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Conto: Fortunê 

 

Era uma vez um pobre camponês que, vendo-se a ponto de morrer, não quis deixar, 

na sua sucessão, nenhum motivo de disputa entre seu filho e a sua filha que ele amava 

afetuosamente. Sua mãe me trouxe, disse ele, por dote, dois escabelos e um colchão de palha. 

Eis minha galinha, um vaso de flores perfumadas e uma aliança de prata que me foi dada por 

uma grande dama que se hospedou na minha pobre cabana; ao partir, ela me disse: 

– Meu bom homem, eis um dom que eu lhe dou; seja cuidadoso para regar bem as 

flores e apertar bem a aliança. No mais, sua filha será de uma beleza incomparável, nomeie-

a Fortunê e lhe dê a aliança e as flores para confortá-la em sua pobreza.  

– Assim, minha querida Fortunê, – acrescentou o bom homem – você terá um e 

outro, o resto será para seu irmão.  

Os dois filhos do camponês pareceram satisfeitos. Ele faleceu. Os dois choraram e as 

divisões foram feitas sem reclamação. Fortunê acreditava que seu irmão a amava, mas 

quando quis pegar um dos escabelos para se sentar:  

– Guarde suas flores e sua aliança, – disse-lhe ele, com um ar violento. – E quanto 

aos meus escabelos não os desarrume, eu gosto de ordem na minha casa.  

Fortunê, que era muito doce, pôs-se a chorar sem fazer barulho; ela permaneceu em 

pé, enquanto Bedu (seu irmão) estava sentado melhor que um doutor. Veio a hora do jantar, 

Bedu tinha um ovo fresco excelente de sua única galinha; ele jogou a casca para sua irmã.  

– Tome, – disse-lhe ele, – eu não tenho outra coisa para lhe dar; se você não tse 

adaptar, vá à caça às rãs, no próximo pântano.  

Fortunê nada respondeu. Levantou os olhos ao céu, chorou ainda, e depois entrou 

no seu quarto. Ela o encontrou todo perfumado, e não duvidando de que fosse o aroma de 

suas flores, aproximou-se tristemente e lhes disse:  
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– Belas flores, cuja variedade me dá um extremo prazer de ver, vocês que fortalecem 

meu coração aflito pelo doce perfume que espalham, não temam que eu lhes deixe faltar 

água e que uma mão cruel lhes arranque do seu caule; terei cuidado com vocês, já que são 

o meu único bem.  

Ao fim destas palavras, Fortunê olhou se elas precisavam ser regadas: estavam muito 

secas. Pegou seu pote de água e correu ao clarear da lua até a fonte, que era bastante longe. 

Como ela tinha andado rápido, sentou-se na borda da fonte para descansar; mas mal se 

sentou e viu vir uma dama cuja majestade correspondia bem ao numeroso séquito que a 

acompanhava: seis damas de honra seguravam a cauda de seu manto; ela se apoiava em duas 

outras; seus guardas andavam à sua frente ricamente vestidos de veludo amarante (da cor 

do Amarante, flor de outono também chamada flor do amor que é de um vermelho púrpura 

e que, quando seca, ainda guarda a cor) e bordado de pérolas; carregavam uma poltrona 

forrada de tecido de ouro onde ela se sentou, e um dossel para o campo, que foi logo aberto; 

ao mesmo tempo, foi montado um bufê repleto de pratos de ouro e vasos de cristal. Foi 

servido um excelente jantar na borda da fonte e seu doce murmúrio parecia estar em 

harmonia com as várias vozes que cantavam estas palavras: 

 

Nossos bosques são agitados pelos zéfiros mais benfazejos, 

Flora brilha sobre estas margens, 

Sob estas sombrias folhagens, 

Os pássaros encantados exprimem os seus desejos. 

Atentem-se a escutar 

E se amar seu coração pretender, 

Há doces motivos que podem envolver: 

Será glorioso se entregar. 

 

Fortunê se mantinha em um cantinho, não ousando se mover, tão surpresa estava 

com todas as coisas que se passavam. Logo em seguida, a grande rainha disse a um de seus 

cavaleiros:  

– Penso ter visto uma pastora neste bosque, faça com que se aproxime. 

