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INTRODUÇÃO

D

om Quixote, publicado parcialmente em
1605, criação de Miguel de Cervantes, é
um livro que fala de livros e de leituras, escrito de
acordo com uma visão realista, mostrando um herói enlouquecido que decide viver, como personagem de um gênero já superado, as novelas de cavalaria, de grande sucesso no período medieval.
O cenário é a Espanha, e a narrativa se desenvolve num percurso desde a Mancha à Catalunha,
quando o fidalgo conhecido como Dom Quixote,
na companhia de seu escudeiro Sancho Pança, ganha a estrada, porta aberta para sua desenfreada
imaginação, mas por onde transitam simples viajantes, tropeiros, mercadores, religiosos, artistas
ambulantes. Gente que pousa em albergues, eventualmente em um castelo, quando não cruza com
camponeses e pastores, no campo, em algum bosque ou em aldeias. Bandidos e guardas também
podem aparecer depois de uma curva insuspeitada
e surge até gente apaixonada e disposta, com seus
arroubos, a tornar a vida à margem dos caminhos
surpreendentemente colorida.
Encarnando um herói desastrado e cômico, o
fidalgo manchego procura uma vida regida pelo
ENCONTRO COM OS CLÁSSICOS
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amor e pela aventura, perseguindo atabalhoadamente a justiça, sempre com muita coragem. O
autor não poderia imaginar que a dupla de personagens que fabricou se tornaria a de maior sucesso de toda a literatura, provocando nos leitores
uma profunda simpatia por dois tipos humanos
opostos, um sensível aos apetites da vida e o outro
mergulhado em devaneios alheios à realidade. São
personagens bastante familiares a todos nós, profusamente reproduzidos em pinturas, desenhos,
esculturas ou gravuras e reconhecidos de imediato,
mesmo pelos que nunca leram o livro.
Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) teria escrito com Dom Quixote o primeiro romance
da história literária, publicado em duas partes, a
primeira em 1605 e a segunda em 1615. Fez a continuação da primeira parte — que termina com sua
volta para a aldeia original, levado em uma gaiola, após ser encontrado pelo padre e o barbeiro —,
como resposta a uma falsa sequência editada na
esteira do sucesso imediato à publicação do livro.
Na segunda parte, em que aparece um novo amigo,
Sansão Carrasco, é permitido a Sancho experimentar, mesmo que de uma maneira enviesada, seu sonho de poder e riqueza.
Poder e riqueza, aliás, não fizeram parte da
vida de Cervantes, a despeito do reconhecimento
ainda em vida ao seu talento e à sua obra. Morreu pobre como nasceu, apesar de uma existência
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movimentada, já que abraçou a carreira militar, engajando-se na luta dos espanhóis contra os turcos.
Teve uma mão decepada, foi sequestrado por piratas, conheceu a prisão em sua própria terra, onde
encontrou tempo para começar a escrever a obra-prima do idioma espanhol.
Seu texto consolida na arte da escrita a expressão de um povo que se tornava importante
no cenário mundial. Os diversos reinos unificados
pouco mais de um século antes pelo casamento de
Fernando de Aragão e Isabel de Castela e a expulsão dos árabes que ocupavam uma parte do território espanhol permitiram o desenvolvimento marítimo, a colonização e a exploração das riquezas
da América.
Os cavaleiros andantes já não tinham lugar num
mundo em que as guerras de motivação religiosa,
características da Idade Média e suas cruzadas, perdiam importância, mesmo com a vitória e a permanência do catolicismo na península ibérica. O mundo se abria para o Renascimento, situando o homem
dentro de um ambiente mais natural, sem lugar para
seres de outra ordem, como dragões, unicórnios e
gigantes, e também eliminando a percepção de uma
mulher de natureza etérea e à semelhança da Virgem, fonte de um amor idealizado e de impossível
consumação. Amor que faz com que Dulcineia del
Toboso nunca seja encontrada, já que não pode ser
habitada por sua contraparte real, Aldonza Lorenzo.
ENCONTRO COM OS CLÁSSICOS
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No texto de Cervantes, as duas mulheres são
fisicamente a mesma, uma se passando involuntariamente pela outra. De um modo mais amplo
e simbólico, os dois fracassados heróis reúnem-se
no mesmo e único homem. Quixote representa
nosso desejo de um mundo ideal, conduzido pelo
poder dos sonhos, e Sancho os aspectos mais prosaicos e instintivos da realidade, vistos, humoristicamente, como o grande conflito que cada homem carrega em si.

8
o fidalgo dom quixote_miolo.indd 8

O FIDALGO DOM QUIXOTE DE LA MANCHA

16/12/14 09:01

o

e

o

1. O FIDALGO DOM QUIXOTE
DE LA MANCHA

N

a região da Espanha chamada Mancha, em
uma aldeia esquecida e empoeirada, vivia
um fidalgo empobrecido em companhia de uma sobrinha, de uma criada e de um rapaz que cuidava
de um único cavalo e do trabalho no campo. Muito
magro, com pelo menos cinquenta anos, tinha o sobrenome de Quixada, Quesada ou Quixana.
Seu grande interesse era a centena de livros que
colecionava em sua biblioteca, decorada por uma
lança e um escudo há muito aposentados. Quando
se punha a ler, esquecia-se de caçar ou de cuidar de
suas poucas terras, como faria um fidalgo comum.
Os amigos mais próximos eram o pároco e o barbeiro, com quem adorava discutir os feitos fantásticos dos heróis que enchiam as muitas páginas das
novelas de cavalaria.
No entanto, seu amor pela leitura fez com que
começasse a confundir o mundo real com o que
descobria, maravilhado, nas tramas de seus livros
favoritos. Sua imaginação, aos poucos, tomou
completamente o lugar do bom senso. Só pensava
em batalhas, amores, gigantes, dragões, até que um
dia decidiu se tornar — por que não? — cavaleiro
ENCONTRO COM OS CLÁSSICOS
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andante. Era a oportunidade de viver os inúmeros
perigos que fariam palpitar seu coração todos os
dias, perigos que haveria de vencer em nome da
justiça, o que lhe traria bastante respeito e fama.
Lembrou-se de procurar uma armadura enferrujada, usada por um bisavô, e também achou, entre as tralhas da casa, um elmo que já havia perdido
a viseira, mas logo fabricou uma outra, de papelão.
Ao testá-la, ela se rasgou. Então a remendou com
um fio de ferro. Só lhe faltariam um cavalo e uma
espada, e esses ele já tinha, bem como a lança e o
escudo, embora o animal fosse ainda mais magro
do que ele, praticamente pele sobre osso.
Tendo batizado sua montaria com o sonoro
nome de Rocinante, resolveu criar um novo nome
para si mesmo. Chegou à conclusão de que Dom
Quixote de La Mancha, evocando sua terra de origem, era o mais favorável para a outra vida que escolheu.
Faltava apenas um detalhe: uma dama a quem
oferecer seu heroísmo e sua dedicação. Aldonza
Lorenzo, uma camponesa de quem já andava enamorado, seria sua doce senhora. Último detalhe:
precisava lhe dar um nome de princesa. Aos seus
ouvidos, nada pareceu mais musical do que chamá-la Dulcineia del Toboso.
Estava, então, pronto para sair pelo mundo e
criar sua história.
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2. TORNANDO�SE CAVALEIRO

N

uma manhã bem cedo, devidamente armado e sem avisar ninguém, montou Rocinante, decidido a mergulhar em fabulosas aventuras. A euforia por agir como seus heróis logo
virou desassossego ao se lembrar de um pormenor
dos mais importantes. Ainda não tinha sido feito
cavaleiro, como impunha a tradição da cavalaria
andante.
Depois de cavalgar muitas horas sob um forte
sol de verão, cansado e com fome, resolveu buscar abrigo em uma estalagem à beira do caminho.
Diante da casa, uma construção nada extraordinária, conversavam duas mulheres de aparência vulgar
que iam para Sevilha na companhia de alguns homens que conduziam uma tropa de mulas. Mas os
olhos do fidalgo, afetados pela imaginação, além do
calor que desidratava seu corpo, viram um castelo,
com torres, muralhas e até pontes levadiças, e, à sua
entrada, duas mocinhas formosas e puras.
Estranhou que sua chegada não fosse anunciada pela trombeta de um serviçal nem viessem
lhe tomar as rédeas do cavalo e conduzissem o
animal às cavalariças. Por coincidência, um guardador de porcos andava por ali, usando uma corENCONTRO COM OS CLÁSSICOS
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neta para reunir sua manada, e Quixote o tomou
pelo tal criado.
Assustadas com sua aparência estranha, as
mulheres começaram a fugir em direção à casa.
— Não corram! — ele pediu. — Não pretendo
perturbar tão dignas senhoras.
Mal puderam as duas conter o riso, quando se
viram tratadas como damas, quando não passavam
de mulheres de má fama. Surgiu então o proprietário do negócio, um sujeito bastante brincalhão.
Não querendo provocar o estranho, principalmente por causa da lança que usava, dirigiu-se a ele com
uma ponta de ironia, expressa por uma mesura um
tanto teatral.
— O cavaleiro busca uma pousada? Infelizmente não posso lhe oferecer muito conforto.
Explicando que era indiferente ao luxo, pois era
um cavaleiro andante e um guerreiro, Dom Quixote, tomando o homem por dono do castelo, deixou
que o outro segurasse o estribo e o ajudasse a apear,
o que lhe pareceu uma deferência incomum.
Enquanto o proprietário conduzia à estrebaria
aquele animal tão espantoso quanto quem o montava, as duas mulheres, meramente para passar o
tempo, decidiram ajudar o recém-chegado a retirar
a armadura. Com medo de que rasgassem sua viseira de papelão, insistiu em ficar com o elmo, o que
lhe dava um ar ainda mais inusitado. Só levantou
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a viseira para comer, assim mesmo com a ajuda de
uma das hóspedes, que lhe introduzia pela estreita
abertura no capacete pedaços de um insosso bacalhau acompanhado de um pão preto e endurecido.
O estalajadeiro se viu obrigado a servi-lo de seu vinho barato diretamente do gargalo da garrafa.
Enganadas a fome e a sede, Quixote ajoelhou-se diante de seu anfitrião, suplicando ao senhor de
tão importante fortaleza que o armasse cavaleiro.
O homem, decidido a se divertir com a situação,
não se fez de rogado. Inventando que a capela do
castelo tinha sido demolida para a futura construção de uma maior, desculpou-se pelo fato de a cerimônia ter de se realizar no pátio. Após marcar
a solenidade para a manhã seguinte, perguntou se
Quixote tinha trazido dinheiro, ao que o hóspede
respondeu, com indignação:
— Um cavaleiro nunca traz dinheiro consigo!
Era o que ele deduzira das novelas que tinha
lido. O homem contestou que não era bem assim.
Todo cavaleiro não só deveria andar com uma bolsa bem fornida de moedas para os múltiplos imprevistos, como deveria ser acompanhado de um
escudeiro encarregado de portar sua bagagem.
Dom Quixote prometeu seguir seu conselho e,
durante a noite, foi velar suas armas colocadas no
pátio, à falta de uma igreja, local que estaria mais
de acordo com o ritual de sagração dos cavalei-

