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CAPITULO I  

  

  

A casa estava cheia de fregueses, na maioria, senhoritas que escolhiam 

fazendas da moda.  

O Dornellas, um dos caixeiros, via-se muito atarefado em explicar a uma 

das senhoritas a diferença de qualidade que motivava a diferença de preço de 

uns pares de meias de seda.  

Enquanto discutia com aparente amabilidade mas intimo aborrecimento 

que já durava cerca de meia hora, entrou o Silveira, um rapaz muito divertido, 

sem emprego certo, por causa de suas idéas libertárias.  

- O' Dornellas! disse elle.  Não te esqueças da pandega de amanhã. A's 

quatro horas em ponto deveremos partir da Levada.  

- Espera, um pouco; já te falo, respondeu o Dornellas.  
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- Sr. Dornellas! Atenda... Isto não pode ser! Cinco mil réis por um par de 

meias é um horror... interrompeu a senhorita.  

- Mas... minha senhora...  

- Olha, Dornellas, intremeteu-se o Silveira... Deixa um momento a 

senhorita... Tenho pressa de ir contractar o canoeiro...  

- Sr. Dornellas! Deixe a pandega para depois... Atenda aos freguezes.  

- Pois, então minha senhora?  

- Só dou tres mil réis por este par...  

- Não sejas exigente, Dornellas, isto não é teu, disse a meia vóz o Silveira. 

Teu patrão está rico á tua custa. Sê indulgente e amavel... máis ou menos dois 

mil réis que se percam não põe o teu patrão na miseria.  

 Desejoso de ser livre da impertinente fregueza e de cuidar da pandega 

projectada, vendeu o Dornellas o cubiçado par de meias por menos do que 

deveria e sahiu até a porta para conversar com o Silveira.  

Estava indeciso se tomaria parte na pandega, pois as suas finanças 

andavam desequilibradas.  

Gastava mais do que ganhava, e o pa-  
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trão já via com maus olhos os frequentes "vales" do Dornellas.  

No fim do mez não recebia um vintem se quer: recolhia meia duzia de 

"vales" e assignava outro para o mez seguinte.  

Isso expunha ao Silveira que replicou:   

- Idiota tu és: Mette no bolso o que poderes e manda o patrão as favas.  

- Estás doido? Si tal fizesse e fosse visto, estaria bem servido. Posto fora 

como gatuno...  

- Quem poderá ver uma pequena escamoteação com um movimento 

destes? "Embrulha" um troco, engana-te na quantia que vais metter na 

"registradora", e prompto, fisga uma nota ahi, de vinte mil réis e acabou-se: 

Para maior segurança marca a operação na tela do gerente. Nem o diabo virá 

descobrir tua esperteza: deixa de bestices... Há ninguem serio nesse mundo?  

E sahiu o Silveira deixando a semente do mal no cerebro do caixeiro da 

grande loja de modas "Paris na America" a maior e mais afreguezada da cidade.  

Era tão avultado o movimento do negocio aos sabbados que foi facil ao 

Dornel -   
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las tomar o conselho do Silveira, e como a difficuldade está somente no 

primeiro passo, o caixeiro infiel chegou á sua residencia com uma quantia 

superior á de que necessitava para aompanhar os amigos no dia seguinte.  

.    .    .    .     .    .    .     .    .    .     .    .    .     .    .    .     .    .    .     .    .    .     .     

Antes de prosseguir, previno ao leitor que não ha nestas narrativas 

nenhum facto verdadeiro: apenas alguns lugares teem nomes reaes. Existem até 

anachronismos propositaes, quanto julguei possivel se descobrir na minha 

fantasia alguma similhança com a verdade.  

.     .    .    .    .     .    .    .     .    .    .     .    .    .     .    .    .     .    .    .     .    .    .      

Emquanto luctava o Dornellas com a comsciencia para praticar o primeiro 

acto mau de sua vida, digiria-se o Silveira para o porto da Levada, a contractar 

uma canôa que haveria de conduzir os companheiros á "Bica da Pedra", lugar 

aprazivel, á margem da lagôa, no qual existe uma fonte d'agua purissima, 

parecendo brotar d'uma pedra á fralda, da montanha.  

Como os sururús, a agua da "Bica da Pedra" é um privilegio alagoano. 

Conta-se  
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até que um notavel filho das Alagoas dera no Rio de Janeiro um banquete a 

conterraneos seus, no qual so se bebeu agua dessa fonte, remettida daqui como 

vem da Europa as aguas de Vichy.  

São muito frequntes os pic-nics nas proximidades desse sitio. Era o 

projetavam o Dornellas, o Silveira e outros camaradas.  

A´s quatro horas da manhã, do dia seguinte, achavam-se todos na Levada.  

Além dos dois rapazes que já conhecemos iam o Pereira, caixeiro de um 

armazem no Jaraguá e o Soares, estudante de medicina. O Dornellas tocava 

vioão e cantava modinhas; o Pereira tocava bandolim: ambos se apresentaram 

armados de seus instrumentos de matar tristezas. O Silveira não cuidava de 

musica, vivendo ocupado inteiramente com as questões operárias, as doutrinas 

maximalistas, etc. O Soares levava revistas litterarias...  

Partiram.  

Durante as primeiras horas, a temperatura da madrugada, o movimento 

candencia-  
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do do canoeiro, mettendo a longa vara no peito lamacento da lagôa para impedir 

a pequena embarcação, não cuidavam os viajantes de manifestações de prazer. 

Iam sonolentos, quasi a dormir, até que os primeiros raios do Sol os animou um 

pouco. O Soares fez um discurso ao Sol: - Salve! Grande fecundador da terra, 

esposo da natureza; vem com o teu vinil poder proliferador dar á tua amada o 

verdadeiro osculo matutino de verdadeiro amor...  

- Basta, Soares, interrompeu o Pereira. Quando ouço essa historia do Sol 

fecundando a Terra, sinto uma ira tamanha que tendo desejos de ....  

- Acalma-te! o caso não é para tanto.  

- Ora, não é! Dize-me como é que o Sol fecunda a Terra, deixando esses 

grandes desertos estereis como os que existem na Asia e na Africa; devastando 

o Brasil com as epidemias da sêcca; matando as pequeninas plantas que não 

podem resistir ao nosso verão?  

- Bem se que vê tu não entendes da sciencia, meu caro, e por isso não 

posso dar  
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uma explicação desses phenomenos maravilhosos.  

