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I

Nada é tão ilimitado quanto o mar, nada tão paciente. Car-
rega às suas largas costas, como um elefante amigável, os 
minúsculos anões que trilham a Terra; e tem nas suas vastas 
e frescas profundezas lugar para todas as lamentações do 
mundo. Não é verdade que o mar é traiçoeiro, pois nunca 
prometeu nada: sem exigências, sem obrigações, livre, puro 

e autêntico bate o grande coração, o último saudável num mundo doente. 
E enquanto os anões esforçam os olhos para ver acima dele, o mar canta 

a sua velha canção. Muitos mal a percebem, mas nunca dois a entendem da 
mesma forma, porque o mar tem uma palavra diferente para cada um que se 
coloca cara a cara consigo. 

Sorri com reluzentes ondulações verdes ao rapaz descalço que apanha 
caranguejos; rebenta em ondas azuis contra o navio, e envia a fresca e salgada 
espuma bem acima do convés; pesadas e plúmbeas vagas enrolam-se na praia, e 
enquanto o cansado olho segue as longas e esbranquiçadas ondas que quebram, 
as listras de espuma arrojam-se à praia em cintilantes curvas sobre a areia plana; 
e no som oco, quando as ondas se enrolam pela última vez, há algo semelhante 
a um entendimento escondido – cada um pensa na sua própria vida, e inclina 
a cabeça para o oceano como se este fosse um amigo que tudo sabe e tudo 
esconde fielmente. 

Contudo, nunca se saberá o que o mar é para aqueles que vivem ao longo 
da sua costa, pois eles nada dizem. Vivem toda a sua vida com o rosto voltado 
para o oceano; o mar é o seu companheiro, o seu conselheiro, o seu amigo e o 
seu inimigo, o seu sustento e o seu cemitério. A relação permanece, por con-
seguinte, silenciosa, e o olhar que se fixa sobre o mar muda com o seu aspeto 
variável – ora reconfortante, ora parcialmente receoso e desafiador. 
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Mas pega num desses habitantes da costa, e desloca-o para as montanhas, 
bem no interior, para o vale mais agradável que consigas encontrar; dá-lhe a 
melhor comida e a cama mais suave. Não tocará na tua comida, nem dormirá 
na tua cama, mas irá, sem virar a cabeça, trepar de montanha a montanha, até 
tão longe quanto necessário para o seu olhar captar algo azul que conheça. Aí, 
o seu coração acelera; ele olha para a pequena faixa azulada que brilha muito 
longe, até se tornar num cintilante horizonte azul; mas ele nada diz.  

As pessoas da cidade diziam frequentemente a Richard Garman: «Olhe lá, 
Hr1. Secretário de Legação, como consegue aguentar aquela vida solitária lá no 
seu farol?!».

O velho cavalheiro respondia sempre: «Bem, reparem, uma pessoa nunca 
se sente sozinha junto ao mar quando outrora consigo travou conhecimento; 
e, além disso, tenho a minha pequena Madeleine.» 

E era isso o que sentia. Os dez anos que passara na solitária costa estavam 
entre os melhores da sua vida, e essa vida fora suficientemente movimentada 
e diversificada. Mas, fosse por estar agora cansado do mundo, ou por causa da 
sua filhinha, ou porque o mar o atraía, ou por um pouco de todos os três, ele 
sossegara, e nunca mais pensara em abandonar o farol de Bratvold. 

Ninguém acreditaria nisto; e quando se soube que o Hr. Secretário de Le-
gação Richard Garman, filho da principal casa comercial da cidade, procurava 
o singelo cargo de faroleiro, a maioria das pessoas riu efusivamente diante desta 
nova invenção «do licenciado louco». 

«O licenciado louco» era uma alcunha usada na cidade para Richard Garman, 
e que era indubitavelmente bem merecida. 

De facto, embora pouco tivesse estado em casa desde que se tornara adulto, 
conheciam o suficiente da sua vida agradável e alegre para se cruzarem com ele 
com admiração secreta. Para além disso, as suas visitas ao lar eram frequente-
mente relacionadas com um qualquer outro grandioso e solene acontecimento. 
Assim aconteceu quando, enquanto era um jovem estudante, se apresentou no 
funeral da sua mãe; e ainda mais quando ao voltar a casa, a uma velocidade 
estonteante, vindo de Paris, foi até junto do leito de morte do velho Cônsul, 
com um traje e uns modos que arrebataram o fôlego da maioria das senhoras 
e levou os senhores ao desespero. 