ENCONTRO COM OS CLÁSSICOS
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ros. Postou-se junto ao tanque, onde o estalajadeiro tinha deixado as armas sobre uma tábua, mas
foi despertado de um cochilo por um dos outros
hóspedes que quis dar de beber a suas mulas. Para
liberar o tanque, ousou empurrar a tábua sobre a
qual estavam a lança e a espada em vias de se tornarem sagradas.
Logo se meteram numa discussão, e Quixote, arremetendo toda sua fúria contra ele, deixou-o desmaiado no chão, continuando sua vigília.
Quando um segundo tropeiro se aproximou, com
a mesma finalidade, também o atacou, enquanto
invocava sua querida Dulcineia, em nome de quem
sempre haveria de se bater.
Para se livrar do hóspede maluco, antes mesmo que amanhecesse, o dono da estalagem, com o
testemunho das duas mulheres e à luz de um toco
de vela, resolveu armá-lo de uma vez cavaleiro. Fingindo rezar e dizer as palavras de praxe, bateu com
a espada no ombro magro da extravagante criatura.
Enquanto uma das mulheres lhe calçou apressadamente as esporas, a outra devolveu a espada à cintura de Dom Quixote de La Mancha.
Sentindo-se pronto para realizar seus desejos
mais caros, o fidalgo fez questão de ir logo embora, montando Rocinante. Aliviado por vê-lo partir,
o estalajadeiro nem se importou de não receber a
conta pela insólita hospedagem.
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3. O COMEÇO DAS AVENTURAS

O

“cavaleiro” mal teve tempo de se deleitar
com a nova condição. Lembrou-se das
palavras do fictício castelão acerca da necessidade de dinheiro e do escudeiro. Decidiu voltar à sua
aldeia, para providenciá-los, o que muito alegrou
Rocinante ao reconhecer o caminho de casa. Pouco
depois, Dom Quixote de La Mancha interrompeu
sua marcha, ao ouvir vozes vindas de um bosque.
Pensando ter escutado um pedido de socorro,
prontificou-se a entrar triunfalmente em cena. De
fato, um rapaz estava amarrado e sendo chicoteado
por um homem mais forte.
— Que covardia! Não vou permitir que bata
em alguém incapaz de se defender — interveio.
Assustado com a aparição da bizarra criatura, o
homem, um lavrador, quis explicar que o jovem era
seu empregado e que não andava zelando por suas
ovelhas como deveria, pois várias vinham desaparecendo. O rapazinho justificou o desmazelo, reclamando que o patrão não vinha pagando seu serviço.
— Trate de desamarrá-lo e pague o que lhe
deve! — decidiu o fidalgo, imbuído da tarefa de ministrar a justiça.

ENCONTRO COM OS CLÁSSICOS
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Fez o homem jurar pela ordem da cavalaria que
cumpriria sua determinação, mas assim que ouviu
o galope de Rocinante se afastando, o camponês
voltou a amarrar o pobre pastor.
Satisfeitíssimo por ter corrigido um comportamento deplorável, o excêntrico cavaleiro dedicou
a Dulcineia del Toboso o sucesso daquela primeira
aventura. Chegou então a uma encruzilhada, tão
comum nas histórias dos cavaleiros andantes, gerando dúvidas cruciais sobre a direção a escolher.
Mas Rocinante, em seu contentamento por voltar
para sua estrebaria, decidiu pelo amo a custosa
questão.
Mais algum tempo de cavalgada e o magérrimo
fidalgo deparou-se com alguns mercadores, acompanhados de seus criados, alguns a cavalo e outros
a pé tocando as mulas de carga. Dom Quixote não
poderia perder a oportunidade de agir como um
herói de seus livros. Dirigiu-se ao grupo, ordenando que confessassem não haver em todo o mundo
donzela mais formosa que Dulcineia del Toboso.
Pressentindo que tinham um louco diante deles, um dos mercadores decidiu entrar naquele
jogo incoerente, tratando Quixote como se fosse
um verdadeiro cavaleiro. Alegou que não conheciam a mencionada dama, pedindo para que ela
fosse mostrada ao grupo, que só assim poderia, em
nome da verdade, proclamar sua beleza.
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Irritado, o fidalgo disse que deveriam acreditar em sua palavra, ou do contrário teriam de se
bater com ele, um por um ou mesmo todos juntos.
O mercador, afirmando que não queria ser injusto
com muitas outras damas e princesas, pediu que
lhes fosse mostrado um retrato daquela senhora.
Disse ainda que estavam predispostos a tomar o
partido dela, mesmo se tivesse o corpo encurvado
e um olho torto.
— Que infâmia! — gritou Dom Quixote. — Ela
não é vesga nem corcunda, minha senhora é dona
de muita lindeza.
Empunhando a lança, incitou Rocinante contra
seu interlocutor, mas o cavalo tropeçou, derrubando o dono que foi rolando pelo chão, incapaz de
se levantar, atrapalhado pela armadura e as armas.
Mesmo assim, continuou gritando e chamando os
outros de covardes.

e

Um deles, um criado mal-humorado que puxava uma das mulas, lhe tomou e quebrou a lança, usando um dos pedaços para lhe acertar umas
boas bordoadas. Sem se dobrar, Quixote continuou
ameaçando os que xingava de patifes.

-

Enquanto os mercadores se afastavam, em vão
o cavaleiro tentava se levantar.

o

m
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4. O SUMIÇO DA BIBLIOTECA
E O ENCONTRO DO ESCUDEIRO

V

endo-se em grande aperto, ele se pôs a
imaginar como deveria se comportar o
protagonista de uma novela em tal situação. Se não
conseguia nenhum exemplo que o levasse a uma
atitude prática, pelo menos o tempo ia passando,
com sua cabeça ocupada em tantos devaneios.
Por acaso chegou ali um vizinho que, ao reconhecer o pangaré, deduziu que a figura entalada na
armadura só poderia ser o homem até então chamado Quixada ou Quixana. Ajudou-o a montar em
Rocinante, amarrou às suas costas os pedaços destroçados da lança e o conduziu de volta para casa.
Às perguntas que o camponês lhe fazia, o tresloucado fidalgo respondia com frases dos livros que
lera, deixando o vizinho bastante confuso.
Quando chegaram à casa do infeliz cavaleiro,
encontraram um grupo de pessoas muito nervosas,
pois ele saíra de lá na surdina, sem ter prevenido
ninguém. Além dos criados e da sobrinha, lá estavam também o padre e o barbeiro.
Naquele momento, a moça se lamentava, com
o apoio da empregada, da má influência das leitu-

ENCONTRO COM OS CLÁSSICOS
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ras sobre o tio, lembrando-se de como ele costumava interromper o capítulo que lia, indo pegar a
espada e passando a golpear o ar em duelo com um
inimigo imaginário.
A entrada de Quixote os surpreendeu e o ouviram explicar que o motivo de retornar tão pouco apresentável à casa era ter combatido de uma
só vez com dez gigantes. Vencendo a perplexidade
diante de sua triste aparição e verificando que ele
não tinha nenhum ferimento mais grave, os amigos
o puseram para dormir.
No período em que ele se recuperava, a sobrinha mandou o rapaz que cuidava de Rocinante construir um muro para vedar a biblioteca, pois
nem ela nem a criada tinham dúvidas de que dali
vinha a razão da loucura do tio. O barbeiro e o padre, tendo examinado os livros, concordaram com
as mulheres, embora eles mesmos apreciassem o
conteúdo da maior parte daqueles volumes. Meteram-se, antes, em um acalorado debate sobre as
qualidades e defeitos de cada título. Ainda discutiram sobre os livros de poesia, chegando à conclusão de que eram inocentes e incapazes de provocar
dano, como faziam os romances de cavalaria.
A jovem combinou com a criada que diriam ao
tio que um feiticeiro viera numa nuvem de fumaça e carregara com toda a biblioteca. Dom Quixote
logo identificou o tal feiticeiro com o vilão de uma
novela, de quem se declarava inimigo.
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Depois de ter prometido à jovem que permaneceria quieto em casa, deixou-se ficar por ali por
duas semanas inteiras, só saindo para as discussões
com os dois amigos. Mas um belo dia, encontrou-se com outro vizinho, homem de bem, embora
extremamente ingênuo, e o convenceu a se tornar
seu escudeiro. O nome desse lavrador gordalhão e
alegre era Sancho Pança.
Ele largou mulher e filhos, confiando na promessa de Quixote de, ao conquistar uma ilha, deixá-lo como governante do lugar. Acreditou que daria
aos seus um futuro glorioso, assim que os mandasse buscar para viver na propriedade que ganharia.
Desta vez, o fidalgo, além de conseguir outra lança,
vendeu várias coisas e juntou algum dinheiro, conforme o conselho do falso castelão. Sancho Pança
trouxe sua montaria, um jumento, e partiram os
dois ao encontro do destino, escondidos de todos,
para que ninguém os impedisse de ganhar a liberdade que move os aventureiros e sonhadores.
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5. OS MOINHOS DE VENTO
E A PRINCESA PRISIONEIRA