- Não ha nenhuma sciencia nisso, o que ha é a mixordia da poesia 

scientifica que tira as coisas dos seus lugares.  

- Tem graça esta discussão, no meio da lagôa! falou o Silveira. O lugar 

não é proprio para a sciencia mas para a poesia. O Dornellas vai cantar uma 

modinha e acaba-se a tal fecundação da terra pelo estafado astro-rei.  

Afinaram-se os intrumentos e então o Dornellas cantou uma velha 

modinha de seu repertorio, e foi assim correndo a viagem sem incidentes.   

Aqui e ali encontravam pescadores de Sururús, que mergulhavam até o 

fundo da lagôa para retirar da lama o apreciado molusco; pescadores de linha, 

que passavam horas inteiras, segurando a vara com anzol para apanhar um 

pobre peixinho.  

Algumas canôas vinham para a Levada, carregadas de carvão, lenha ou 

fructas.  

Já ia bem alto o Sol quando aportaram á "Bica da Pedra".  
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A primeira coisa a fazer era o tradicional banho d'aquellas paragens. Ia, 

portanto, cada um safando o palitot, o chapéo, collete, gravata, collarinho, 

fincando o guarda-sol ou a bengala para servir de cabide e espeando á sombra 

de uma das magnificas mangueiras daquelles sitios, que ficasse bem 

descansando o corpo para não soffrer accidente sob o jorro d'agua da Bica.  

Emquanto descansavam, foi se chegando a elles um velho morador da 

localidade que era incubido de zelar o sitio pelo propietario que quase nunca por 

ali passava.  

Como a maioria dos proprietarios de terras, possuia aquillo, pelo simples 

prazer de ser o dono de um sitio á margem da lagôa. Quem passava por esses 

fertilissimos lugares nota que se não cultiva a terra, para della se retirar todo 

proveito possivel. Limitam-se a colher cocos e mangas que fornecem lucros 

sufficientes aos proprietarios ausentes, e a pescar o necessario para a 

alimentação.  

- "Muitos bons dias", meus senhores, disse o homem. Vieram tomar o seu 

banhosinho...  
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- E verdade, meu velho, respondeu o Silveira. Como vai isso por aqui?  

- Assim, assim, meu senhor. Depois da guerra, vai tudo de mal a peior...  

- Até aqui se fala em guerra! exclamou o Pereira.   

- Ah meu senhor. No outro tempo era isso como o cholera. A gente 

marcava o tempo por elle. Eu, por exemplo, nasci depois do "segundo cholera".  

- Que historia de cholera é essa? perguntou o Dornellas.  

- E' que houve em Alagoas duas grandes epidemias de cholera morbus, 

explicou o Pereira. Cada uma delas serviu de época para os callendários 

populares. Para o futuro será a guerra européa um ponto de referencia como os 

"choleras".  

- Essa é boa! interrompeu o Silveira. Estamos aqui para esquecer os 

trabalhos e as torturas da vida, e não para falar em guerras e epidemias. 

Cuidemos do nosso banho e do almoço.  

Dando o exemplo, foi se encaminhando para a Bica. Os companheiros 

imitaram-n'o. Os banhos da Bica da Pedra são demorados e muito divertidos.  

  



 14  

Quando quer um banhista ser  o primeiro a deixar a agua, recebe dos 

companheiros uma carga de areia molhada pelos braços e pelas pernas, sendo 

obrigado a voltar. Para se pagar do gracejo, espera que o outro saia e retribue a 

brincadeira, até que todos tenham soffrido igual castigo.  

Eram cerca de onze horas, quando se instalaram á sombra de uma 

mangueira para a refeição.  

Mais adiante, outro grupo que havia chegado durante o banho dos nossos 

conhecidos, almoçava ao lado de uma casa cujo oitão estava cheio de 

inscripções: nomes e datas, lembrando a passagem de pessoas da cidade, que ali 

formaram pic-nics.  

Esse compunha-se de rapazes e senhoritas. Dentre os primeiros 

destacava-se o José Maria, mais conhecido por Zéca.  

Era dado á litteratura e ás artes.  

Não sei explicar porque, só escrevia o seu nome com y: achava que 

"Marya" aparentava mais nobreza ou se distinguia assim do nome feminino de 

Maria?  
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Trazia uma Kodak preparada para photographar os sitios pintorescos.  

Nas occasiões em que todos se divertem, fazem-se facilmente boas 

relações, por isso os dois grupos se reuniram promptamente, ainda mais 

attrahidos pelo prazer de possuirem uma photographia feita pelo Zéca.  

Depois dos cumprimentos amistosos puzeram-se todos a comer 

alegremente.  

- Mostra-nos os versos que escreveste pelo caminho, pediu um dos 

rapazes ao Zéca.  

Depois de muito rogado, resolveu-se o poeta a ler os versos que escrevera 

a lapis no seu livrinho de notas.  

Tomou uma attitude meio dramatica, muito estudada, e sorrindo, como 

quem está certo de uma victoria leu:  

  

Teu delicado pezinho,  

Qual aza de borboleta,  

Parece uma flor silvestre,   

Recende qual violeta...  

  

E' um pézinho de fada,  

Feito de pet'las de rosas, 
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Corado como as romãs, 

Em doces tardes chuvosas, 

 

E' tão pequeno os teu pé, 

Tão delicado e manhoso, 

Como o suspiro da briza 

No jasmineiro bondoso 

 

Aos primeiros versos, o Pereira passou em revista o auditório, e como 

todos os ouvissem religiosamente, esperou com paciencia até o fim, soffreando 

o riso para não causar escandalo. 

O poeta foi muito aplaudido e cheio de orgulho da sua obra, 

methodicamente dobrou o papelzinho escripto e guardou-o no bolso. 

- O Zéca é um talento! disse o Gervazio, amigo incondicional e 

inseparavel do poeta. 

- Muito obrigado, respondeu o Zéca, tomando um cigarro, dando uma 

pancadinha com elle sobre a caixa de phosphoros, para ajustar o tabaco e 

pachorrentemente accendendo-o. Depois de soprar uma fumaradas, continuou:  
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-  Isso faço nas horas vagas... não tem valor algum. Obras de pêzo, faço 

com vagar, com calma, no recondito do meu lar. 

Só o Pereira lamenta não poder sinceramente fazer côro com os outros, 

pois não podia adivinhar a minha opinião delles, nem fingir diverso do que 

sentia. 

- Estou vendo o Pereira fazer carêtas, disse o Soares, que sabia não gostar 

elle de versos. 