A partir daí, pouco fora visto. Mas os rumores mantiveram o seu poder 
sobre si: em breve, um caixeiro-viajante vira-o no Hotel Zinck em Hamburgo; 

1 Nota do Tradutor: Hr. é o equivalente ao português Sr., sendo um diminutivo de Herr – 
Senhor.
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depois vivia num palácio; e a seguir vive nas docas e escreve cartas para os 
marinheiros em troca de um copo de cerveja. 

Porém, num belo dia viu-se a grande carruagem da Garman & Worse 
a caminho do cais dos navios a vapor. No assento traseiro iam sentados o 
titular da firma, o Cônsul C.F. Garman, e a sua jovem filha, Frøken2 Rachel; o 
pequeno Gabriel – o seu filho mais novo – sentava-se ao lado do cocheiro. 

Uma curiosidade insuportável torturava os grupos de pessoas no cais. 
A grande carruagem raramente era vista na cidade – e agora esperava aqui 
notoriamente pelo vapor de Hamburgo. Por fim, um empregado da firma foi 
até à janela da carruagem e, após alguns comentários irrelevantes, atreveu-se a 
perguntar de quem estavam à espera. 

– Estou à espera do meu irmão, o Secretário de Legação, e da sua jovem 
filha – respondeu o Cônsul Garman, enquanto ajustava, com um movimento 
que lhe era peculiar, o seu queixo escanhoado à sua rígida gravata.  

Esta informação aumentou a excitação. Richard Garman estava a chegar, 
«o licenciado louco» – o Secretário de Legação – como era por vezes chamado; 
e traria consigo uma filha. Como poderia ser sua filha? Ter-se-ia casado? Não 
parecia coisa dele!

O vapor chegou. O Cônsul Garman subiu a bordo e regressou pouco depois 
com o seu irmão e uma pequena menina morena – que era, provavelmente, a filha. 
Richard Garman foi depressa reconhecido, embora se tivesse tornado um pouco 
mais entroncado. Mas o porte retilíneo e esbelto e o elegante bigode preto eram os 
mesmos; o cabelo era ainda denso e encaracolado como nos velhos tempos, mas 
estava ligeiramente grisalho nas têmporas. Cumprimentou-os todos amavelmente 
enquanto se deslocava para a carruagem, e mais do que uma senhora sentiu que o 
olhar lançado pelos seus brilhantes olhos castanhos lhe sorrira por momentos. 

A carruagem rolou através da cidade e pela longa avenida abaixo que con-
duzia à enorme propriedade da família de Sandsgaard. 

A cidade cochichou-o até perto da exaustão, mas sem nenhum resultado. 
A família Garman cuidava bem dos seus segredos. 

No entanto, isto era claro: Richard Garman gastara toda a sua grande fortuna, 
ou nunca teria consentido em regressar a casa e comer o pão caritativo em casa 
do seu irmão. Mas por outro lado, a relação entre os irmãos era, aparentemente, 
boa. O Cônsul ofereceu um grande jantar, no qual bebeu à saúde do «seu irmão, 
o Secretário de Legação», acrescentando simultaneamente a esperança de que 
este pudesse sentir-se feliz no seu antigo lar. 

2 Nota do Tradutor: Designação dada a jovens mulheres solteiras. 
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Não há nada mais irritante do que escândalos semi-concretizados, e quan-
do Richard Garman recebeu, pouco tempo depois, o cargo de faroleiro em 
Bratvold, e viveu lá ano após ano sem dar mais esperanças de fazer algo digno 
de comentário, todas as pessoas na pequena cidade sentiram-se pessoalmente 
ofendidas, e era uma fonte de admiração para todos quão pouco os Garman 
pareciam compreender o que deviam ao mundo. 

Além disso, o próprio Secretário de Legação não estava totalmente certo 
quanto ao modo como tudo se passara. Havia algo muito estranho com Christian 
Fredrik. Sempre que encontrava o seu irmão, ou mesmo quando recebia uma 
carta dele, todo o seu caráter parecia mudar: coisas que de outro modo nunca 
pensaria em tentar surgiam-lhe todas de uma vez, de forma bastante fácil, e fez 
coisas que posteriormente lhe causaram o maior espanto. 