C

omo se fosse uma fileira de criaturas gigantescas, surgiu, ainda ao longe, na paisagem plana à frente dos viajantes, um punhado de
moinhos movidos pelo vento que, ao soprar, fazia
girar as pás de madeira, cruzadas no formato de
um grande xis. Quando paradas, pareciam braços
enormes, abertos para o alto.
Sancho não entendeu a transformação no rosto
e no ânimo de seu senhor, que declarava ter surgido
sua oportunidade de se tornar rico, confiscando os
bens daqueles gigantes, ao mesmo tempo em que livraria o mundo de criaturas tão más. Em vão tentou
advertir o fidalgo da realidade. Este, a galope e pedindo a proteção do amor de Dulcineia, num rapidíssimo momento perdia a lança ao atacar o primeiro moinho. Atingidos pela força do vento impelindo
a pá, cavalo e cavaleiro foram parar longe.
Sancho, ao acudi-lo, não conseguiu fazer com que
o patrão compreendesse o engano. Para Dom Quixote, Frestão, o tal feiticeiro que lhe roubara a biblioteca, havia transformado os gigantes em moinhos. O
simplório camponês, convencido pelo palavrório do
fidalgo, calou-se, e os dois seguiram adiante.
ENCONTRO COM OS CLÁSSICOS
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Quando pararam para descansar, enquanto
Dom Quixote nem pensava em se alimentar, Sancho se fartou com a comida e o vinho que tinha
trazido e caiu no sono. O fidalgo, cismando com
Dulcineia, mal dormiu. Quando prosseguiram
pelo caminho, ignorando se daria em algum lugar,
Quixote advertiu o escudeiro para nunca interferir
quando o visse lutando, a não ser que os atacantes
fossem gente do povo. Um cavaleiro, pelas regras
de seu of ício, só combate um inimigo à altura.
Apareceram então, na direção oposta, dois frades montados em burros e, mais atrás, uma carruagem seguida por um homem montado e outros
dois a pé, puxando algumas mulas pelos cabrestos.
— Para minha sorte, aí vem uma grande oportunidade de entrar em ação! Os dois da frente são
feiticeiros que raptaram uma princesa que segue
na carruagem — o fidalgo se entregou a mais um
delírio.
De fato, viajava na carruagem uma mulher que
se deslocava para encontrar o marido. Os religiosos, que apenas seguiam na mesma direção, rumo
à Andaluzia, não conheciam os demais. Mais uma
vez, Quixote fez pouco das palavras de Pança, que
neles reconheceu os hábitos da ordem beneditina.
— Criaturas endiabradas! — bradou o cavaleiro, pondo-se à frente dos burros. — Soltem esta
senhora.
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Os dois pacíficos frades levaram um grande
susto. Um conseguiu fugir, esporeando seu animal,
mas o outro, mais lento e pesado, acabou caindo de
sua sela. Sancho logo mandou que ele arrancasse
a roupa, o que provocou a intervenção de um dos
homens que seguiam a pé.

s

— Por que está fazendo isto? — o homem perguntou.
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— São despojos de guerra! — respondeu, sentindo que lhe pertencia o que seu amo ganhara na
batalha.
Ajudado pelo companheiro, ambos indignados com a intenção de Pança, passou a espancar o
escudeiro. Enquanto o frade montava de novo em
seu burro e também fugia, Quixote, com a convicção dos heróis, foi falar à dama. Após se apresentar,
tentou convencê-la a procurar Dulcineia del Toboso e lhe contar como havia sido libertada de seus
raptores.
Sentindo que sua patroa estava sendo importunada, o escudeiro da mulher veio enxotá-lo. Teve
de usar uma almofada da carruagem para se defender do irado e inesperado ataque de Quixote, que o
teria seriamente ferido não fosse a proteção da almofada. Apavorada, a mulher começou a rezar, enquanto o cocheiro incitava os cavalos a ir adiante.
Só ficaria por ali, na estrada subitamente vazia,
a dupla que havia abandonado sua aldeia na ManENCONTRO COM OS CLÁSSICOS
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cha para conquistar fama em toda a Espanha. As
demais pessoas, na súbita urgência de seguir seu
caminho, com certeza comentariam com outras
aquele encontro, porém, não da forma elogiosa,
como gostaria o fidalgo.
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6. O BÁLSAMO DE FERRABRÁS

A

ssim que se considerou um pouco melhor
em relação aos golpes recebidos, Sancho
Pança orou pela sorte do cavaleiro, reclamando novas vitórias, sobretudo a que lhe garantiria o governo de sua ilha. Quixote lhe pediu paciência, pois
naquela vida primeiro viriam uma cabeça quebrada ou uma orelha de menos.
Enquanto se embrenhavam por um bosque,
preocupação do escudeiro para se afastarem da
estrada, Sancho expôs ao amo o temor de que
fossem presos pela confusão em que se meteram, mas o outro não fez caso de seu medo.
Quando pararam para comer, pouca coisa restava no alforje do criado: um pouco de pão, um
naco de queijo, uma cebola. Vendo que Quixote
tinha um pequeno ferimento, tentou lhe aplicar
um unguento, mas o cavaleiro disse que o que
realmente valia, naquele caso e em outros, era o
bálsamo de Ferrabrás. Para exemplificar o poder
do remédio, ensinou que, após uma batalha, caso
seu corpo fosse partido em dois, bastaria a Sancho reunir as duas partes, e elas se colariam com
dois goles da bebida que lhe deveriam ser dados
imediatamente.
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Os olhos de Sancho brilharam de cobiça, e o
camponês se dispôs a renunciar a sua ilha, se o patrão lhe desse a receita de tão valioso licor, ao que
Quixote replicou que segredos ainda maiores poderia lhe ensinar.
Alguns guardadores de cabra hospedaram os
dois em sua cabana e partilharam com eles o jantar, para a felicidade de Sancho, enquanto Quixote contava-lhes coisas que não entendiam, graças
à sua complicada linguagem livresca, misturando
fatos de sua vida com aventuras inverossímeis de
famosos personagens.
Assim que se sentiram prontos, partiram e, em
nova pausa, já fora do bosque, soltaram Rocinante,
que, ao perceber as éguas de uma tropa, tomou-se de amores por qualquer uma delas. No entanto,
seu disperso afeto foi unanimemente rejeitado, a
coices e dentadas. Dando-se conta do escarcéu que
o cavalo provocara, os tropeiros vieram espantá-lo
a pauladas.
Embora advertido por Sancho de que os oponentes eram muitos, Dom Quixote partiu em defesa de Rocinante, erguendo a espada para atacar o
bando, gritando que, como guerreiro, valia por mil.
Seguindo seu exemplo, Sancho, prevenido de que
aqueles não eram cavaleiros, entrou na briga e foi
o primeiro a cair. Depois, mesmo tendo resistido
bravamente, foi a vez do fidalgo.

28
o fidalgo dom quixote_miolo.indd 28

O FIDALGO DOM QUIXOTE DE LA MANCHA

16/12/14 09:01

o
-

-

s
-

o
e

Prostrados por terra, enquanto os outros se retiravam, Sancho, gemendo, pediu uma gota do elixir de Ferrabrás, mas Dom Quixote disse que não
tinha nenhuma com ele. Em seguida, admitiu que
toda a culpa pelo insucesso na batalha fora dele.
Na condição de cavaleiro, nunca deveria ter dado
combate àqueles tipos.
— Da próxima vez, Sancho, você deverá castigá-los sozinho!
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7. CONFUSÃO NA NOITE

E

ntre suspiros e gemidos de Sancho e Rocinante, voltaram todos à estrada. O amo e o
serviçal daí a pouco discutiam sobre uma casa da
qual iam se aproximando.
— Uma estalagem! — afirmava Pança.
— Um castelo! — contestava o cavaleiro da
Mancha.
Assim que chegaram à hospedaria, foram recebidos pelos donos. A mulher do estalajadeiro se
condoeu da figura bastante estropiada do fidalgo.
Com ajuda da filha, jovem e bela, e de Maritornes,
uma criada sem nenhum encanto, levou-o para
uma cama bem rústica, coberta com mantas enxovalhadas, e besuntou seu corpo com uma pomada.
Enquanto o patrão adormecia, Sancho inventou
para as mulheres que seu senhor tinha caído de um
rochedo. Não condizia com a alta condição do cavaleiro ter sido surrado por prosaicos tropeiros.
Logo que acordou, o fidalgo contou ao escudeiro que resistira à beleza da jovem castelã, que
acreditava interessada nele, pois era inteiramente dedicado a Dulcineia. Julgava que a moça viera procurá-lo, mas quem tinha aparecido no meio
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da noite fora a feia Maritornes, em busca de uma
aventura com outro hóspede, o qual, enciumado,
fizera o cavaleiro voltar a dormir com um certeiro
soco aplicado em seu pontudo queixo.
Em seguida, Quixote pediu a Sancho que fosse
arranjar azeite, vinho, sal e rosmaninho, para que
fabricasse o milagroso bálsamo de Ferrabrás. Enquanto fervia os ingredientes, desfiava uma oração
atrás da outra. Assim que o remédio ficou pronto,
guardou uma parte em uma garrafa de azeite e bebeu o resto. O efeito imediato foi um longo acesso
de vômitos.
Depois de suar muito, adormeceu novamente,
mas acordou sentindo-se melhor. Sancho é quem
se via péssimo, pois, tentando se recuperar dos
muitos hematomas e dos ossos doídos, tinha tomado o líquido que ficara na garrafa.
Disposto a recomeçar suas aventuras, Dom
Quixote foi despedir-se de seu anfitrião, colocando-se à disposição para vingá-lo de qualquer ofensa que cometessem à sua honra.
O hospedeiro disse que não precisava daquilo,
mas apenas que pagasse pela cama, pelas refeições
e pelo que comeram o jumento e o cavalo.
— Então isto aqui não passa de uma hospedaria? — surpreendeu-se o fidalgo.
— Exatamente — respondeu o outro, à espera
da paga.
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— Um cavaleiro andante nunca paga por pouso
e comida. Considere-se honrado por me ter abrigado. Meu único dever é combater as injustiças —
montou Rocinante e se retirou com altivez.
No entanto, Sancho não teve a chance de escapar. Agarrado pelo dono da estalagem e outros
hóspedes, só pôde ir embora depois de mais uma
sova.
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8. ENTRE DOIS EXÉRCITOS