 Imediatamente, Fortunê se aventurou, mas mesmo tímida como era naturalmente, 

não deixou de fazer uma profunda reverência à rainha, com tanta graça, que os que a viram 

ficaram espantados; ela pegou a parte inferior do vestido, beijou-a, depois se colocou de pé 

diante da rainha, baixando os olhos modestamente; suas bochechas estavam cobertas de uma 
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cor entre o rosa e o vermelho o que ressaltava a brancura de sua tez, e era fácil observar nas 

suas maneiras aquele ar de simplicidade e doçura que encanta nas pessoas jovens.   

– O que você faz aqui, bela garota, – disse-lhe a rainha, – você não teme os ladrões?  

– Ah! Senhora, – disse Fortunê – eu só tenho uma roupa de tecido simples, o que eles 

ganhariam com uma pobre pastora como eu?  

– Então, você não é rica? – retomou a rainha sorrindo.  

– Sou tão pobre – disse Fortunê – que só herdei de meu pai um pote de flores e uma 

aliança de prata.  

– Mas você tem um coração, completou a rainha. – Se alguém quisesse tomá-lo, você 

gostaria de dá-lo?  

– Não sei o que é dar meu coração, senhora – respondeu ela. – Sempre ouvi dizer 

que sem coração não se pode viver, que, quando ele é ferido deve-se morrer e, apesar da 

minha pobreza, eu não estou insatisfeita em viver. 

 – Você sempre terá razão, bela garota, de defender seu coração. Mas, diga-me, – 

continuou a rainha, – você jantou bem?  

– Não, senhora, – disse Fortunê – meu irmão comeu tudo.  

A rainha pediu que lhe trouxessem um serviço de mesa e fazendo-a se colocar à mesa, 

ela lhe serviu o que havia de melhor. A jovem pastora estava tão surpresa de admiração, e 

tão encantada com as bondades da rainha, que mal podia comer um pedaço. 

– Gostaria muito de saber – disse-lhe a rainha – o que você vem fazer tão tarde na 

fonte?  

 – Senhora, eis meu pote de água, eu vinha buscar água para regar minhas flores.  

Falando assim, abaixou-se para pegar o pote que estava perto dela. Mas, quando o 

mostrou à rainha, ficou muito espantada em vê-lo feito de ouro, todo coberto de enormes 

diamantes, e cheio de uma água que cheirava maravilhosamente bem. Ela não ousou pegá-

lo, temendo que não fosse para ela.  

 – Eu o dou a você, Fortunê – disse a rainha. – Vá regar as flores de que você cuida e 

lembre-se que a rainha dos Bosques quer ser uma de suas amigas. 

Após estas palavras, a pastora se jogou aos seus pés. Depois de lhe ter dado muitas 

modestas graças disse: 
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– Senhora, pela honra que me fazes, ouso tomar a liberdade de vos pedir para esperar 

aqui um momento, vou buscar a metade do meu bem, o meu pote de flores que não poderá 

nunca estar em melhores mãos que as suas.  

– Vá, Fortunê – disse-lhe a rainha, tocando-lhe docemente as bochechas. – Eu aceito 

ficar aqui até que volte. 

Fortunê pegou seu pote de ouro e correu para o seu pequeno quarto; mas, enquanto 

estava ausente, seu irmão Bedu tinha entrado, pegado o pote de flores, e colocado no seu 

lugar uma grande couve. Quando Fortunê percebeu esta infeliz couve, caiu em desespero e 

ficou bastante indecisa se retornaria à fonte. Enfim, decidiu-se, e, colocando-se de joelhos 

diante da rainha, disse: 

– Senhora, Bedu roubou meu pote de flores, só me resta minha aliança; eu vos 

suplico de recebê-la como uma prova de meu reconhecimento.  

– Se eu aceitar sua aliança, bela pastora, você estará arruinada?  

– Ah! Senhora – disse ela, com um ar muito leve –, se possuo vossas boas graças não 

posso me arruinar.  