- O Pereira é positivista, ajuntou o Zéca, não gosta de poesia. 

- Nunca fui positivista, nem conheço a doutrina de Comte, retorquiu o 

Pereira. 

- Quero dizer que gostas das coisas positivas, explicou o Zéca. 

A isso limitou-se o Pereira a sorrir da ignorancia do companheiro, e para 

terminar o assumpto que lhe causava tedio, lembrou que haviam interrompido o 

almoço. 

Cuidaram então de dar cabo das provisões e a conversação passou a 

varios assumptos sem importância. 

- Não temos sobremesa, exclamou Dornellas.  

- Que? E estas mangueiras, aquellas 
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bananeiras tão carregadas interrogou o Silveira. 

- Não está aqui o proprietario ou quem possa vender as fructas, disse um. 

- Ora esta! Então a terra é propriedade de alguem? A terra é nossa, a 

propriedade é um roubo, fallou o Silveira. Estas arvores são de toda a gente que 

possa colher seus fructos.  A terra nunca foi producto do trabalho do homem. Só 

o producto do trabalho é que pode constituir objecto de propriedade. 

- Isso é socialismo, disse o Pereira. Não concordo com as tuas idéas. 

- Pois eu estou de inteiro acordo com o Pereira, sobre socialismo. 

Também sou socialista. Isso de a gente viver isolado, fora da convivencia social 

dos amigos, é ser... como se diz? Sim, insocial, apoiou o Zéca. 

- A questão é outra, retrucou o Pereira.  

O Zéca abriu muito os olhos, esperando que o Pereira concluisse com 

uma explicação sobre o que era socialismo, ficou, porem sem saber mais nada. 

Prolongou-se o almoço até uma hora da tarde. 
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Falou-se de novo da photographia e o Zéca deu começo aos preparativos. 

Arranjou o grupo no lugar conveniente, assentou a Kodak, montada em 

um tripé portatil, e fez duas exposições. 

- A photographia é uma arte divina, disse o Soares. 

- E... difficil, acrescentou o Zéca.  

- Pois na minha opinião isso não é arte, contestou o Pereira. 

- O Pereira tem a mania de discutir contestando sempre, disse o Zéca. 

- Seja assim; a verdade é Arte é uma religião que tem, como qualquer 

outra, seus sacerdotes, seus crentes, ate seus fanaticos. O artista é como o 

sacerdote, nasce feito, é chamado para o ministerio. Qualquer que se intitule 

artista sem haver percebido como se diz na linguagem biblica, o baptismo do 

Espirito Santo, é um hypócrita. 

- Como não és artista, não queres que ninguem o seja! Então não admittes 

a arte photographica? 

- Certamente! a photografia é um "processo" de que pode o artista de 

servir para produzir uma obra d'arte. 
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- Ora Pereira, ninguem pode reconhecer o valor daquillo que não sabe 

fazer. Só o photographo tem o direito de julgar uma obra photographica, 

somente o poeta pode julgar um poema, disse o Zéca, um pouco aborrecido com 

o rumo que tomava a polemica. 

- Eis ahi uma theoria com a qual eu não concordo, interveio o Soares. 

Que não possa julgar obra scientifica quem não entenda de sciencia, não se 

discute, seria o caso de vocês julgarem uma operação cirurgica.  

Por isso é que nenhum sabio faz exposição popular de seus trabalhos 

scientificos: só eleitos da sciencia os podem entender e julgar. Não é assim com 

a obra do artista que trabalha para o povo e dele recebe a consagração universal. 

- A opinião do Zéca é muito parecida com a dos nossos homens políticos, 

disse o Silveira.  Quando precisam dos votos dos pobres diabos dos eleitores, 

descem até o mais humilde varredor das ruas. Assim que se sentam na rendosa 

cadeirinha de deputado, adeus miseraveis votantes... 

- A canalha meúda não entende de poli- 
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tica... Entretanto, quem da nome a esse typo orgulhoso e ingrato, é o miseravel e 

humilde homem do povo, o operario, o oprimido proletario... 

- Mas o verdadeiro artista, interrompeu o Pereira, vive para o povo e delle 

recebe a glorificação. Os que arrotam essa theoria de que artista somente por 

artista pode ser entendido, são os falsos prophetas da Biblia. As provas estão 

ahi: quem não conhece trechos do "Guarany" do "Trovador" e de outras 

composições musicaes que passaram á immortalidade? 

Foi o povo quem glorificou essas obras.  

- Si assim não fosse não ouviria missa quem não soubesse latim... 

- Não applaudiria um drama quem não soubesse "representar": 

- Não gostaria d'uma menina bonita quem... 

- Chegamos ao ponto final de toda polemica brasileira... vai daqui, vai 

d'ali, ou a coisa acaba em "madeira" ou em patifaria... 

- Notem os amigos que estamos prati- 
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cando uma grosseria com as senhoritas, disse o Silveira. Em vez de lhe 

fazermos festas, gastamos o tempo em discussões sem proveito.  

Reuniram-se todos e não tocaram mais em assumptos que motivassem 

polemica. 

O Dornellas durante a palestra dos "literatos" e "artistas" occupava-se em 

descascar cocos verdes para as senhoritas e falava de bailes, moda e frivolidades 

que mais agradaveis eram para ellas do que os assumptos massudos em que se 

metteram os outros. 

 

CAPÍTULO II 

 

Eram quasi cinco horas da tarde quando pensaram no regresso. 

Duas horas depois era noite fechada, sem luar, e mal se distinguia o 

caminho. Só a longa experiencia do carroceiro poderia indicar as innumeras 

"corôas", ou bancos de areias, os curraes e outros obstaculos que a embarcação 

deveria evitar. 

Houve um periodo de silencio. 

- Isto vai lugubre, exclamou o Silveira,  
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e dirigindo-se ao Zéca: - Canta ahi uma modinha... 

- Eu só canto composições minhas, e talvez, não agradem ao meu amigo 

Pereira... 

- Ora. Não se incommodo com isso, disse o Pereira. 

- Nos preferimos os teus lindos versos, disse o Gervasio. 

- Fez-se ainda um instante rogado e tomando um violão começou o Zéca 

a cantar em falsete: 

 

Vem ver, ó Virgem, 

Como a noite é linda, 

E como surge Venus, 

Nesta hora infinda.. 

 

- Olha, meu caro, interrompeu o Pereira: isso está muito triste, e assim no 

meio da lagôa... faz mal aos nervos. 