P

ela primeira vez, o camponês quis voltar
para casa, lembrando a Dom Quixote que
ainda poderia chegar a tempo da colheita e voltar a
cuidar da família.
O fidalgo nem se importou com aqueles argumentos, insistindo que não existia prazer maior do
que vencer uma batalha. Sancho ainda se queixou
de que nunca havia apanhado tanto, fora os danos
em seu estômago causados pelo bálsamo de Ferrabrás.
— Quem mandou você beber? O elixir só
cura os cavaleiros — o patrão ainda o recriminava
quando teve a atenção voltada para uma nuvem
de poeira.
Sancho não via naquilo nada de tão importante, mas Quixote insistia que só podia ser um exército em marcha.
— Então são dois! — disse o camponês, pois
atrás deles vinha outra nuvem.
O cavaleiro se imaginou, fascinado, na iminência de presenciar o combate renhido entre dois
exércitos, quando tudo não passava de dois rebanhos de ovelhas que se cruzariam no caminho. De-
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cidiu que interviria em favor do lado mais fraco.
Sua convicção mais uma vez convenceu o camponês a segui-lo.
Subiram os dois a uma colina, de onde poderiam ter uma visão melhor do combate. Por mais
que se esforçasse, Sancho não conseguia enxergar
os gigantes e guerreiros prestes a se engalfinharem.
— Não escuta os tambores rufando nem as
cornetas soando?
— Só ouço balidos.
— Pois é o medo que paralisa seus sentidos! Se
é assim, deixe que eu lutarei sozinho!
Escolhendo o lado que protegeria, lá se foi
ele, incitando Rocinante, enquanto Pança gritava
em vão:
— Volte, meu senhor! São apenas ovelhas, eu
garanto!
Os pastores, diante da intromissão do maluco
que assustava seus rebanhos, puseram-se a lhe jogar pedras, e uma delas o derrubou do cavalo. Pensando que o tinham matado, trataram de reunir os
animais de cada bando e se afastaram às pressas.
Sancho veio ter com o pobre desmiolado, falando que o avisara de que não deveria se incomodar com os carneiros. Insistiu Quixote que eram
soldados enfeitiçados e os bichos lanudos logo retomariam sua forma humana. Ao passar a mão na
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boca, deu-se conta de que havia perdido a maior
parte de seus dentes em consequência da pedrada
e da queda.
Gritando que preferia ter perdido um dos braços, voltou, com a ajuda do outro, a montar Rocinante. Prosseguiram os dois homens, muito tristes,
por aquela jornada sem rumo, até que divisaram
uma estranha luminosidade na noite que caía.
Fantasmas! Assustaram-se ambos, ao entender
que as luzes vinham em direção a eles. Mesmo o
magro cavaleiro tinha os cabelos em pé, enquanto
toda a gordura do corpo de Sancho tremia.
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9. CAVALEIRO DA TRISTE FIGURA

A

ssim que ficaram mais próximas, as luzes
revelaram-se como tochas levadas por
um certo número de homens a cavalo e com trajes
brancos. Atrás deles, vinha uma liteira forrada de
negro, seguida por mais alguns homens, vestidos
também de negro e montados em burros. Vinham
murmurando uma grave litania.
Encarnando de novo o papel de herói destemido, logo que se recuperou do susto, Dom Quixote
de La Mancha galopou para o meio da estrada, a
espada desembainhada, exigindo que o grupo se
identificasse.
Falando pelos outros, um dos cavaleiros disse
que tinham pressa e por isso não poderiam conversar. Irritado com a descortesia, o fidalgo puxou-lhe
a rédea da montaria, forçando-o a parar. Como os
demais protestassem e um deles até o xingasse, decidiu o herói que mereciam todos um castigo à altura de tamanha insolência.
Ninguém ali estava armado, por isso não houve
revide aos golpes que o ensandecido cavaleiro distribuiu por todos os lados. Os tocheiros logo fugiram,
e os demais foram duramente atingidos, confundidos com demônios por seus trajes escuros.
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Ao exigir a rendição de um dos homens já por
terra, esse se identificou como sacerdote. Ia com
outros padres levar para sepultamento em Segóvia
o corpo que se achava na liteira. Enquanto Sancho
saqueava os alforjes de comida da caravana, Quixote permitiu que todos partissem. O escudeiro
gritou então que deveriam espalhar por onde fossem que haviam conhecido o Cavaleiro da Triste
Figura.
Quixote quis entender a razão do apelido. Explicou o companheiro que, vendo seu rosto à luz
das tochas, achou-o bem triste, talvez pelo cansaço
ou pela falta dos dentes recentemente perdidos.
No entanto, o fidalgo preferiu considerar por
outro ângulo o seu novo nome. Certos membros
da ordem da cavalaria eram, em tempos antigos,
conhecidos como Cavaleiro da Fênix, do Grifo, do
Unicórnio. Gostou tanto da sonora alcunha criada
por Sancho Pança, que decidiu que mandaria pintar em seu escudo um rosto muito triste.

40
o fidalgo dom quixote_miolo.indd 40

O FIDALGO DOM QUIXOTE DE LA MANCHA

16/12/14 09:01

a

-

e

s

o
a

10. O ELMO DE MAMBRINO
E OS PRISIONEIROS

O

s dias se passavam, as aventuras se sucediam. Incidentes relativamente inesperados tornavam-se, na ótica de Quixote, fatos extraordinários. Pelo menos Sancho não poderia se
queixar de que faltava ação àquela vida de viajantes
de incerto destino.
Então surgiu na estrada um homem que cavalgava um asno e levava na cabeça algo que brilhava,
mesmo sob a chuva miúda. Para Dom Quixote, era
puro ouro.
— O elmo de Mambrino! — gritou excitado.
E explicou ao atônito Sancho:
— É um elmo encantado, há muito tempo tomado de um mouro.
Decidido a ser o novo dono de um objeto tido
como extremamente poderoso, avançou em direção ao solitário viajante. Sancho já percebera que
era um barbeiro, que trazia sua bacia de latão na
cabeça para se proteger da chuva.
Antes de ser derrubado, o homem fugiu, deixando cair a bacia, que Sancho recolheu, imaginando que poderia lhes valer algum dinheiro. Dom
ENCONTRO COM OS CLÁSSICOS
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Quixote logo a experimentou, mas como era muito larga para sua cabeça, informou que o elmo de
Mambrino tinha sido forjado originalmente para
um gigante. Mesmo assim, insistiu em usá-lo.
Mas o que aconteceu mais tarde realmente não
era tão comum. Apareceu-lhes um cortejo de bandidos, conduzidos para a prisão por quatro guardas
armados. Vinham os presos acorrentados uns aos
outros.
— Vão servir nas galés, à força — Sancho comentou.
— Contra sua vontade? — indignou-se o homem da Mancha, disposto a protegê-los, sem entender que eram criminosos julgados e condenados por suas transgressões.
Quixote insistiu em saber dos guardas a causa
da desgraça dos infelizes. Eles deixaram que inquirisse os prisioneiros. Cada um tinha uma explicação distorcida e a seu favor. Disse um que seu mal
foi simplesmente ter se apaixonado, quando na verdade era um ladrão, enamorado dos bens alheios.
Outro identificou-se como cantor, quando de fato
roubava cavalos, mas tivera a má ideia de ter cantado, ou confessado, seus crimes. Um terceiro apresentou-se como um escritor que escrevia sobre a
própria vida, omitindo ser ela repleta de delitos.
O cavaleiro deu-se por satisfeito, desistindo de
interrogar os demais. Ordenou que os prisioneiros
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fossem soltos, criando uma grande confusão com a
guarda. Os condenados se aproveitaram para ajudá-lo a enfrentar os soldados e, estando em maioria, conseguiram afugentá-los. Em seguida, puderam se livrar das correntes já bastante enferrujadas
pelo uso nas galés e a maresia que as corroera.
Quixote gritou-lhes para irem contar a Dulcineia que tinham sido libertados pelo Cavaleiro da
Triste Figura. Eles se riram muito, confessando-se
mais preocupados em fugir dali. Um deles ainda
roubou a ridícula bacia que seu equivocado benfeitor usava na cabeça. Lá se foi, para consternação do
herói, o precioso elmo de Mambrino.

l

.

