, a 

dieta, os remédios. 

O que fazer? Enviar esta desgraçada para o hospital? Passaria a ser visto como um 

grosseirão pelos da casa, e por todo o bairro.  

Ficaria com ela. Permaneceu na minha cama durante seis semanas. 

E a criança? Enviei-a para casa de uns camponeses em Poissy. Ainda me custa 

cinquenta francos por mês. Tendo pago no início, eis forçado a pagar até à minha morte. 

E mais tarde, pensará que sou pai dela. 

Mas, para cúmulo das desgraças, quando a rapariga ficou curada… amava-me…, 

amava-me perdidamente, a meretriz. 

— Pois bem? 

— Pois bem, tinha-se tornado magra como um gato de esgoto, e pus na rua essa carcaça 

que ainda hoje me espia na rua, esconde-se para me ver passar, aborda-me à noite, 

quando saio, para me beijar a mão, enfim aborrece-me a ponto de me enlouquecer. 

Eis porque nunca mais farei um réveillon.  
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Biografia — Guy de Maupassant (1850-1893) 

Descendente de uma antiga família estabelecida na Normandia por via paterna, Guy de 

Maupassant abandona a Normandia da sua infância para partir para Paris onde, depois 

de uma curta experiência no Ministério da Marinha e do seu encontro com Flaubert, 

começa a colaborar com diversos jornais. Daqui para a frente, afirma-se nos meios 

artísticos de Paris como um escritor da moda, sendo uma das figuras mais solicitadas 

nos salões. Apesar de já então demonstrar fortes tendências para o isolamento e 

reclusão, só mais tarde Maupassant começa a demonstrar sinais da loucura que o faria 

sucumbir à morte. 

Muitas vezes negligenciado para um lugar de segundo plano na literatura realista 

francesa, e tido por muitos como um dos mestres menores do realismo, Maupassant 

deixou no entanto uma obra em que se faz sentir uma fúria de viver, uma força sensual 

inusitada. Tendo como um dos seus mestres Flaubert, Maupassant foi, sem dúvida, um 

dos grandes novelistas do realismo literário, professando que “cada um de nós constrói 

uma ilusão do mundo […] E o escritor não tem outra missão que a de reproduzir 

fidedignamente essa ilusão”. 


