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�A política é uma embriaguez; nos intervalos em que o espírito se sente 

desanuviado dos vapores em que ela o envolve, pesam-nos os desacertos a que 

fomos arrastados; o desgosto do mal feito insinua-se-nos no coração; cedo, 

porém, a violência dos hábitos subjuga os remorsos da consciência, e de novo 

nos arrasta. (p. 193). Veja-se a descrição do cepticismo do Conselheiro Manuel 

Berardo: tenho crenças políticas, é verdade; esposo no coração certos 

princípios que quisera ver realizados, mas não combato por eles a todo o 

transe, nem por eles afrontaria o suplício; antes, por vezes, entro em 

transacções, que são a completa negação da divisa das minhas bandeiras. E 

este pecado não sou eu só que o cometo; é um pecado venial da nossa época. As 

grandes ideias, que definem e estrema os campos na política, havemo-las eu e 

os mais calcado muitas vezes aos pés, para sustentar umas insignificantes 

fórmulas, um interesse mesquinho, um capricho pessoal (p. 195). Acrescenta  se 

um dia a força das circunstâncias realizasse, como um fenómeno natural, uma 

revolução completa nas camadas políticas do país a ponto de trazer à superfície 

de uma só vez uma geração nova, impoluta, inspirada de sentimentos generosos 

e de sinceras crenças, então sim, não bastaria o tempo de uma vida para 

produzir nesses homens reunidos, que uns aos outros seriam ao mesmo tempo 

exemplo e vigilância, a inquietação que eu receio. Mas lance esses mesmos 

homens, um a um, a sós com os seus princípio e com os seus esforços, insulados 

no meio de uma camada quase toda composta de elementos velhos, e cada um, 

após uma luta impotente de momentos, ou se retirará, fiel aos princípios, mas 

desanimado pela ineficácia da sua intervenção, ou ficará, cedendo à corrente e 

deixando-se penetrar do espírito pouco ideal, que rege as massas. Só um desses 

caracteres de excepção, que são raros na história do Mundo, é que poderia 

lutar e vencer na luta (p. 197) 
 


