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I - Acontecimento: Ritual Fúnebre

“Ah, crueldade, ah, absurdo! Para que essa mulher foi morrer!? 



II - Acontecimento: Penhora de Objetos

“Calada! Os outros discutem, insistem, regateiam para que lhes dêem mais. 
Essa não, aceita o que derem”.



III - Acontecimento: Humilhação

“Os seus olhos azuis, grandes e pensativos como que pegaram fogo”.
 “Esse foi o meu primeiro pensamento sobre Ela, num sentido particular”. 



IV - Acontecimento: Revide

“O que  faz a pobreza! Fui cruel! Dei-lhe uma alfinetada! 
Será que essa vitória sobre ela vale dois rubros?”.



V - Acontecimento: Suborno

“Investiguei todas as circunstâncias da vida dela”.



VI - Acontecimento: Prova

“Eu esperava a sua chegada com impaciência. 
Eu já pressentia  quando Ela estava por vir”.



VII - Acontecimento: Penhora Espiritual

“Foi aí que eu descobri que Ela era boa e dócil” 
“Agora quero apenas recordar como então tive essa intenção, 

banquei o importante diante dela e cresci a seus olhos”.



VIII - Acontecimento: O Pacto (Acontecimento Fundamental)

“O mais importante é que eu já a olhava como minha e não duvidada do meu poder”.



IX - Acontecimento: O Casamento

“Agradava-me saber que eu tinha  quarenta e um anos e Ela mal fizera dezesseis. 
Isso me cativava, essa sensação de desigualdade era muito doce, muito doce”.



X - Acontecimento: Ritual de Iniciação

“Não mantenho cães enormes nem criados fortes, como fazem os outros penhoristas, 
por isso tenho uma arma para autodefesa”.



XI - Acontecimento: Rotina

“Ela viu num instante que nós somos diferentes 
e que eu sou um enigma e eu apostei nesse enigma”.



XII - Acontecimento: Arrebatamento I

“A minha idéia consistia em responder aos arrebatamentos com o silêncio, 
dando logo um banho de água fria no seu entusiasmo”. 



XIII - Acontecimento: Arrebatamento II

“Queria que Ela descobrisse por si mesma, sem mim, 
mas não pelas  histórias dos canalhas, e desse valor”.



XIV - Acontecimento: Deposição

“Foi debaixo de severidade que a trouxe para casa. 
A juventude despreza o dinheiro, eu me agarrei ao dinheiro, teimei no dinheiro”. 

“Uma mulher, ainda mais de dezesseis anos, tem de se submeter inteiramente ao marido”.



XV - Acontecimento: Interrogatório

“Uma mulher que ama vai endeusar até mesmo os vícios, os crimes do ser amado.

 Se o mais generoso dos homens tornou-se um agiota, quer dizer que havia motivos”.



XVI - Acontecimento: Intimação

“Na minha vida houve uma terrível circunstância externa, 

que me sufocava a cada dia e a cada hora, 

que foi a perda da reputação e a saída do regimento”.



XVII - Acontecimento: Revelação

“Esse Iefímovitch foi o que mais mal me causou no regimento, 

e esse descarado teve ainda a coragem de entrar 

no meu estabelecimento para falar a meu respeito”.



XVIII - Acontecimento: Traição 

“Somente por ódio de mim, poderia resolver-se a maquinar esse encontro, 

mas agora os seus olhos se abrem”.



XIX - Acontecimento: Vingança 

“Eu sabia que entre nós nesse momento iniciava-se uma luta, 

um duelo terrível de vida ou morte, o duelo daquele mesmo covarde de ontem, 

expulso pelos companheiros por sua covardia”.



XX - Acontecimento: Enigma

“Então quer dizer que ainda está em dúvida e está se perguntando: 
Ele sabe ou não sabe , Ele viu ou não viu?”.



XXI- Acontecimento: Provação

“À noite ela foi se deitar em silêncio em sua nova cama: o casamento estava rompido. 

Ela está vencida, mas não está perdoada. À noite teve febre e caiu em delírio”.



XXII- Acontecimento: Reclusão

“Ah, agora eu entendo: Ela sentia vergonha  
porque eu ainda me preocupava com Ela como um verdadeiro marido”.



XXIII- Acontecimento: Ressurreição

“Estava caindo, estava caindo a venda dos meus olhos! 
Se começou a cantar na minha presença, então se esqueceu de mim!”.



XXIV- Acontecimento: Revelação

“'Então tu ainda queres amor? Amor? E eu pensava que me deixarias assim'. 
Ah, essas foram as suas mais importantes palavras e as mais esclarecedoras 

para mim naquela noite, como se elas me dessem uma punhalada no coração!”.



XXV- Acontecimento: Confissão

“Amanhã Ela vai acordar, e eu vou lhe dizer tudo, e Ela vai compreender tudo”.



XXVI- Acontecimento: Celebração

“Eu a beijava como marido, pela primeira vez depois de uma longa separação”.



XXVII- Acontecimento: Libertação (Acontecimento Central)

“Assustou-se com o meu amor, perguntou-se seriamente: 
aceitar ou não aceitar, e não suportando a questão achou melhor morrer”.



XXVIII- Acontecimento: Súplica Cósmica (Acontecimento Final ou Principal)

“Cheguei atrasado! Só cinco minutos. 
O mais lastimável é que tudo não passou de um acaso. Isso é uma afronta! 

Por que a tenebrosa teimosia destruiu aquilo que me era mais caro que tudo?”.
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