e

ENCONTRO COM OS CLÁSSICOS

o fidalgo dom quixote_miolo.indd 43

43
16/12/14 09:01

o fidalgo dom quixote_miolo.indd 44

16/12/14 09:01

11. NA SERRA MORENA

M

al imaginavam que iriam encontrar
de novo um daqueles bandidos, agora
escondidos na Serra Morena, justamente o local
para onde se dirigiram. Sancho havia escolhido
um rumo igual ao dos fugitivos, preocupado com
a justiça, pois era quase certo que seriam denunciados pela libertação dos criminosos. O testemunho dos guardas era suficiente para incriminá-los.
Mas essa apreensão passava longe das reflexões de
Dom Quixote, entretido em comparar suas aventuras e desventuras com a de outros cavaleiros andantes.
Escolheram um lugar para acampar e, depois
de comer, adormeceram, sem saber que eram vigiados por um dos ladrões que tinham ajudado. Ao
acordar, Sancho viu que alguém havia levado seu
jumento. Indiferente ao seu desespero, o patrão escavava o chão com a ponta da espada.
Acabou descobrindo um baú, contendo roupas
de excelente linho, algumas moedas e um livrinho,
com um soneto de amor guardado entre suas páginas. O cavaleiro guardou o livro e deu as moedas para o escudeiro, dizendo, para desconsolo do
camponês, que devolveriam tudo ao dono.
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A intrigante descoberta provocou um lampejo
romântico em Quixote, que decidiu escrever uma
carta para Dulcineia. Assinando-a como o Cavaleiro da Triste Figura, afirmava à sua destinatária
toda devoção e fidelidade, elogiando-lhe também a
formosura. Encarregou Sancho de entregar a mensagem, depois de a ter lido em voz alta, mas o escudeiro protestou por estar a pé, além de não saber
onde poderia encontrar a bela princesa.
Com as explicações que ouviu, entendeu que
na verdade ela não passava de Aldonza Lorenzo,
mera camponesa, de modos rudes e dona de uma
voz grossa e desagradável. Mas como Dom Quixote o deixou montar em Rocinante, aceitou a missão, combinando que o amo permaneceria sozinho
à sua espera.
Porém, antes de Sancho partir, viram correr e
saltar pelas pedras da montanha um homem quase
nu, barba e cabelos bem crescidos e emaranhados,
que Quixote imaginou ser o dono do baú. Também
encontraram um velho pastor de cabras que contou que pelas redondezas andara há algum tempo
um jovem de muito bom aspecto, montado numa
mula, mas depois haviam descoberto a carcaça
abandonada do animal, e as notícias que tinha dele
era que havia enlouquecido.
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12. O BARBEIRO E O PADRE
ENCONTRAM SANCHO

N

o caminho, Sancho não percebeu que
perdera a carta. Não podia imaginar que
no albergue onde Quixote fabricara o horrível bálsamo, e do qual preferia não se aproximar, lembrando-se de tudo o que passou ali, hospedavam-se duas pessoas que vinham no encalço dele e do
patrão.
Eram o barbeiro e o padre, dispostos a livrar
o amigo de sua loucura, já informados de muitas
de suas espalhafatosas proezas. A última pista de
seu percurso tinham obtido na estalagem. Quis o
acaso que encontrassem o escudeiro, tentando em
vão passar despercebido pelas imediações. Estranharam que estivesse sozinho e montado em Rocinante.
Exigiram que lhes contasse por onde andava
Quixote, mas Pança relutou em revelar o paradeiro
de seu amo até que os outros o ameaçaram, assegurando que poderiam acusá-lo de ter assassinado
Dom Quixote para lhe roubar o cavalo.
Quando falou da carta que precisava urgentemente entregar, o padre quis lê-la. Ao não encon-
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trá-la entre suas coisas, Sancho mostrou-se muito
aflito, mas logo lembrou-se de ter ouvido a leitura
feita pelo cavaleiro. Para provar que conhecia de
cor o seu conteúdo, declamou uma série de disparates, entremeados pelo refrão “meu amor, minha
vida, e olhos meus”, o que levou os dois homens a
suspeitar de que a loucura de Quixote teria contaminado o camponês.
Tendo entendido que Quixote estava na montanha, em penitência de amor, o barbeiro e o padre
decidiram ir ao seu encontro disfarçados. Afinal,
eles também eram adeptos das mesmas leituras e
imaginavam que com uma boa dose de fantasia seria mais fácil abordar Quixote.
Arrumaram no albergue roupas de mulher
e um rabo de boi, com o qual fizeram uma barba
postiça. O padre preferiu colocar a barba, e o barbeiro, a contragosto, vestiu a saia. Combinaram,
para grande divertimento de Sancho, que ele se
apresentaria como se fosse uma donzela necessitando de ajuda, que Dom Quixote de La Mancha,
já famoso cavaleiro andante, não poderia negar.
Enquanto isso, o fidalgo acabou por encontrar, falando sozinho, aquele a quem decidira se
referir como o Cavaleiro da Serra, correndo para
abraçá-lo.
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13. O CAVALEIRO DA SERRA E A MOÇA
COM ROUPAS DE RAPAZ

-

mpressionado com a cortesia do magro cavaleiro, o esfarrapado da montanha o saudou com igual apreço. Quixote, não tendo mais
dúvidas de que o rapaz era o dono do baú, do livro
e das moedas que Sancho teria de lhe restituir, quis
que ele lhe contasse sua história. Depois de refletir
bastante, o suposto Cavaleiro da Serra aquiesceu,
mas dizendo que não aceitaria ser interrompido.
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Seu nome era Cardênio e vinha da Andaluzia.
Sua paixão era Lucinda, infelizmente também cortejada por Fernando, seu grande amigo e filho de
um duque. Esquecido da exigência que lhe fora feita, ao ser informado do gosto de Lucinda pelas histórias de cavalaria, Quixote fez um comentário que
irritou profundamente Cardênio. Em um instante,
o fidalgo da Mancha foi deixado sozinho, apesar de
seus protestos.
Quando chegaram à serra, Sancho foi à procura do amo, separando-se dos companheiros que
acabaram encontrando Cardênio, que, de bom humor e sem ser interrompido, lhes forneceu a continuação de sua história.
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Lucinda, não querendo se casar com Fernando, mandou prevenir o amado de que, no dia das
núpcias, levaria um punhal escondido em seu vestido de noiva. Com ele tentaria, de alguma forma,
interromper o casamento. Mas, ao chegar à igreja, Cardênio percebeu que já iam trocar alianças e,
imaginando-se traído, perdeu os sentidos. Ao abrir
de novo os olhos, viu o templo vazio e, ignorando o
que realmente se passou, fugiu, em desespero, para
as montanhas.
Foram então surpreendidos pelo canto agudo
e triste de um jovem belíssimo que lavava os pés
em um regato próximo. Ao tirar o gorro, soltou os
longos cabelos e todos entenderam que era uma
moça em roupas masculinas. Apresentou-se como
Doroteia.
Cardênio comentou que tamanha beleza só se
comparava à de Lucinda. Pois Doroteia, que não
conhecia o moço, sabia de quem ele estava falando. E mostrou-se capaz de preencher os detalhes
que faltavam àquela história. Estava bem informada sobre o que aconteceu a Lucinda, que presenciara a chegada ao templo e o desfalecimento de
Cardênio, tendo a própria jovem desmaiado logo
em seguida. De fato, a noiva tinha consigo um punhal e um bilhete, no qual confessava o amor por
Cardênio. A cerimônia não foi concluída, e Lucinda, aproveitando-se da confusão, fugira para lugar
ignorado.
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Ao ser questionada pela razão de conhecer
tão bem aqueles fatos, disse que Fernando deveria
desposá-la, mas a abandonou pela amada de Cardênio. Desde então Doroteia só queria reencontrar
Fernando e se disfarçara ao decidir sair em seu encalço, pois uma moça sozinha na estrada era presa
fácil para bandidos.
O padre e o barbeiro prometeram ajuda aos
dois, mas antes pediram colaboração para o plano
que tinham urdido. Afinal, Doroteia poderia representar muito melhor a donzela em apuros.
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14. DOM QUIXOTE LUTA
CONTRA OS ODRES DE VINHO

S

ancho surgiu então, gritando que havia encontrado Quixote, que delirava e suspirava por Dulcineia. Doroteia sentiu que devia entrar
em cena. Retirou da trouxa que levava um vestido,
adornando-se também com um vistoso colar, demonstrando uma graça que surpreendeu a todos
e especialmente a Sancho, ao ver o que julgara ser
um rapaz transformar-se em dama tão perfeita.
Fingindo ser a princesa Micomicona, do reino
de Micomicão, Doroteia, ao lado do barbeiro disfarçado com a falsa barba, foi ao encontro do Cavaleiro da Triste Figura. Sancho, sem entender aquela
brincadeira e pensando que realmente existia o tal
reino, os acompanhou.
Dom Quixote, sem de nada desconfiar, acabou
vindo com eles, disposto a combater um gigante
que ameaçava raptar a linda moça. Na verdade,
voltavam para casa. Para sorte de Sancho, encontraram o ladrão montado em seu jumento, que, ao
vê-los, fugiu a pé. Emocionado, Sancho abraçou o
companheiro fiel, feliz por reencontrá-lo.
O padre, depois de ter disfarçado Cardênio
com uma capa e um capuz pretos, surgiu ao seu
ENCONTRO COM OS CLÁSSICOS
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lado no caminho, simulando ser uma grande coincidência estar por ali e revelando o quanto ouvira
das grandes façanhas do cavaleiro, com a omissão
de todos os comentários desfavoráveis e as piadas
que costumavam acompanhá-los.
Doroteia interveio, dizendo que seu próprio pai
havia ouvido falar de um certo Dom Chicote, com o
qual sonhava para ajudar a filha, e Quixote se convenceu de que aquele Chicote só poderia ser ele
mesmo. A moça logo concordou, e o confuso Sancho, considerando-a realmente uma princesa, falou
ao amo para se casar logo com ela e se tornar rei.
O Cavaleiro de Triste Figura disse que nunca
trairia Dulcineia del Toboso. E quis saber como
fora o encontro do escudeiro com sua amada. O
camponês criou uma história para desmerecer Aldonza, dizendo que a encontrara peneirando trigo
no quintal de sua casa, ao que o fidalgo retrucou
que ele não vira bem. Aquilo não devia ser trigo,
mas pérolas com que bordava um mimoso lenço
para ele. Mas Sancho disse que ela pusera a carta
de lado para ler mais tarde e, portanto, não pôde
trazer nenhuma resposta.
Enfim voltaram ao albergue cuja conta Quixote se recusara a pagar, mas, preparados pelo padre,
os hospedeiros fingiram considerar com muito respeito o cavaleiro andante, agora acompanhado de
um séquito.
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Tendo ido dormir, logo o fidalgo acordou todos, pois, em sonho, julgou estar em Micomicão
em pleno combate com o gigante que ameaçava
Doroteia. Na verdade, atacava os odres de vinho
guardados no quarto que lhe fora dado. O vinho
que se espalhava pelo chão era visto como o sangue
do gigante. Só veio a si quando o barbeiro, já sem a
barba, lhe atirou um balde de água fria.
Para todos os efeitos, havia se desincumbido
de sua missão. A princesa estava livre. O padre prometeu pagar o vinho ao estalajadeiro, e Doroteia
prometeu uma recompensa ao ingênuo Sancho,
depois que regressasse ao seu reino. Quando acharam que tudo voltara ao normal, entraram na estalagem uma dama e quatro cavaleiros com os rostos
cobertos com lenços, que usavam para se proteger
da poeira do caminho. Quem poderia ser aquela
gente?
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15. O MISTÉRIO SE ESCLARECE