Quando, deprimido e desesperado, escreveu para casa pela última vez, para 
implorar ao seu irmão que tomasse conta da pequena Madeleine, o seu único 
pensamento era o de acabar o mais depressa possível com a sua vida desperdiça-
da, assim que a sua filha estivesse em segurança. Mas recebeu, então, uma carta 
extraordinária com dinheiro dentro. Tinha também vários termos comerciais 
difíceis. Havia algo sobre «liquidação» e «o encerramento de uma conta que 
requeria a sua presença», e, no meio de tudo isto, estavam expressões que não se 
encaixavam e que pareciam ter-se desencaminhado e tropeçado no estilo comercial. 
Por exemplo, num local estava «irmão, meu companheiro de infância»; e mais à 
frente, «o meu sincero desejo de relações fraternas»; e, por fim, leu, no meio de 
uma longa e complicada frase: «Caro Richard!, não percas a coragem!». 

Isto colocou Richard Garman em movimento; fez um esforço e regressou 
a casa.

Quando viu o seu irmão entrar a bordo do paquete, as lágrimas vieram-lhe 
aos olhos, e estava a ponto de abrir os braços para o abraçar. Contudo, o Cônsul 
esticou a mão e disse serenamente:

– Bem-vindo Richard! Tens a tua roupa à mão?
Uma vez que não chegaram a falar sobre isso, Richard arriscou aludir à 

carta apenas uma vez. Mas o Cônsul parecia pensar que ele desejava liquidar 
definitivamente as contas que aí haviam sido mencionadas. Nada poderia estar 
mais afastado dos pensamentos do Secretário de Legação, e este quase se sentiu 
ofendido. 

«O Christian Fredrik é um excelente homem – pensava Richard –; mas 
parece-se demasiado com um comerciante!»

Certo dia, o Cônsul Garman disse ao seu irmão: – Richard, vamos até 
Bratvold dar uma vista de olhos ao novo farol?
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Richard iria de bom grado; adorava, desde a infância, o peculiar litoral, 
com as suas longas extensões de urze escura e areia, e o vasto mar aberto.  
O farol também lhe caiu no goto, e quando os irmãos entraram na carruagem 
novamente para voltar à cidade, ele disse:

– Sabes, Christian Fredrik, não consigo imaginar um cargo mais adequado 
a um náufrago como eu do que o de faroleiro aqui. 

– Não há nenhuma razão para que o não possas ser – respondeu o ir-
mão.

– Ora! Como poderia consegui-lo? – Respondeu Richard, enquanto retirava 
as cinzas do seu charuto. 

– Escuta, Richard! – Exclamou bruscamente o Cônsul. – Se há coisa de que 
te posso censurar é da tua falta de auto-confiança. Não crês que, com as tuas 
capacidades e conhecimentos, podias arranjar um posto muito mais elevado se 
simplesmente te candidatasses?

– Não…mas, Christian Fredrik! – Exclamou, surpreendido, o Secretário de 
Legação, olhando para o seu irmão. 

– É como digo! – Continuou o Cônsul. – Se queres o posto, têm, natural-
mente, de to dar; e, se houver alguma dificuldade, penso que uma palavra nossa 
ao governador da comuna certamente clarificaria tudo. 

O assunto ficou, assim, resolvido. Richard Garman foi nomeado faroleiro 
em Bratvold, ou pelos seus talentos e conhecimentos, ou por causa de uma 
palavra ao governador da comuna. 

A grande monotonia da sua nova existência tornava bom o velho cavalheiro. 
Executava os poucos deveres que lhe tinham incumbido com as maiores serie-
dade e precisão. Passava a maior parte do seu tempo livre a fumar cigarros e a 
olhar para o mar através do grande telescópio montado num tripé, que recebera 
de presente de Christian Fredrik. Ele estava realmente cansado e surpreendido 
por haver mantido durante tanto tempo o gosto pela vida irregular que levava 
em terras estrangeiras. 