- E' porque a melodia está escripta em tom menor, explicou o Zéca. 

Tenho predilecção pelo tom menor e fui em quem compoz a musica desta 

cançoneta que fez um sucesso enorme, cantada pela Zizinha no Polytheama. 
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- Pois sim, homem de Deus! Canta qualquer coisa nos "tons maiores..." 

Prefiro musica e barulho, que alegre a gente, disse o Silveira. Não duvido do 

"bom successo" da tua virgem, mas aqui na lagôa... vai logo ao fundo. 

Com isso enfiou o Zéca e não quis mais cantar. 

Emquanto a meia vóz commentava o Pereira com o Soares a lembrança 

do Zéca de fazer surgir Venus durante a noite, uma das senhorias soltou um 

grito de terror, e a tremer, abraçou-se a uma das amiguinhas, escondeu o rosto 

para não ver alguma coisa que lhe causava medo. 

Todos procuravam o motivo daquillo, quando o canoeiro, muito 

calmamente, mostrou, ao lado, um cadaver preso a um curral. 

- Bonito! exclamou o Silveira. Em que deu o diabo do tom menor do 

Zéca... Esbarrar a gente com um defunto, debaixo de uma pendela, é de se tirar 

o chapéo... 

- Si fosse eu que dissesse... "um defuncto de volta de uma pandega..." 

- Graças a Deus! Só o "cadaver de um 
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defunto morto poderia dar espirito ao Zéca. 

- O caso é serio, disse o Soares. Convém fazer alguma coisa: avisar a 

polícia, recolher o cadaver... 

As senhoritas reclamaram logo que não queriam ver de perto um 

defuncto, principalmente um afogado. Não dormiriam naquella noite. E 

puzeram-se a chorar. 

Deliberou-se então dar aviso aos moradores do lugar mais proximo e 

tomaram a direcção de um coqueiral, onde deveria haver alguma habitação, pois 

avistavam luz atras das arvores. 

Poucos minutos depois encalhou a canoa em um sitio que foi reconhecido 

pelo denominado "Feliz Deserto". Era habitado por uma pequena familia de 

pescadores que ali estava por conta do proprietario. 

A muito custo consentiu o chefe da familia em conceder uma canoa que o 

filho mais velho se incubiu de conduzir até o sinistro lugar. 

O Soares entendeu que deveria cuidar do morto, ao menos para ir se 

iniciando na profissão que mais tarde haveria de ser a sua.   
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Assim, separou-se dos companheiros e tomou lugar na canoa do "Feliz 

Deserto". 

O Zéca resolveu-se tambem acompanhar o Soares, para ser uma 

testemunha do incidente, pois era muito affeiçoado a assumptos criminaes. 

Não havia Jury que não figurasse, ainda que fosse testemunha do "ouvi 

dizer". 

Nessas occasiões punha elle em pratica a theoria das deducções de 

Sherlok Holmes e mostrava-se perito policial.  

Chgados ao lugar em que ainda se achava o cadaver, trataram de o 

recolher á canôa. 

Era um homem branco, com o rosto muito desfigurado, e não poude ser 

reconhecido pelos presentes. 

- E' curioso! disse o Soares. O homem está vestido só de camisa e 

ceroulas... 

- Certamente o assassino tirou o resto da roupa para difficultar a acção da 

policia, explicou o Zéca. 

- Quem sabe lá se houve ou não assassinato? 

- E' claro! Um cadaver encontrado á 
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noite na lagôa, despido, com a cara desfigurada, só um crime explicará o caso. 

Foi assassinado, não ha duvida. 

- Não nos compete averiguar isso, disse o Soares. 

Posto o cadaver na canoa, partiram para o porto da Levada. 

Como si pode imaginar, a viagem foi muito pouco agradavel durante ella 

e quasi ninguem falou. 

Chegados á Levada, houve grande difficuldade na entrega do cadaver ás 

autoridades policiaes. 

O Sub-Comissario daquelle districto não voltara ainda de Coqueiro 

Secco, onde fora passar o dia. 

O supplente não quis tomar conta do caso porque não estava em exercicio 

de suas funcções. 

Pois fica o cadaver na canoa e eu vou-me embora, exclamou zangado o 

Soares. 

- Isso é que não! reclamou o canoeiro. Eu volto já, e deixo o defunto na 

praia. 

- Isso é um paiz perdido! disse um. Acontece um caso deste e a policia 

não apparece! 

- Ora! Quando o meu avô era menino, já 
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se dizia que o Brasil era um paiz perdido... disse o Soares procurando o Zéca... 

- Meus senhores! falou aos circunstantes, retirando-se, encontrei isso na 

lagoa e vocês mandem chamar quem for competente para tomar conta delle. 

- O Zéca não quis acompanhar o Soares e ficou esperando que se tomasse 

alguma providencia. 

Passou-se mais de uma hora sem que chegasse algum policial. 

A noticia já era sabida na cidade, transmitida pelos que chegaram em 

primeiro lugar. 

Ouvindo a narrativa, muito correcta e argumentada, o primeiro comissario 

de policia foi ver o caso, por mera curiosidade, pois o seu districto não abrangia 

o bairro da Levada. 

Como era desafeccto do seu colega, ficou satisfeito de o apanhar em falta 

e tomou a si a dilligencia. 

Pedindo informações, adiantou-se o Zéca e relatou minunciosamente o 

que havia acontecido, lembrando a possibilidade de um crime. 

- Não há nenhum crime, disse o com- 
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missario. O homem não apresenta ferimento algum. 

- Mas, podia ter sido envenenado ou atirado á lagoa, lembrou um dos 

moradores. 

- Quem faria tal coisa? objectou o comissario.  O homem morreu afogado 

e nada mais. Vou dar um guia para ser elle enterrado e acabou-se com a 

novidade. 

De facto, entrou numa pequena casa comercial da visinhança, pediu o 

necessario para escrever e lavrou o seguinte atestado:  

"Atesto que foi encontrado na lagoa o cadaver de um homem 

desconhecido, falecido de morte natural causada por afogamento". 

E sem mais formalidade mandou conduzir o cadaver para um deposito 

que existia defronte do cemiterio publico afim de ser inhumado no dia seguinte. 