A rainha pegou a aliança de Fortunê e a colocou em seu dedo; imediatamente, subiu 

em um veículo de coral ornado de esmeraldas, puxado por seis cavalos brancos, mais belos 

que os da carruagem do sol. Fortunê a seguiu com os olhos até onde pode; enfim, as 

diferentes rotas da floresta a deixaram invisível à sua vista. Retornou para a casa do Bedu, 

totalmente farta dessa aventura. 

A primeira coisa que fez, entrando no quarto, foi jogar a couve pela janela. Mas ficou 

bem espantada ao ouvir uma voz que gritava:  

– Ah! Estou morta.  

Ela não entendeu nada daquelas reclamações, pois, geralmente, as couves não falam. 

Assim que o sol nasceu, Fortunê, inquieta pelo seu pote de flores, desceu para ir procurá-lo 

e a primeira coisa que encontrou foi a infeliz couve. Deu-lhe um chute, dizendo:  

– O que faz aqui, você que se mete a ficar no meu quarto no lugar das minhas flores?  

– Se alguém não tivesse me carregado – respondeu a couve – eu não teria pensado 

em ir.  

Ela se agitou docemente, pois tinha muito medo, mas a couve lhe disse ainda:  

– Se você quiser me levar até meus camaradas, eu direi em duas palavras que suas 

flores estão na bancada de Bedu.  
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Fortunê, desesperada, não sabia como as retomar; teve a bondade de plantar a couve 

e, depois, pegou a galinha favorita de seu irmão e disse:  

– Animal impertinente, vou fazê-la pagar todas as tristezas que Bedu me faz.  

– Ah! Pastora – disse a galinha, – deixe-me viver e como meu humor é de conversar, 

irei vos contar coisas surpreendentes.  

 “Não acredite ser filha do camponês que a manteve nutrida; não, bela Fortunê, ele 

não é seu pai; mas a rainha que a concebeu um dia já tinha tido seis filhas; e como se ela 

tivesse tido má vontade de ter um menino, seu marido e seu sogro lhe disseram que a 

apunhalariam a menos que ela lhes desse um herdeiro. A pobre rainha aflita ficou grávida; 

enclausuraram-na em um castelo e colocaram guardas perto dela ou, melhor dizendo, 

atormentadores, que tinham ordem de matá-la se ela tivesse de novo uma filha. 

Esta princesa assustada pela infelicidade que a ameaçava, não comia e não dormia 

mais; ela tinha uma irmã que era fada; escreveu-lhe seus temores exatos; a fada, tendo 

engravidado, sabia bem que teria um filho. Quando deu à luz, carregou com ventos um cesto 

onde embalou seu filho muito apropriadamente e lhes deu ordem de que eles carregassem 

o pequeno príncipe até o quarto da rainha, afim de trocá-lo com a menina que ela teria: esta 

clarividência não serviu de nada, porque a rainha, não recebendo nenhuma notícia de sua 

irmã fada, aproveitou-se da boa vontade de um de seus guardas que tinha pena dela e que a 

salvou com uma escada de cordas. Assim que você veio ao mundo, a rainha, aflita, 

procurando se esconder, chegou a esta pequena casa, quase morta de fadiga e de dor; eu era 

camponesa e boa ama e ela me confiou você e me contou suas infelicidades e estava tão 

abatida, que morreu sem ter o tempo de nos ordenar o que faríamos com você. 

Como eu gostei toda a minha vida de conversar, não pude me impedir de contar esta 

aventura, de maneira que, um dia, veio aqui uma bela senhora à qual eu contei tudo o que 

sabia. Imediatamente, ela me tocou com uma varinha e eu me tornei galinha, sem poder 

falar mais: minha aflição foi extrema e meu marido, que estava ausente no momento desta 

metamorfose, não soube nunca de nada. Ao seu retorno, me procurou por toda parte; enfim, 

acreditou que eu estava coberta de água ou que as bestas das florestas tinham me devorado. 

Esta mesma senhora que tinha me feito tanto mal, passou uma segunda vez por aqui e 

ordenou a ele de chamá-la Fortunê e lhe deu de presente uma aliança de prata e um pote de 

flores; mas, como ela estava dentro da cabana, chegaram vinte e cinco guardas do rei seu 

pai, que a procurava com más intenções: ela disse algumas palavras e fez eles se tornarem 
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couves verdes, dentre os quais o que você jogou ontem à noite pela janela. Eu não tinha 

mais ouvido falar nada até o momento, eu mesma não podia falar, ignoro como a voz 

voltou”. 