Mas havia uma coisa com que o Secretário de Legação se maravilhava ainda 
mais: quão bem conseguia viver com os seus rendimentos. Viver com cem co-
roas por ano parecia-lhe uma façanha fantástica e, no entanto, ele conseguia-o. 
Há que dizer que ele tinha um pequeno rendimento extra; Christian Fredrik, 
porém, sempre lhe dissera que nada valia. Quanto era, e de onde realmente 
provinha, nunca o soubera. É certo que todos os anos lhe chegava um extrato 
da conta corrente da Garman & Worse, escrita pela própria mão do Cônsul, e 
que também recebia frequentemente cartas comerciais do seu irmão. Mas nem 
uma coisa nem outra tornavam as coisas claras para o faroleiro. Assinava o seu 
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nome em todos os papéis que lhe eram enviados, naquele que lhe parecia o 
«espaço disponível». Recebia, por vezes, uma letra de câmbio para «executar», 
e fazia isto o melhor que sabia; mas ainda assim tudo se lhe apresentava no 
mesmo estado de obscuridade como anteriormente.

No entanto, uma coisa era certa: ele aguentava-se – aguentava-se muito 
bem. Tinha dois assistentes no farol; tinha Don Juan, o seu cavalo de montar, 
e um cavalo de trabalho; tinha abundância de vinho e sempre algum dinheiro 
disponível, para o qual não tinha uso imediato.

 Deste modo, quando alguém se lhe queixava dos maus tempos, recomendava-
lhe ir para o campo; era incrível quão barata era lá a vida. 

Nos dez anos que aí passaram, Madeleine crescera dos oito aos dezoito 
anos. Ela também prosperou para além de todas as expetativas, e quando ficou à 
vontade com a língua – a sua mãe era francesa –, depressa se tornou conhecida 
e querida por todos no círculo em torno do farol. Não permanecia muito em 
casa, mas passava a maior parte do tempo nas quintas e, de preferência, junto 
ao mar, no pequeno porto de barcos. 

Um regimento inteiro de governantas tentara ensinar Madeleine, mas ela 
dificilmente aprendia. Além disso, o seu pai não conseguia suportar governantas 
feias; e quando chegava uma que era bonita, também não servia – havia outras 
objeções. 

O faroleiro visitava frequentemente Sandsgaard, quer no Don Juan, quer 
na carruagem de duas rodas da Garman & Worse, que era enviada para o levar. 
Por outro lado, a casa fria e antiquada e os modos reservados e polidos dos 
seus habitantes haviam criado uma impressão repelente em Madeleine. Não 
conseguia suportar nem mesmo a sua prima Rachel, que era apenas alguns 
anos mais velha do que ela. Ficava, por conseguinte, sempre em casa, e o seu 
pai nunca estava ausente mais do que alguns dias de cada vez. 

Passava a maior parte do tempo na praia ou nas cabanas da vizinhança, 
na companhia dos pescadores e dos pilotos. Sendo alegre e destemida, estes 
homens tinham prazer em levá-la nos seus barcos quando estava bom tempo. 
Assim, aprendeu a pescar, a manobrar uma vela, e a distinguir as embarcações 
pelos seus enramamentos. 

Madeleine tinha um amigo muito bom, chamado Per, que era três ou quatro 
anos mais velho do que ela, e que vivia na cabana mais próxima do farol. 

Per era alto e forte, tinha um cabelo rijo e ruivo, e mãos tão duras quanto 
cornos por causa do constante remar. Os seus olhos eram pequenos e argutos, 
como é frequentemente visto entre aqueles que estão habituados desde a infância 
a observar o mar através da chuva e do nevoeiro. 
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O pai de Per fora viúvo, e Per o seu único filho. Mas acabou por casar 
novamente, e a família passou a aumentar ano após ano. As pessoas estavam 
sempre a incitar Per para que exigisse a partilha da propriedade, mas Per queria 
«esperar para ver». 

Contudo, quanto mais esperava, mais irmãos e irmãs tinha para consigo 
dividir. As pessoas riam-se dele à socapa, e certo dia alguém lhe chamou «Per-
Espera», uma piada que causou grande divertimento na altura, e a alcunha 
colou-se-lhe para sempre depois disso.

Por outro lado, Per não era um rapaz de quem se rir; era um dos mais 
ativos no mar e, ao mesmo tempo, o homem mais pacífico em terra. Não se 
preocupava em destacar-se, mas tinha um tipo de amor natural pelo trabalho e 
não tinha medo de nada. Assim, as pessoas viam Per-Espera como um rapaz 
que se daria bem na vida. 