Durante cinco dias ninguem falou nisso, mas, havendo sido notada a falta 

de um operario de uma das fabricas mais importantes da cidade, aproveitou a 

opportunidade, um dos jornais da terra, para acusar o governo por falta de 

escrupulo em 
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nomear homens incompetentes para cargos policiais e atribuir o crime a um de 

seus adverários politicos, mostrando o seu interesse no desaparecimento 

daquelle operario, e suscitou a conveniencia de se exhumar o cadaver, para os 

necessarios exames. 

Foi um escandalo. Trasmittiram telegramas para a imprensa do norte e sul 

do paiz, discurttiu-se sobre a "secção livre" das gazetas e afinal o Estado 

mandou que se fizesse a exhumação. 

Era medico da policia o Dr, Benicio, que exercia esse cargo há mais de 

dez anos e nunca fizera uma diligencia dessa natureza. 

Entretanto, ao receber o officio que lhe determinava o exame 

indispensavel para a averiguação do caso, não poude reprimir a sua 

contrariedade. 

- E' isso, vociferou, mette-se a politica no meio e paga o pato quem não 

tem nada a ver com o peixe. 

Fazer autopsia numa terra desta, sem necroterio, sem apparelhos, sem 

desinfectantes... 

Vou pedir minha aposentadoria. Quem 
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vier que aguente o balanço... não estou mais pra isso. 

Não houve porem remedio que evitasse a exhumação reclamada, e o Dr.  

Benicio foi forçado a convidar dois collegas para o auxiliarem no acto. 

A's seis horas da manha dirigiram-se ao cemiterio. 

Novo motivo de contrariedade encontrou o Dr. Benicio. 

O cemiterio estava deserto, nem se quer o coveiro se encontrava em seu 

posto. 

Vendo, porem, a chegada da comissão medica, uma velhinha que morava 

por alli, aproximou-se e perguntou o que desejavam aquelles senhores. 

- Quem é você? interrogou exasperado o Dr. Benicio. 

- Eu sou a "zeladeira"; si querem tirar alguma ossada, eu posso lavar bem 

direitinho os ossos... 

- Ora bolas... onde está o administrador disto? 

- O administrador? pois a V. S. não sabe que o administrador é paralytico, 

e há mais de vinte anos não sae de casa? 
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- E quem é que toma conta disto? perguntou, muito espantado, o Dr. 

Benicio. 

- Pois não sabe que é o Zezinho, filho do meu compadre Lopes? 

- Vejam como anda isto meus caros collegas, vociferou o Dr. Benicio. 

Um administrador que deveria estar enterrado com os seus defuntos, uma 

"zeladeira" e prompto: está feita a administração de um estabelecimento serio 

como este. E' um verdadeiro escandalo. 

- O' mulher, perguntou o Dr Benicio, dirigindo-se á "zeladeira", aqui 

também não ha coveiro? 

- Ha, sim snr., é meu filho. Elle não tarda ahi. 

- Que funebre olygarchia, commentou um dos medicos. 

Alguns minutos depois apparecia o desejado coveiro. 

O Dr. Benicio explicou  fim de sua visita, e pediu que lhe mostrassem o 

lugar em que fôra sepultado o homem apanhado morto na lagôa. 

- E os srs. querem desenterrar um defunto de tantos dias? 
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O diabo é que se mette nisso, falou o coveiro. 

- E esta? abalar-se a gente para uma empreza desse porte e voltar com a 

cara de sapo? - berrou o Dr. Benicio. 

A sua obrigação é cumprir as ordens da autoridade, continuou o Doutor. 

- Qual historia! Eu ganho 5$000 por defunto que enterro em catacumba, e 

2$ em cova rasa. Para desenterrar... é negocio a parte. 

- Está visto... disse um dos medicos: não se faz a exhumação por causa 

desse idiota de coveiro. 

- Não entendo de "zumação" nem meia "zumação", e idiota seria eu si 

fizesse serviço fiado para o governo... Si querem desenterrar os restos mortaes 

do defunto é com 10$000 para frente e mais um cobrinho para desinfetar a 

guella. 

Deante do raciocinio do coveiro, deliberou o Dr Benicio pagar, por conta 

do Estado, a quantia pedida, e dar começo á exhumação. 

No momento preciso em que se começava a cavar a terra que cobria o 

morto desco- 
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nhecido, apresenta-se o Zéca, munido de uma camara photographica. 

- Bom dia, meu caro Dr. Benicio, venho pedir permissão para 

"estereotypar" esta cena funebre. 

- Oh! Que boa oportunidade, Sr. José Maria, replicou o Dr. Benicio. 

- Desejava mesmo ter umas photographias disto para juntar ao meu 

relatorio. 

- Então, com licença: vamos começar do principio. 

Fez-se um grupo assim disposto: o coveiro, de enxada alçada; o Dr. 

Benicio apontando a sepultura; os outros medicos ao lado do Dr. Benicio. 

A composição foi do Zéca: queria dar ao quadro um tom artistico. 

Não notou, porem, que todos observavam a objectiva da camara 

photographica, de modo que o quadro perdia de todo a naturalidade, nem 

reparou que a "zeladeira", ali se achava, por tras do coveiro, de mão ao queixo, 

muito admirada de tao extranha scena. 

Terminada a exposição das chapas, o coveiro metteu a enxada em 

trabalho. 
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Alguns minutos depois começou a ser sentido o cheiro do defuncto... 

Uns puzeram-se a fumar, outros se afastando do lugar infecto e o coveiro 

deu principio ao ataque de uma agua ardente. 

Por honra do cargo o Dr. Benicio ficou firme. 

Chegou o momento de pôr fora do tumulo o cadaver em adiantada 

putrefacção... 

- Quem pega nisso? perguntou o coveiro. Até aqui eu ganhei meus 

10$000. Agora... sujar as mãos nesta podridão... e arriscar a vida cheirando um 

defuncto pôdre... isto fia-se mais fino! 

- Collegas! Exclamou o Dr. Benicio. Nova difficuldade! Como faremos a 

autopsia sem levar o cadaver para fora do buraco? 

Os collegas do Dr Benicio andavam bem longe e o Zéca não quis 

photographar o resto da scena... 

- Sabem o que mais? disse o Dr. Benicio, depois de olhar para o cadaver, 

decomposto, coberto de terra, sem ataude, feito uma coisa indescriptivel... Tape 

de novo este buraco... 

Já sei o que faço... 
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.     .    .    .    .     .    .    .     .    .    .     .    .    .     .    .    .     .    .    .     .    .    . 

No dia seguinte, foi apresentado o relatorio do Dr. Benicio. 