A princesa ficou muito surpresa com as maravilhas que a galinha acabava de lhe 

contar; de novo, ela estava cheia de bondade e lhe disse:  

 – Você me dá grande piedade, minha pobre ama, por ter se tornado galinha, gostaria 

muito de devolver-lhe ao antigo aspecto, se eu pudesse. Mas não nos desesperemos de nada, 

me parece que todas as coisas que você acaba de me dizer não podem permanecer na mesma 

situação. Eu vou procurar minhas flores, pois eu as amo de forma única. 

Bedu tinha ido ao bosque, não podendo imaginar que Fortunê resolvera explorar a 

sua bancada: ela ficou contente com o afastamento dele e acreditou que não encontraria 

nenhuma resistência, quando viu, de repente, uma grande quantidade de ratos 

extraordinários armados para a guerra: eles se arrumaram por batalhões, tendo atrás deles a 

famosa bancada e os escabelos ao lado; vários ratos gordos formavam o corpo da reserva, 

resolvidos a combater como guerreiros. Fortunê ficou muito surpresa; não ousava se 

aproximar, pois os ratos se jogavam sobre ela, mordiam-na e tiravam seu sangue.  

– O quê? gritou ela. – Minhas flores, minhas queridas flores, vocês ficarão em tão má 

companhia?  

Ela percebeu, de repente, que, talvez, a água tão perfumada que tinha no vaso de 

ouro tivesse uma virtude particular; correu para buscá-la; jogou algumas gotas sobre o povo 

dos ratos; imediatamente, a trupe de ratos se salvou cada um em seu buraco e a princesa 

pegou rapidamente suas belas flores, que estavam a ponto de morrer de tanto que 

precisavam ser regadas; ela jogou em cima delas toda a água que tinha em seu vaso de ouro 

e podia sentir o grande prazer delas, quando escutou uma voz muito doce que saía entre os 

ramos e que lhe disse:  

– Incomparável Fortunê, eis o feliz e tão desejado dia de vos declarar meus 

sentimentos; saiba que o poder de sua beleza é tal que pode tornar sensível até as flores.  

A princesa, tremendo e surpresa por ter ouvido falar uma couve, uma galinha, uma 

flor e por ter visto um exército de ratos, ficou pálida e desmaiou. 

Bedu chegou lá em cima.  O trabalho e o sol lhe tinham esquentado a cabeça; quando 

ele viu que Fortunê tinha vindo procurar suas flores e que as tinha encontrado, ele a puxou 
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até à porta e a colocou para fora. Ela apenas sentiu o frescor da terra, abriu seus belos olhos; 

percebeu perto dela a rainha dos Bosques, sempre charmosa e magnífica. 

 –Você tem um irmão mau, – disse ela para Fortunê. – Vi com qual desumanidade 

ele a jogou aqui; você quer que eu a vingue?  

– Não, senhora, disse-lhe ela. – Não sou capaz de me sentir contrariada, e o mal 

natural dele não pode mudar o meu...  

– Mas – acrescentou a rainha, – tive um pressentimento que me assegura que este 

camponês gordo não é seu irmão; o que você pensa?  

– Todas as aparências me levam a acreditar que ele é, senhora. – respondeu 

modestamente a pastora. 

– E eu devo acreditar. O quê? – continuou a rainha. –Você não ouviu dizer que 

nasceu princesa. 

– Alguém me disse há pouco – respondeu ela. – No entanto, ousaria me vingar de 

uma coisa de que não tenho nenhuma prova?  

– Ah! Minha cara criança – continuou a rainha – eu a amo por este humor! Percebo, 

neste momento, que a educação obscura que você recebeu não impediu a nobreza de seu 

sangue. Sim, você é princesa, e não cabia a mim vos garantir as desgraças que você 

experimentou até agora. 