A amizade entre Per e Madeleine era muito afetuosa de ambos os lados. Ao 
início, alguns dos outros rapazes tentaram afastá-la dele, mas então, certo dia, 
estando ela fora com Per, levantou-se uma brisa de noroeste. O barco e o equi-
pamento de Per estavam sempre na melhor forma, por isso não houve nenhum 
perigo; no entanto, o faroleiro, que vira o barco através do grande telescópio, 
correu para a praia e foi até ao pequeno cais para os encontrar. 

– Ali está o pai – disse Madeleine –; estará preocupado por nossa causa?
– Oh, acho que ele sabe que não é necessário – disse Per, pensativo. 
Entretanto, o Secretário de Legação não conseguia deixar de se sentir um 

pouco inseguro enquanto observava o barco. Mas quando, com uma mão firme, 
Per o conduziu pela água e o virou para o cais, de forma a deslizá-lo serenamente 
para a água calma atrás dele, o velho cavalheiro não pôde deixar de se impressionar 
com as suas capacidades. «Ele sabe o que faz» – murmurou ele, enquanto ajudava 
a sua filha a subir; então, em vez do sermão que preparara, disse apenas:

– És um rapaz esperto, Per! Mas não tens autorização para navegar a sós 
com ela. 

Não havia ninguém na vizinhança que pudesse ouvir as palavras do velho 
senhor; mas então, quando ambos se cumprimentaram – Madeleine estendeu-
lhe a mão –, todos aqueles que o viram a partir do cais ou das quintas no alto, 
perceberam que Per estava ainda nas boas graças do faroleiro. E, a partir desse dia, 
tomou-se como certo que apenas Per tinha o direito de acompanhar a jovem.

Per pensou várias vezes sobre quem levaria consigo no barco. Entendia 
muito bem que todo o prazer desapareceria se um dos seus amigos fosse com 
eles. Por fim, escolheu um pobre rapaz da vizinhança, que era tolinho e que 
também ouvia muito mal. Ninguém percebia o que Per pretendia fazer com o 
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«Hans Idiota» no seu barco; mas Per fora sempre um tipo peculiar. Estava feliz 
com a sua escolha, assim como Madeleine. E quando esta, alguns dias depois, 
pôs a sua cabeça por entre a porta e gritou ao seu pai: «Vou só velejar um pou-
co com o Per», foi capaz de acrescentar, com consciência limpa, «sim, ele tem 
alguém com ele, já que fazes tanta questão disso!».

 Não pôde deixar de se rir enquanto ambos corriam pela encosta abaixo. 
Mas o faroleiro foi até junto do grande telescópio.  

Era certo: Per estava sentado à popa, e depois Madeleine entrou no barco. 
Na proa sentava-se um homem, vestido com tecido grosseiro, com um capuz 
amarelo na cabeça. 

– Bien! – Disse o velho senhor, com uma expressão de alívio. – É bom que 
tenham alguém com eles…em todos os aspetos.

II

 O ponto mais elevado nas dez milhas de costa arenosa e 
plana era o promontório de Bratvold, onde o farol fora 
construído mesmo no limite da encosta, que aí descia tão 
abruptamente em direção ao mar que tornava a descida 
difícil e perigosa, enquanto obrigava a que a subida se fizesse 
por um percurso tortuoso. As ovelhas, que aí pastavam 

desde tempos imemoriais, tinham aberto, nas íngremes colinas, uma rede de 
caminhos e estes, vistos a alguma distância, pareciam formar um padrão de 
arcos e frestões na sua superfície. 

Do ponto mais alto e inclinado, onde o farol se localizava, a costa curvava 
ligeiramente para sul, e na outra ponta desta curva ficava a grande quinta de 
Bratvold, que, com os seus inúmeros edifícios próximos uns dos outros, parecia 
uma pequena aldeia. 

Na praia abaixo da quinta ficava o pequeno porto de barcos, abrigado por 
um paredão de grandes pedras. O porto era dominado pelas janelas do farol, 
de forma que Madeleine podia sempre manter um olho no barco de Per, que 
lhe era tão familiar quanto a sua sala de estar. 

Esta era uma divisão grande e agradável. O farol, que não era mais alto 
do que o resto do edifício, ficava na sua esquina sudoeste. A sala tinha, por 
conseguinte, uma grande janela virada para o mar, e outra virada a norte, para 
as dunas arenosas, que eram pontilhadas com amontoados de urze e erva. 