Provada com uma photographia que a exhumação havia sido feita, e 

depois de longas considerações scientificas, declarava que nenhum indicio fora 

declarado de morte violenta, e atribuhia o caso a simples asphyxia por 

submersão. 

Em seguida, reclamava diversos apparelhos indispensaveis á trabalhos 

futuros de igual natureza. 

Com isso terminou o incidente... 

Ninguem falou mais no morto e nem na sua morte. 

 

CAPÍTULO III 

Era um domingo. 

Tinha o Zeca o costume de reservar as tardes desses dias para visitar 

familias de suas relações. 

Nesse, a visita foi a uma das familias que fizeram parte do pic-nic do qual 

voltaram todos tão tristes. 
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Fez a sua toillete com o maior cuidado, perfumou o lencinho de seda que 

usava com inimitavel graça num bolsinho do frack preto e tomou passagem num 

bond que se dirigia a Bebedouro. 

A familia morava na Cambona, entre o "Sitio da Baroneza" e a "Igrejinha 

do Bom Parto". 

Era a familia do Barroso, composta pelo velho Barroso, empregado 

publico aposentado e invalido, e a mulher e tres filhas. 

Uma das senhoras, a Zefinha, fora uma das convivas do pic-nic. 

O Zéca ficou enamorado da menina e calculou fazer um pe de alferes por 

aquellas bandas. 

Não seria a primeira nem a última de suas namoradas, pois o Zéca 

pretendia levar interminavel a vida de solteiro.  

Não desejava casar. 

Prender-se a uma mulher por toda a vida, criar filhos, cuidar dos arranjos 

domesticos, tudo isso seria a morte do Zéca. 

O recondito do lar em que sempre falava aos seus amigos nada mais era 

do que o seu quarto de dormir, em casa dos progenitores. 
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Entrava sem falar aos seus: vivia quasi sempre fóra, em companhia de 

amigos divertidos e pandegos. 

Quando se aproximou da casa de Zefinha, passeava as três irmãs, de um 

extremo ao outro da calçada. 

- Sr. Zéca! exclamaram todos. 

- Quem se salvou hoje, Sr. Zéca? 

- Quem o trouxe por estas bandas? 

- Boa tarde, meninas! falou o Zéca, todo methodico e aprumado. Tive 

saudade daquelle delicioso domingo na Bica da Pedra... 

- Ia pensando que se fosse da Zéphinha... interrompeu a mais idosa das 

irmãs. 

- Estás maluca, maninha? interrompeu a Zefinha, córando muito. 

- Não digo que não, continuou o Zéca. D. Zéfinha foi o encanto daquella 

tarde e seria injusto si as saudades da festa não envolvessem a sua rainha. 

- O sr. é muito espirituoso, sr. Zéca, replicou a Zéfinha... 

Lá estavam outras que mereciam mais do que eu... 

- Ora, menina, isso é modestia de sua 
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Parte! onde está a menina Zéphinha ninguém é rainha... 

A conversa vai longe... falou a Naninha, mas o que é peior, é que está 

escurecendo e não pudemos ficar fora... Não tarda a vir o vulto que nos 

apparece todas as tardinhas... 

- Que é isso? indagou o Zéca. 

- Entremos, sr. Zéca, mamãe lhe contará tudo melhor do que nós. 

E entraram, fechando as portas e as janellas. 

O Zéca foi apresentado á mãe das meninas, pois não havia ido ao pic-nic, 

em virtude da moléstia do marido, que não podia sahir de casa. 

Reunidos todos, a mãe da Zéfinha narrou a história dos vultos. 

Havia alguns dias que passara por ali um homem, procurando occultar-se 

á sombra das árvores fronteiras.  

De certo, não queria que o reconhecessem e era bem provavel fosse por 

isso um malfeitor. 

- Não sabemos si é algum ladrão ou o que é. O facto é que temos muito 

medo e nos fechamos todos ao escurecer. 
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Com o meu marido não se conta... As vizinhas... ainda menos.  

Como vê, o nosso sitio é quase todo isolado.  

Aqui sr. Zéca, pode se matar um christão e ninguem ouve nem soccorre! 

- Então, foi a Providencia que me trouxe aqui, minha senhora. 

Eu sou corajoso, e vou pôr termo a esse negócio... A que horas apparece o 

tal sujeito? 

- Daqui a pouco é a hora delle vir, si vier como veio ontem, sr. Zéca! 

- Façamos o seguinte, aconselhou o Zéca. Tragam mais luzes para a sala. 

Cada uma das senhoras pega num candieiro e fica ao lado da porta. Assim que 

ouvirmos os passos do sujeito abro de repente e corro a elle, agarro-o e prendo-

o. 

Todos approvaram o plano do Zéca e puseram-se á espreita. Não durou 

muito tempo: ouviram-se os passos... 

O Zéca abriu rapidamente a porta e vendo um homem que fugia, correu 

atraz. 

Correram os dois alguns metros em direcção ao Sitio da Baroneza. 
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Dois minutos ou menos depois do susto, o perseguido voltou-se. 

 - Ora! E' você só? exclamou. Pensei que era muita gente... 

Dito isto retrocedeu para pegar o Zéca, que havia parado com espanto 

pela resolução inesperada do desconhecido. 

Logo que viu a mudança de scena, deitou a fugir e entrou apavorado em 

casa do Barroso, gritando: 

- Fechem! Fechem! O homem vem ahi, atraz de mim! 

A porta foi fechada com estrondo, as meninas gritavam e choravam, o 

Zéca tremia de medo e de vergonha... 

Lá fora,  vagabundo ria-se e afastava-se calmamente.   

O Zéca sentiu-se atrapalhado.  

A figura de valentão que fizera estava tristemente borrada.  

Uma hora depois, quando passou o bond que vinha de Bebedouro, 

despediu-se das meninas com a christa cahida... 

No dia seguinte, procurou os seus companheiros de passeios e 

divertimentos e manhosamente conseguiu reuni-los todos para lhes contar o 

desastre do melhor mo- 
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do possivel, para que a sua pessoa não cahisse em ridiculo, si por outrem se 

viesse a saber do acontecido. 

Assim, pelas nove horas da noite, entraram no hotel pimenta, o Zéca, o 

Soares, o Dornellas e o Gervasio. 

- Não sabem o que succedeu hontem, começou. Raspei um susto que não 

era deste mundo. 

Não continues, interrompeu o Silveira. Quem vai contar tudo sou eu... 

O Zéca abriu muito os olhos, encarando o Silveira e esperou pela 

narrativa. 