S

em ter tido tempo de retirar os lenços, os
homens levaram com muita pressa a mulher até uma cadeira, na qual ela se acomodou,
parecendo estar a ponto de desfalecer. Doroteia
aproximou-se, perguntando-lhe se sentia algum
incômodo.
O homem que comandava os demais disse-lhe
para não se preocupar com uma criatura incapaz
de agradecer qualquer obséquio que lhe fizessem e
só capaz de abrir a boca para dizer mentiras.
— Nunca disse uma mentira — falou então a
mulher. — E é a minha verdade que faz deste homem um falso e um mentiroso.
Cardênio, que estava ao lado de Quixote em
outro cômodo, reconheceu a voz.
— Lucinda! — gritou, correndo até ela.
Assim que o viu, a jovem, sobressaltada, tentou
se levantar e caiu da cadeira. O homem com quem
discutia, no afã de ampará-la, deixou cair o lenço.
Foi então reconhecido por Doroteia. Era Fernando.
Com aqueles amigos, havia buscado a moça em um
convento no qual ela se refugiara e pretendia retomar a cerimônia interrompida do casamento.
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A ele se dirigiu a pretensa princesa de Micomicão:
— Por que insiste em estar com Lucinda, se ela
ama a Cardênio? Por que me abandona, se quem o
ama sou eu?
Perplexos, todos se entreolhavam. Fernando
fez um gesto para desembainhar a espada, ao ver
Cardênio retirar o lenço de Lucinda, mas o olhar
insistente de Doroteia o deteve.
Lucinda correu para os braços de Cardênio.
Fernando, com ar arrependido, se aproximou de
Doroteia:
— Perdoe-me! Agora entendo a dimensão de
seu amor.
Enquanto os quatro entregavam-se à sua felicidade, Sancho compreendeu que não existia nenhuma princesa Micomicona, já que a moça tinha outro nome, Doroteia, e outra história, cujo mistério
acabava de ser deslindado. Quis avisar Dom Quixote do engano, decepcionado por que não receberia nenhuma recompensa no reino de Micomicão.
Mas Dom Quixote, exultante por ter vencido
o terrível inimigo e libertado a donzela, mais uma
vez não escutou a natural sensatez de seu escudeiro.
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16. DOM QUIXOTE ESCAPA DA JUSTIÇA

A

ntes que deixassem a hospedaria, foram
surpreendidos pela chegada de alguns
homens a cavalo, pertencentes à Santa Irmandade,
patrulha que perseguia os criminosos que infestavam as estradas.
Um deles reconheceu o fidalgo, contra quem
tinham uma ordem de prisão, por, entre vários ataques a gente de bem, incluindo diversos religiosos,
ter libertado os condenados às galés.
Indignado com as acusações que, para ele,
eram totalmente descabidas, o Cavaleiro da Triste
Figura arremeteu contra o grupo, e Fernando teve
de agarrá-lo para que soltasse o pescoço de um dos
guardas.
O padre, chamando a atenção para a real loucura do fidalgo, tentou convencer os representantes da Santa Irmandade a desistirem da detenção.
Os brados estridentes de Quixote — insistindo que
um cavaleiro que usava esporas de ouro e a quem
os reis teriam prazer de receber à mesa nunca poderia ser julgado por pessoas comuns — acabaram
de convencê-los a não escoltar o maluco. Ele facilmente criaria muito mais aborrecimentos no longo
percurso até a prisão.
ENCONTRO COM OS CLÁSSICOS
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Fernando, para que o dono da estalagem não
desse queixa de Quixote, piorando sua situação,
pagou pela dívida antiga do fidalgo, tendo o padre
se encarregado de pagar pelo vinho desperdiçado,
como havia prometido.
Quando a Santa Irmandade se retirou, sentiu-se o cavaleiro livre para prosseguir com sua aventura, o que para ele significava acompanhar Doroteia, ou a Princesa Micomicona, até o reino de seu
pai, criando um grande embaraço para todos.
Para dar um fim àquela história, Fernando
mandou fazer uma gaiola. Retornou, na companhia de seus amigos e até do estalajadeiro, todos
usando máscaras para não serem reconhecidos, e
nela prenderam o fidalgo, que se imaginava vítima
de fantasmas.
Disse-lhe o barbeiro para não se afligir, pois
aquela era uma profecia que prenunciava o casamento do Leão da Mancha com a Pomba de Toboso, para o qual deveria seguir engaiolado, já que o
noivo seria ele.
Colocaram-no daquela maneira num carro de
bois, dentro do qual voltou para casa, seguido por
Sancho, o barbeiro e o padre em suas montarias,
além do solitário Rocinante.
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e novo em sua propriedade na Mancha,
Dom Quixote aos poucos viu sua saúde
melhorar. Os amigos e a sobrinha confiavam que
as perturbações de sua mente cessariam de vez. Ele
de fato parecia ter se acalmado, a não ser quando
ouvia algo sobre as novelas de cavalaria.
Finalmente, a sobrinha permitiu que Sancho
visitasse o senhor Quixana, segura de que ele não
iria reacender o antigo arrebatamento do fidalgo.
O cavaleiro perguntou então como fora a volta
do escudeiro para casa. A primeira coisa que sua
mulher quis saber, segundo Sancho, era se o jumento estava bem, tirada que muito divertiu a todos.
Mas o companheiro de aventuras trouxe um
dia à casa do fidalgo o jovem Sansão Carrasco, que
jurava ter ouvido falar de um livro que recentemente aparecera, contando as aventuras de Dom Quixote de La Mancha. Bastou isto para que os dois
começassem a pensar em retomar suas aventuras.
Sansão Carrasco ainda ajudou o cavaleiro a conseguir outra armadura.
A primeira etapa da aventura seria uma visita a
Dulcineia. Sancho não podia confessar que nunca
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lhe entregara a carta e que não tinha ideia de onde
ficava seu palácio. Deixou que Quixote o guiasse,
e acabaram chegando ao cemitério da aldeia. Mas,
depois de amanhecer, perdidos em um bosque, o
escudeiro viu que três camponesas se aproximavam. Decidiu enganar o amo mais uma vez.
— Lá está a princesa Dulcineia!
— Só vejo três mulheres do povo, cada uma
montada em um asno!
Mesmo não contando com uma observação tão
lúcida por parte do companheiro, Sancho insistiu:
— São três princesas, montadas em três esplêndidos cavalos brancos.
E correu para junto da primeira, chamando-a
de belíssima dama e lhe apontando o famoso Dom
Quixote de La Mancha.
Sentindo que zombavam dela, a mulher tratou
de esporear seu animal, chamando as outras para
que a seguissem. Dom Quixote, que continuava a
perceber apenas uma camponesa sem graça e cheirando a alho, concluiu que Dulcineia estava enfeitiçada por algum bruxo.
Enquanto pensava em uma maneira de libertar
a amada, Quixote se surpreendeu com o aparecimento de uma caravana de artistas de teatro ambulante. Havia gente vestida de rei, de anjo, um deles
vinha de diabo, outro representava a Morte e mais
um se passava por Cupido.
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18. O CAVALEIRO DOS ESPELHOS

S

ancho ficou muito assustado, mas o valente
Dom Quixote interpelou a trupe, perguntando ao homem que se vestia de diabo e conduzia
a carreta o que pretendiam fazer.
— Vamos representar numa aldeia perto daqui. Por isto estamos vestidos assim.
— Ora, as aparências enganam! — disse o fidalgo. — Eu já me preparava para viver uma grande
aventura!
Um dos atores, contudo, assustou Rocinante,
que disparou, derrubando seu dono. Outro, por
brincadeira, fingiu que iria roubar o jumento de
Sancho. Dom Quixote quis lhes dar uma lição, tentando atacar a carreta, mas o Cupido, uma rainha e
até a Morte se armaram de pedras.
Sancho conseguiu dissuadir o cavaleiro de enfrentá-los, afirmando que ali não havia nenhum cavaleiro com quem pudesse se bater.
Mal imaginavam que, pouco depois, iriam topar com um indivíduo vestido de acordo com o
figurino fora de moda da cavalaria andante, que
cavalgava ao lado de outro homem, provavelmente
seu escudeiro.
Dizia ao companheiro:
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— Não há donzela cuja beleza se compare à de
minha amada Cassildeia. Por ela me bati com cavaleiros de Castela, de Navarra e da Andaluzia. Minha maior façanha, contudo, foi derrotar o valente
Dom Quixote de La Mancha.
O amo de Sancho Pança quis saber quem era
aquele e lhe fez diretamente a pergunta, afirmando não ser possível que ele tivesse vencido a Dom
Quixote.
— Não só o venci como o fiz confessar que
Cassildeia é mais bela que Dulcineia del Toboso —
reiterou o outro, identificando-se como o Cavaleiro dos Espelhos.
Dizendo-se o verdadeiro Quixote, propôs o
fidalgo que se batessem. O rival imediatamente
concordou. O Cavaleiro da Mancha espicaçou Rocinante, que, contra todas as expectativas, não refugou, enquanto o outro animal empinou, permitindo que a lança de Quixote derrubasse seu dono.
Sancho e o fidalgo acharam o tal Cavaleiro dos
Espelhos muito parecido com Sansão Carrasco,
mas ele, vencido, obrigou-se a confessar que a sua
Cassildeia não valia a sola dos sapatos de Dulcineia.
Foram adiante, sem imaginar que aquele fora
mais um plano do barbeiro e do padre, que convenceram Carrasco a nele tomar parte. Acreditavam
que Quixote seria derrotado e assim desistiria não
só de Dulcineia como de outras façanhas, regressando de uma vez por todas à sua empoeirada aldeia.
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19. UM CASAL DE LEÕES
E UM CASAMENTO INCOMUM