Ela foi interrompida neste momento pela chegada de um jovem adolescente mais 

belo que o dia; ele usava um longo vestido mesclado de ouro e de seda verde, fechado por 

grandes botões de esmeraldas, rubis e diamantes; tinha uma coroa e flores, seus cabelos 

cobriam seus ombros. Assim que viu a rainha, colocou um joelho no chão e a saudou 

respeitosamente.  

– Ah! Meus filhos, minhas amáveis flores, disse-lhes ela. – O tempo fatal de seu 

encantamento acaba de terminar, para a salvação da bela Fortunê. Que alegria de vos ver. 

Ela o apertou estreitamente entre seus braços; e virando-se depois em direção à 

pastora:  

– Charmosa princesa, eu sei tudo o que a galinha vos contou. Mas o que você não 

sabe é que os ventos que eu tinha encarregado de colocar meu filho em seu lugar o 

colocaram em uma plantação de flores. Enquanto eles iam procurar sua mãe, que era minha 

irmã, uma fada que não ignorava nada das coisas mais secretas e com a qual eu batalho há 

muito tempo, vigiou muito bem o momento que ela tinha previsto desde o nascimento de 
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meu filho e o transformou em um campo de flores. E, apesar da minha ciência, não pude 

impedir esta infelicidade. Na tristeza a que eu tinha me reduzido, empreguei toda a minha 

arte para procurar algum remédio e não achei nenhum mais seguro do que levar o príncipe 

Éiê ao lugar em que você foi nutrida, imaginando que, quando você pegasse as flores da água 

deliciosa que tinha no vaso de ouro, ele falaria, a amaria e que, no futuro, nada perturbaria 

o seu repouso: eu tinha mesmo a aliança de ouro que precisava receber de sua mão, não 

ignorando que seria a marca que me faria perceber que se aproximava a hora em que o 

charme perderia sua força, apesar dos ratos que nossa inimiga devia colocar no campo, para 

impedi-la de tocar as flores. Assim, minha cara Fortunê, se meu filho casa com você, sua 

felicidade será definitiva. Veja, neste momento, se este príncipe lhe parece amável o 

suficiente para recebê-lo por esposo. 

– Madame – respondeu ela, ficando vermelha, – você me enche de graças, reconheço; 

que você é minha tia, que, pelo seu saber, os guardas enviados para me matar foram 

metamorfoseados em couves e a minha ama em galinha; que me propondo a aliança com o 

príncipe Cravo, é uma grande honra que eu possa pretender. Mas dir-lhe-ei minha incerteza? 

Não conheço seu coração, e começo a sentir, pela primeira vez na minha vida, que poderia 

ser feliz se ele não me amasse.  

– Não tenha tanta certeza bela princesa. – disse o príncipe. – Há muito tempo que 

você causa em mim toda a impressão que você quer fazer neste momento, e se o uso da voz 

me tinha sido permitido, o que você não teria ouvido todos os dias dos avanços de uma 

paixão que me consumia? Mas sou um príncipe infeliz, pelo qual você só sente indiferença. 

Ele lhe declamou em seguida estes versos: 

 

Enquanto de um cravo eu retive a figura,  

Você me concedia seus cuidados delicados: 

Você vinha algumas vezes admirar sem testemunhas 

De minhas brilhantes flores a bizarra pintura. 

Por você eu espalhava meus perfumes mais doces,  

Eu portava a seus olhos uma beleza nova; 

E quando longe de você eu estava, 

Uma abundância mortal 

Só provava demais, que em segredo consumado, 

Eu definhava sempre na espera cruel 

Do objeto que me tinha encantado. 
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A minhas dores você era favorável,  

E sua bela mão,  

De uma água pura regava meu seio, 

E algumas vezes sua boca adorável,  

Me dava beijos, ah! Cheios de doçuras. 

Para melhor saborear minha felicidade, 

E lhe provar meu fervor e meu reconhecimento,  

Eu desejava, em um tão doce momento,  

Que alguma mágica potente,  

Me fizesse sair de um triste encantamento,  

Meus desejos estão satisfeitos, eu a vejo, eu a amo; 

Posso lhe dizer meu tormento: 

Mas para minha infelicidade, você não é mais a mesma. 