- Antes do nosso pic-nic na Bica da Pedra, disse o Silveira, já tinha eu uns 

amores, lá na Cambona. 

Como as meninas do Barroso não me conheciam, não davam por mim. 

Depois do nosso encontro fiquei a pensar como passaria por alli sem ser 

visto. 

A primeira vez, passei pelo lado do outeiro,  cobrindo o rosto com o 

lenço, pois aquellas meninas levam a tarde inteira a perambular pela rua deserta, 

desde o Bom Parto, até o Sitio da Baroneza. 

A' segunda vez notei que ellas tiveram 
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medo de ver um homem passar assim, pretendendo se occultar. 

Dahi por diante encontrei o caminho livre! 

Ora, imaginem, a surpreza que me causou o amigo Zéca... 

Os ouvintes não poderam reprimir o riso e o Zéca tendo readquirido 

coragem, riu-se com os outros. 

Emquanto o Silveira narrava a sua história, o Zéca preparava um plano de 

rehabilitação. 

Iria contar outra historia melhor, que fizesse descer o Silveira e subir a 

sua pessoa no alto conceito de Zéfinha. 

Sahiram juntos no Hotel Pimenta e passaram pela estação da Great 

Western. 

Havia muitas pessoas reunidas á espera do Comboio de Pernambuco. 

- Não vem trem, dizia um. Declarou-se a guerra na estrada de ferro.  

Ouvindo falar em greves, sentiu o Silveira que era opportuno despejar as 

suas idéas socialistas. 

Intrometteu-se no ajuntamento, começou a aprovar a delliberação dos 

grevis- 
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tas e a sensurar os dirigentes da empreza. 

Ao principio mansamente, como quem lança fogo em palhas. 

Accende um pequenino graveto, reune duas ou tres palhinhas, sopra de 

leve, vai chegando á pequenina labareda outra palha franzina, mais outra e mais 

outra... de repente o incendio alcança todo o monte, ouve-se o crepitar da 

fogueira, as linguas de fogo devoram tudo...está concluida a obra que começou 

por um nada, por uma insignificante chamma que o mais levre sopro poderia 

apagar. 

Assim fez o Silveira: quando viu que dispunha do auditorio sufficiente, 

subiu a uma carroça que ali estava, na esperança de alguma bagagem e 

discursou: 

- Meus senhores! E' chegado o tempo das reivindicações proletarias. Até 

hoje o burguez tem sido um parasita que bebe o sangue dos pobres operarios, 

enriquecendo á custa do incessante trabalho da classe opprimida. Emquanto 

esses individuos perversos e ambiciosos gozam de todo o conforto, teem a 

fartura no luar, o operario não tem pao nem abrigo.  
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Declaremos guerra ao Capital, empreguemos todas as nossas energias 

para demolir os palácios e extinguir a riqueza! "Não reparemos nos meios, 

olhemos os fins a que esses meios serviram." 

Viva a greve! 

Viva o proletário livre. 

Innumeras vozes de approvação foram ouvidas ao discurso do Silveira, 

que julgou prudente se distanciar do incendio que ateara. 

Emquanto falava o Silveira, um homem de elevada estatura, vestido num 

fato de brim branco, contemplava o orador, estudando as suas palavras 

ardentes... 

Terminado o discurso, esperou que o eloquente defensor dos opprimidos 

passasse proximo e tentou travar conversação, dizendo: 

- Falou muito bem, Senhor. 

- Obrigado. E' operario? 

- Quasi... quer me dar o prazer de palestrar commigo? Vamos ali, até o 

Nova Cintra... 

O Silveira ficou um pouco indeciso, mas não vendo razão para uma 

recusa, aceitou o convite.  
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Mal haviam dado uns vinte passos, ouviu-se um tiro seguido de gritos e 

correrias. 

Um imprudente censurava a greve que lhe estava causando prejuizos 

commerciaes com a interrupção do trafego. 

Originou-se disso troca de palavras pouco delicadas, e um dos grevistas 

não encontrou melhor meio de convencer o adversario do que a pistola. 

Os mais corajosos dispararam as pernas... 

Nesse numero estava o Zeca. 

Assim que viu a eloquencia da bala entrar em scena, não quis mais saber 

de historias, correu a galope... 

Só recobrou animo quando se achava deante do edificio da Alfandega. 

Ahi parou e percebeu que tinha uma perna mais curta do que a outra. 

- Que diabo! Estou ferido... estou ferido, com certeza... E é na perna 

direita!... 

Dirigiu-se sem demora á pharmacia do Barboza. 

- O' rapaz, disse, entrando, acuda-me depressa, estou ferido... 

E contou o que se passára. 

  



47 

No gabinete de consultas e operações, despiu as calças, as ceroulas. 

- Que ferimento é esse que não deita sangue? pergunta o Barboza. 

- E eu sei lá?... o certo é que estou manquejando... 

- Manquejando da perna? Isso é muito grave... gracejou o Barboza. Diga 

antes pernejando... 

- Deixe de pilherias, homem, o caso é sério... 

Por mais que Barboza procurasse não encontrou coisa que se parecesse 

com ferimento nas pernas do Zéca. 

- Ande ahi um  pouco; quero ver isso...  

Aos primeiros passos do Zéca, o Barboza, rindo a não mais poder, 

exclamou:  

- Você está ferido, mas é na botina...  

Foi o caso que, com tanta pressa correu o Zéca, que enfiou o salto da 

botina nos trilhos da via ferrea e lá deixou o pobre diabo entalado...  

Não deu pela perna mais curta do que a outra, sinão quando bem longe se 

viu de ser alcançado por alguma bala perdida.  

Foi a unica victima do tiro do grevista.  
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O Silveira e o seu desconhecido admirador entraram no Nova Cintra.  

- Como lhe disse, o Sr. falou muito bem, mas não pude compreender 

muito o seu pensamento, porque não tenho uma idéa clara do que seja um 

burguês...  

- Ora... Burguez é o homem que não trabalha...  

- A definição é um tanto invalida: excepto os invalidos e os enfermos, 

todos trabalham. Assim, o burguêz seria o mendigo ou o invalido...  

- Não é isso: burguês é aquelle que não trabalha com as mãos, como o 

perario.  

- Comprehendo melhor agora. O soldado em tempo de paz, o estafeta, o 

vigia de estradas de ferro, são burguezes...  

- Disse mal, interrompeu o Silveira, o burguês é o homem que governa ou 

dirige outro homem.  