D

om Quixote e Sancho Pança seguiram
adiante, dispostos a desfrutar de aventuras tão promissoras quanto aquela. Pois à frente
deles acabou por surgir um carro, levando, além
do cocheiro, um homem que se identificou como
tratador de leões. Dentro, enjauladas, vinham as
feras — um casal que fora presenteado ao rei e que
deveria ser entregue em seu palácio.
Para pavor de Sancho, seu patrão resolveu se
exibir, dizendo não ter medo de leões e ordenando
que o tratador abrisse a jaula.
O homem, a princípio, quis se negar, mas
praticamente obrigado pela lança do fidalgo, fez
o que lhe foi pedido, apesar dos rogos aflitos do
escudeiro.
Enquanto Sancho se afastava com seu jumento
para bem longe, um dos leões pôs a cabeça com
sua juba enorme para fora da jaula, mas continuou
calmamente sentado ali dentro.
Dom Quixote quis que pelo menos o macho
saísse, e a pauladas, mas o tratador conseguiu convencer o cavaleiro de que sua valentia já estava su-
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ficientemente provada. Quando Sancho retornou,
custou a acreditar que o amo ainda continuasse
inteiro.
— Meu patrão venceu as feras! — concluiu.
Dom Quixote encerrou naquele momento a
biografia do Cavaleiro da Triste Figura. Acabava de
nascer, em seu lugar, o Cavaleiro dos Leões.
Na aldeia próxima havia uma grande festa, o
casamento de Camacho e Quitéria. Alguns estudantes, impressionados com a figura de um cavaleiro andante, pois não imaginavam que essas
criaturas ainda existissem, convidaram Quixote
e Sancho para que participassem das comemorações. Contaram-lhes a história da noiva, que gostava na verdade de Basílio, mas que fora obrigado
pelo pai a desposar Camacho, bem mais rico.
Realmente, para alegria de Sancho, era uma
festa com muita comida, além de bastante vinho
para todos. Mas antes que o padre casasse os noivos, apareceu Basílio, declarando que morreria por
amor a Quitéria, cravando um punhal no próprio
peito. Suplicou que, antes que morresse, a noiva se
casasse com ele.
O padre era contra. Dizia que seria melhor
que o rapaz se confessasse, já que sua vida estava
prestes a se extinguir. No entanto, Dom Quixote
se intrometeu, dizendo que era justo o pedido do
moribundo.
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— Não custa atender à sua última vontade! E
assim que ele morrer, a moça se casa com o outro!
A própria noiva concordou, em meio à grande discussão que se formou. O casamento se realizou e, para surpresa de todos, Basílio se pôs de pé.
Tudo tinha sido um truque. Sob sua roupa, havia
um tubo de ferro, no qual o punhal foi enfiado. O
sangue era falso.
Os amigos de Camacho e de Basílio prepararam-se para lutar, mas Dom Quixote evitou a escaramuça.
— O amor é como a guerra — sentenciou. —
Nos dois, valem os estratagemas. Além disso, Quitéria ama Basílio.
Camacho concordou com aquelas palavras e
até ofereceu sua festa ao casal. Mas os noivos a recusaram e preferiram partir, sendo logo imitados
pelo Cavaleiro dos Leões e seu leal escudeiro, apesar da vontade de Sancho, que gostaria de ter ficado
para atacar as iguarias preparadas para o banquete.
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20. AS MARIONETES E O MACACO

H

ospedados em outra estalagem, Quixote e Sancho viram chegar um homem de
aparência extravagante e usando uma venda bastante suspeita em um de seus olhos. Era chamado
de mestre Pedro e proprietário não só de um teatro de marionetes, como de um macaco anunciado
como adivinho.
Curioso, Dom Quixote interessou-se pelos talentos daquele macaco grande e sem rabo. Um dos
hóspedes comentou que bastava que fizessem uma
pergunta que o bicho subia ao ombro do dono e lhe
cochichava uma resposta.
Pouco tempo depois, mas já sabendo quem
era o indivíduo ainda mais excêntrico do que ele,
mestre Pedro, fingindo ter ouvido aquele animal
cheio de movimentos engraçados e desajeitados,
ajoelhou-se diante do patrão de Sancho e o cumprimentou:
— Salve o glorioso cavaleiro Dom Quixote de
La Mancha!
Intrigadíssimo, este comentou com o escudeiro que o macaco deveria ter parte com o diabo.
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Com a chegada de mais hóspedes, o artista armou seu palco e deu início ao espetáculo de marionetes, representando uma cena marcada por um
exagerado romantismo e uma ação acelerada bem
ao gosto dos assistentes.
Dom Quixote foi se tornando o mais interessado de todos. Já não dava conta de separar a representação do real, e, como num passe de mágica, os
títeres à sua frente revestiram-se de carne, ossos e
pele, expressando em seu comportamento as habituais qualidades humanas.
Quando viu um dos bonecos dar vazão aos
maus instintos de seu personagem e raptar a noiva
contra a vontade da jovem, Quixote indignou-se.
— Não vou permitir que isso aconteça!
Esgrimindo sua espada, passou a atacar os bonecos, decepando várias cabeças, para desespero de
mestre Pedro. Na confusão, o macaco tratou de fugir.
Ao perceber que não passavam de marionetes,
ouvindo finalmente as desesperadas advertências
de Sancho, Dom Quixote justificou-se, dizendo
que os bonecos deveriam estar enfeitiçados.
Com grande relutância, Sancho desfalcou as
economias do amo para sanar o prejuízo que tinha
causado. Os hóspedes, impedidos de ver o espetáculo, exigiram como compensação que o fidalgo
lhes pagasse o jantar, enquanto mestre Pedro corria para recuperar seu macaco.
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21. UM CASTELO DE VERDADE
E ACONTECIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS

I

ndo adiante, o esquálido Cavaleiro dos
Leões, antigo Cavaleiro da Triste Figura,
e seu robusto criado viram-se às margens do rio
Ebro. Encontraram por ali um grupo de caçadores,
no qual se distinguia uma elegante dama, vestida
de verde e montada em um cavalo todo branco,
trazendo consigo um falcão.
Era uma duquesa e mais atrás vinha seu marido, trajado com igual apuro. Já tinham ouvido falar
das esquisitices do fidalgo, aos poucos se espalhando Espanha afora, e até conheciam a fama de Dulcineia. O duque convidou a dupla a visitá-los em
seu castelo. Lá decidiram se divertir às custas dos
visitantes.
Em uma luxuosa sala, camareiras retiraram a
armadura do cavaleiro, fizeram-no se lavar e vestir as boas roupas que lhe ofereceram. Foi depois
conduzido por pajens ao salão de banquete, tendo
sido colocado no lugar mais importante da mesa.
Ali, perante os convidados, narrou suas aventuras, tendo se demorado no enfeitiçamento de sua
Dulcineia, transformada em uma simples e desgraciosa camponesa. Sancho aproveitou a ocasião
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para lembrar de que esperava pela ilha que iria
governar.
Marcaram os nobres uma caçada para alguns
dias depois. Era o tempo que precisavam para armar, a pretexto da perseguição aos animais silvestres, uma encenação convincente, pois queriam
se divertir ainda mais. Interessado em desfrutar
daquela boa vida, Sancho convenceu o amo a participar.
No dia combinado, assim que anoiteceu, ao final da caçada, a floresta foi aos poucos iluminada
por tochas, criando, com cuidado e sutileza, a atmosfera propícia para que aparecesse um dos serviçais disfarçado de diabo. Queriam os duques participar de um espetáculo de primeira linha, ao qual
não faltasse requinte nem grandiosidade.
— Venho anunciar a Dom Quixote de La Mancha, flor e nata dos cavaleiros andantes, a possibilidade de romper o encantamento que aflige a dama
Dulcineia del Toboso — prometeu a criatura, assim
que se viu no centro de todos os olhares, surpreendendo mais a Sancho do que a seu amo.
Surgiu, de outro atalho da floresta, um carro
de bois conduzido por mais dois diabos, atrás dos
quais se distinguia a figura imponente de um mago
de barbas brancas. Sancho, bastante amedrontado,
ouviu o velho, na verdade representado pelo duque, muito empolgado com seu papel de destaque
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na farsa, anunciar que Dulcineia só seria libertada
se o escudeiro recebesse três mil chibatadas.
Inconformado, o camponês queria que Quixote levasse as chibatadas, já que a paixão era exclusivamente dele.
— Então não ganha a ilha! — sentenciou o mago.
Depois de pedir um tempo para pensar, Sancho concordou, mas impondo a condição de que
ele mesmo se castigasse. Comovido, Dom Quixote
abraçou o amigo. Sancho Pança aplicou em si mesmo cinco palmadas e considerou a tarefa cumprida.
Aproveitando-se do fato de que a apresentação
tinha mudado de rumo, transformada na comédia
protagonizada pelos dois involuntários bufões, os
demônios e o mago, pondo-se fora do alcance das
tochas, retiraram-se. Mas o divertimento ainda estava longe de seu final.
No dia seguinte, surgiu no castelo um grupo
de doze mulheres com véus no rosto, dizendo-se
enfeitiçadas. Para provar o que afirmavam, tiraram
os véus, mostrando que todas tinham barbas, provocadas por um poderosíssimo embruxamento.
Atirando-se aos pés do cavaleiro, uma delas solicitou, chorosa, seu precioso auxílio.
— Como? — Pança perguntou no lugar do amo.
— O feitiço se quebrará se um cavaleiro e seu
escudeiro montarem um cavalo voador — explicou
a jovem.
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Ao anoitecer, quatro homens trouxeram até o
jardim um cavalo de madeira, mas Sancho se recusava a montar na garupa de seu patrão. Só o fez
quando o duque lhe disse que era a última condição para ganhar sua ilha. A jovem que falava pelas
outras acrescentou que eles deveriam cumprir a tarefa com os olhos vendados.
Quando os consideraram prontos, montados e
usando sobre os olhos as echarpes oferecidas pela
duquesa, os criados do castelo trouxeram um fole,
posicionaram-se por trás do cavalo e simularam
uma ventania.
— Estamos subindo, rumo à região dos ventos
e das tempestades! — gritou Quixote, completamente fascinado.
Os criados levaram panos quentes perto do
rosto dos dois, e até Sancho imaginou que atravessavam uma zona de intenso calor. Depois, explodiram foguetes e, empurrando a montaria, fizeram
com que os cavaleiros caíssem por terra.
As donzelas haviam desaparecido, e uma lança
fincada no chão prendia uma mensagem assinada
pelo feiticeiro Malambruno. Graças à coragem do
Cavaleiro dos Leões e de seu valente criado, não só
as doze jovens estavam livres das incômodas barbas — na verdade postiças — quanto Doroteia del
Toboso voltava a ser uma autêntica princesa.
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22. O REINO DE SANCHO