Quais desejos imaginei? Deuses justos, o que fiz? 

 

A princesa pareceu muito contente com a doçura do príncipe; ela exaltou muito esse 

ato inesperado e, mesmo que não estivesse acostumada a ouvir versos, falou com bom gosto. 

A rainha, que só sofria em vê-la vestida de pastora, com impaciência a tocou desejando-lhe 

as mais ricas vestimentas que nunca tivessem sido vistas; imediatamente, seu tecido branco 

se transformou em tecido bordado de prata, bordado de rubis; seu penteado elevado, caía 

um longo véu de tecido leve e transparente misturado com outro; seus cabelos negros 

estavam embelezados com mil diamantes e sua tez, e a brancura bela, pega das cores tão 

vivas, que o príncipe mal podia resistir ao brilho.  

– Ah! Fortunê, como você é bela e charmosa, gritou ele suspirando! – Você será 

inflexível às minhas tristezas?  

– Não, meu filho – disse a rainha. – Sua prima não resistirá aos nossos pedidos. 

Enquanto ela falava, Bedu, que retornava para seu trabalho, passou e vendo Fortunê 

como uma divindade feminina, acreditou sonhar, chamou-a com muita bondade e pediu a 

rainha para ter piedade dele.  

– O quê!  Após ter sido tão maltratada! –disse ela.  

– Ah, Senhora! Sou incapaz de me vingar – respondeu a princesa.  

A rainha a abraçou e admirou a generosidade de seus sentimentos.  

– Para satisfazê-la, vou enriquecer o ingrato Bedu.  

E a cabana dele se tornou um palácio mobiliado e cheio de dinheiro, seus escabelos 

não mudaram de forma, não mais que sua bancada, para fazê-la lembrar de seu antigo estado, 
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mas a rainha dos Bosques aperfeiçoou seu espírito; ela lhe deu polidez e mudou sua figura. 

Bedu, então, se achou capaz de gratidão, e o que ele não disse à rainha e à princesa para lhes 

testemunhar a sua nesta ocasião! 

Depois, por um toque de mágica, as couves se tornaram homens, a galinha, uma 

mulher; o príncipe Cravo era o único insatisfeito; suspirava perto de sua princesa e lhe 

implorou para tomar uma resolução em seu favor: enfim, ela consentiu, não tinha visto nada 

de amável, e tudo o que era amável, o tinha menos que o jovem príncipe. A rainha dos 

Bosques, contente de um tão feliz casamento, não esqueceu de nada para que tudo fosse 

pomposo. A festa durou muitos anos e a felicidade dos afetuosos esposos durou tanto quanto 

a vida deles. 

 

 

Comentários da tradução 

 

O título do conto traz o nome da personagem principal, e como tal, nos desafia, logo 

de início, a decidir se mantemos a grafia francesa Fortunée, que significa “afortunada”, ou se 

adaptamos para o português. A escolha de “Fortunê” preserva, sobretudo, uma fonética que 

lembra a francesa. Porém, não foi possível manter a mesma opção pela sonoridade do nome 

do príncipe Œillet, devido à dificuldade de sua pronúncia em português. Optou-se então por 

traduzi-lo por “Cravo”, o que cria uma relação com as demais flores, com as quais Fortunê 

conversa no conto.  

A respeito da pontuação, foi preciso decidir também o que fazer sobre a pontuação, 

já que a de época, se mantida, tornava o texto ininteligível e agramatical, o que nos fez optar 

pelas regras de pontuação contemporânea. Essa decisão trouxe mudanças significativas na 

sintaxe, sobretudo, no tamanho de frases e períodos.  

Sobre o uso pronominal na posição de sujeito e objeto, optou-se por usar “você” e 

“vocês”, terceira pessoa do singular e plural, de modo que é impossível na linguagem 

contemporânea preservar a distância interlocutiva que ainda existe na língua francesa, 

marcada pelo contraste entre “tu” e “vous”.  

Sobre o primeiro verso, foram mantidas as referências à mitologia, que conta a 

história do deus Zéfiro e a deusa Flora, além das rimas intercaladas (ABBA). Porém, no 

segundo verso, tentamos manter a intercalação sempre que possível. 
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