M

as Sancho, depois daquela proeza, já não
queria saber de ilha. Dizia que dali por
diante só se contentaria com um pedaço do céu. A
custo, o duque o convenceu a aceitar o governo de
uma cidade que simulou transferir para as mãos do
escudeiro.
Dom Quixote deu-lhe então muitos conselhos,
dizendo para não se esquecer de sua origem humilde e tratar os súditos com consideração e bondade,
mostrando sobretudo compaixão pelos pobres. Entristecido, o fidalgo viu o companheiro partir para
tomar posse de seu reino e aceitou o convite do duque para permanecer mais um pouco no castelo.
Os habitantes do lugar, aderindo à brincadeira, prestaram todas as honras a Sancho. Depois de
lhe entregarem as chaves da cidade, levaram-no ao
tribunal, para que exercesse a justiça perante as desavenças de seus governados.
Mostrando certo bom senso, o iludido governante resolveu uma pendenga entre um camponês e um alfaiate. O freguês pedira ao outro que
lhe cortasse cinco toucas num pedaço de pano que
trouxera, mas que era muito pouco para tantas
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toucas. Quando veio buscar a encomenda, recebeu
cinco peças minúsculas que só serviriam à cabeça
de uma boneca.
Pela sentença de Sancho, o alfaiate perdeu o
feitio e o camponês perdeu o pano. E, dizendo que
ele mesmo perdia seu tempo, o improvisado juiz
tratou de se retirar.
Foi levado para jantar, mas colocaram um médico atrás dele na mesa. A cada prato que lhe era
apresentado, o médico mandava que fosse retirado,
dizendo que não era bom para a saúde do governador. Quando Sancho decidiu ignorar seus conselhos, o doutor lhe cochichou que queriam envenená-lo e, portanto, sua única salvação era jejuar.
Indo dormir, faminto e decepcionado, acordou com gritos. Homens trazendo tochas vinham
preveni-lo de que estavam atacando o reino. Ele
estava sendo solicitado a pegar imediatamente em
armas para defender sua cidade. Mas Sancho preferiu montar seu jumento e desistir de ter um reino
para governar.
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23. DE NOVO NA ESTRADA

D

om Quixote muito se alegrou com a volta de Sancho. Apesar da insistência do
duque e de sua esposa para continuarem mais um
pouco no castelo, pois não se cansavam de zombar
dos dois homens da Mancha, decidiu que partiriam
rumo a Barcelona.
Não convinha a um cavaleiro andante acostumar-se com tanto vinho e tanta comida, nem com
um leito tão confortável. Um guerreiro precisava de
disciplina e de uma vida mais rústica para se sentir
pronto a aceitar os imprevistos que o aguardavam.
Bastava de tanto repouso!
Reluzente em sua armadura, polida pelos criados do castelo, Dom Quixote tinha a seu lado um
escudeiro convencido de que não nascera para governar nenhuma ilha ou cidade, satisfeito com as
moedas de ouro que o duque mandara colocar em
sua bolsa.
O caminho para Barcelona era árduo o bastante para satisfazer a necessidade de privações de um
autêntico cavaleiro, enquanto a vontade pessoal de
seu devotado criado não se levava em consideração. Praticamente, naqueles dias quentes, mal havia uma sombra ou uma árvore para abrigá-los.
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Foram então cercados por um bando de homens mal-encarados que, sem mais conversa, trataram de roubar suas bolsas. Sancho, felizmente,
havia tido a precaução de colocar suas moedas
num cinto sob a camisa.
Inconformado com a passividade de seu patrão, perguntou se um cavaleiro tão glorioso como
Dom Quixote não iria dar combate àquela corja
de bandidos. Ao ouvir o nome pronunciado pelo
escudeiro, o chefe do grupo, mudando completamente de atitude, voltou para se desculpar.
— O senhor é então o bravo cavaleiro cuja fama
se espalhou por toda a Espanha? — perguntou.
Devolveu tudo o que foi roubado e ainda recomendou ao fidalgo um amigo que tinha em Barcelona. Ali chegando, foram abrigados por ele, um
certo Dom Antônio Moreno, que, se não era outro
bandido, demonstrou ser mais um tipo disposto
a se rir às custas dos outros. Pois ele convenceu o
fidalgo a passear com sua armadura pela cidade e
ainda lhe colou às costas um cartaz, identificando-o como Dom Quixote de La Mancha.
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24. DUELO EM BARCELONA

S

em que tivessem percebido a brincadeira
maldosa, Quixote e Sancho não entenderam por que a maioria das pessoas na cidade se ria
deles. Alguém ainda deu um jeito de colocar espinhos sob as caudas do cavalo e do jumento que
montavam. Assustados, os animais dispararam ao
mesmo tempo, expelindo seus donos das selas,
diante da multidão agitada que se formara para assistir ao que lhes parecia a exibição de dois palhaços, o magro e o gordo.
Em outra ocasião, atravessando mais uma vez
as ruas de Barcelona, o fidalgo se surpreendeu com
um indivíduo vestido de um jeito semelhante ao
seu, mas usando uma armadura negra e com uma
lua pintada no escudo.
O outro, dizendo-se o Cavaleiro da Lua, intimou o Cavaleiro dos Leões a reconhecer a beleza
de sua dama, que afirmava superior à da célebre
Dulcineia. O encontro, como só poderia acontecer, terminou com um duelo sendo marcado para
mais tarde.
A população da cidade veio quase toda assistir.
Antes de se pôr em guarda, o Cavaleiro da Lua propôs ao rival:
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— Caso eu o vença, vou lhe poupar a vida, mas
terá de abandonar a cavalaria andante e voltar definitivamente para sua aldeia.
Lembrando-se de como derrotara tão facilmente o Cavaleiro dos Espelhos, Quixote concordou, convencido de seu triunfo.
— Você não sabe que vai enfrentar o melhor
guerreiro de toda a Espanha — disse, cheio de brio,
posicionando-se para o combate e dividindo o
apoio barulhento da turba excitada.
Lanças erguidas, cada um fez seu cavalo disparar na direção do outro. Sancho, muito nervoso,
preferiu se esconder atrás de uma árvore e não viu
o que se passou.
Para seu pasmo, ao sair do esconderijo, diante
dos gritos que comemoravam um vencedor, viu o
patrão por terra, e o oponente desmontando-se e
clamando:
— Renda-se, cavaleiro, pois eu o venci em combate.
Em lágrimas, viu Quixote, pálido e humilhado, reconhecer a derrota para o Cavaleiro da Lua.
No dia seguinte, voltariam os dois para casa, muito cabisbaixos, debaixo de chuva e de um céu cinzento, sem saber que Sansão Carrasco tinha sido
novamente o adversário, que dessa vez lograra seu
intento.
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25. O FIM DA HISTÓRIA

Q

uando voltou para casa, não só a sobrinha
e os criados aguardavam o cavaleiro, mas
também lá estava a mulher de Sancho, todos prevenidos pelo barbeiro e o padre que Sansão Carrasco, correndo à frente, já havia avisado.
De tanta tristeza, o fidalgo adoeceu. Havia
dado sua palavra de cavaleiro e se obrigara a viver longe das estradas, com todas as novidades,
os encontros e os imprevistos capazes de despertar sua imaginação sem limites. Qual o gosto de
viver dias absolutamente iguais numa aldeia tão
modorrenta? Mais uma vez a sobrinha amaldiçoava os livros pela loucura do tio, quando o padre
resolveu observar:
— A fraqueza não está nos livros, mas em certos leitores, dispostos a acreditar no que é apenas
um passatempo.
Para surpresa de todos, o cavaleiro arrependido se manifestou, entre dois calafrios da febre que
o consumia:
— É verdade. Nós somos responsáveis pelo que
nos acontece de bom e de ruim. No meu caso, me
perdi pela arrogância e pela imprudência.
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Infelizmente, ele não resistiu à febre. Ao fechar
os olhos do amigo, Sansão Carrasco, que o resgatara daquela vida de incoerências e ilusões, lembrou
a todos que o homem que perdiam vivera com valentia e honestidade, sempre procurando o bem e
a justiça.
Esta foi a história do fidalgo Dom Quixote de
La Mancha, com seus momentos de riso e pouco
siso, de triste final, mas também plena de ação, movida pela inventividade e pelo impulso de ser livre e
fiel aos seus sonhos.
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