- Queira me desculpar, Sr, Silveira, mas fiquei agora comprehendendo 

menos, pois há operarios que dirigem outros, como os contra-mestres de 

officinas, os primeiros machinistas...  

- Tem razão, disse o Silveira, começando a sentir que não sabia definir 

clarament-  
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te o que era esse burguez contra quem tanto falava. Burguez é o homem que 

paga outro homem pra lhe dar o producto do seu trabalho  

- Sim, entendo agora! O medico, o empregado publico, o padre, o 

jornalista, o agiota, os ricos que vivem de rendas de predios, não pagam a 

ninguem para lhe dar o producto do seu trabalho, por isso não são burgueses...  

- O sr. Não me entende!!... Burguez é o homem que não faz trabalho util á 

humanidade...  

- Olhe Sr., burguez é o patrão, é todo aquelle que não é operário, 

entendeu?  

- Não se zangue commigo, Sr. Silveira. Estamos simplesmente 

palestrando. Veja bem: si burguês é o patrão, o opperario que possuir uma 

pequena officina sua, tiver outros operarios para o auxiliarem, é um patrão e 

será burguez. Nem é tanto: bastará que tenha crados ao seu serviço para serem 

patrão.  

- Para acabar com isso, Sr., digo uma  
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vez por todas: fazemos guerra ao capital, ao dinheiro accumulado nas mãos de 

um homem.  

- Fallemos com calma... o capital é o cabeça das industrias. Si não 

existisse capital, não existiria operario. O Sr. conheceu algum logar no interior 

deste Estado por nome de Pedra? Era um logarejo sem vida, sem habitantes.... o 

capital de dois os tres homens transformou o pobre lugarejo em uma cidade 

industrial que alimenta hoje milhares de familias, educa centenas de crianças...  

- Já sei... o Sr.  quer falar desse Barbaro Delmiro Gouveia...  

- Exactamente! Foi esse barbaro que introduziu a civilisação nas brenhas 

de Alagoas, que tornou uma cousa util a cachoeira de Paulo Affonso.  

- Um burguez como os outros!!... Si eu podesse iria incendiar aquillo 

tudo...  

- Pois bem, vamos os dois até lá.  

- Si eu fosse, estou certo de ser assassinado...  

- Como se engana!... Um dos chefes dos socialistas de Maceió serve la 

como operario e está muitissimo satisfeito... Fique cer-  
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to disso Sr. Silveira: emquanto existir a humanidade há de existir homem 

superior e homem inferior, patrão e operario, ricos e pobres, economicos e 

perdularios, competentes e incompetentes...  

O maior serviço que deve o homem prestar aos seus semelhantes é 

ensinar-lhes que ninhguem pode mudar a organisação da sociedade com o fim 

de nivelar todos os seus membros: a igualdade social é um sonho...  

- Pois, meu caro... o que nós queremos é a realização desse sonho. E.... 

passe muito bem..  

Disse e retirou-se. Emtretanto, levou comsigo a contrariedade de não 

haver podido definir com toda a clareza o termo de que tanto se servia e que tão 

grande effeito emprestava aos seus discursos: burguez.  

  

CAPITULO III  

  

Ao passar em frente ao Club dos Diarios, sentiu desejo de matar o 

aborrecimento, bebendo e jogando.  

Examinou as forças pecuniarias.  

- Cinco mil réis... tomo uma cerveja,  
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jogo o resto... si houver um pretexto, desabafo a raiva no primeiro que me der 

opportunidade... 

E entrou. 

- Varias mesas estavam ocupadas: umas com pessoas do commercio, ao 

lado de companheiras noturnas; outras com jogadores mais ou menos 

profissionaes. 

Antes de tomar um logar, Silveira percorreu a sala, falando a um ou outro 

conhecido. 

- Olá Silveirinha! disse uma das mulheres, meio embreagada, e muito 

expansiva: Que é do meu amigo Zéca?  

- E' teu conhecido o Zéca? não sabia eu desta novidade... 

- Ora! o Pobre Zéca é um pé de boi aqui no Club... 

- Houve algumas risadinhas dos que ouviram a resposta da mulher. 

- Está me parecendo que vocês pintam o sete com o meu amigo... 

- O teu amigo é muito interessante... 

Vem aqui todas as noites mas não bebe, não joga, não faz nada... 

- Deixem o pobre Zéca que não faz mal a ninguém, interrompeu o 

Borges, um velho- 
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te que estava enchendo de cerveja a rapariga que estava falando ao Silveira. 

- Não faz mal? O Sr. diz que não faz mal?! 

Tem graça! Um diabo que vem tomar nosso tempo, contando historias e 

fazendo versos... que não servem para a gente pagar um copo de cerveja... 

Ora bolas, Sr. Borges! 

- Olha, eu sou amigo do Zéca, não quero que fales mal delle... 

A rapariga estava, porem, no periodo exaltado da gravidez e continuou: 

- Pendura o teu amigo ao pescoço... 

Queres ouvir uma versalhada que elle me fez? Lá vai obra... 

 

Quando te vejo menina, 

risonha, alegre e faceira, 

Minha alma toda s'evola... 

 

.     .    .    .    .     .    .    .     .    .    .     .    .    .     .    .    .     .    .    .     .    .    .   

 

Como pensei que elle falava de cebola á portugueza, na primeira quadra 

entupiu, e há três noites que não nos apparece.  

O Silveira não estava disposto para tro- 
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ça e não quis alimentar a verborrhagia da rapariga. 

Dirigiu-se por isso á sala em que se jogava. 

No mesmo instante em que se aproximou de uma das mesas levanta-se 

um jogador. 

Havia perdido avultada importancia e deixava o lugar a outra victima. 

- Queres nos fazer companhia? Pergunta ao Silveira o parceiro do jogador 

que se retirava. 

- Vocês são uns aguias... mas eu vou sempre arriscar a minha fortuna... 

Novos baralhos a mesa... essas cartas já estão encaiporadas.. 

Pediram outras cartas, e o Silveira examinou uma a uma... si eram 

perfeitamente iguaes aos desenhos, si eram differentes das retiradas da 

circulação, si o papel era bem espesso... e depois de satisfeito da minunciosa 

investigação preventiva de qualquer fraude, comprou cinco fichas e abriu o 

jogo.  

Um dos jogadores começou a operação de traçar as cartas.  

- Perdão, disse o Silveira, notando que  
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O companheiro preparava qualquer fraude. Conheço bem essa manobra... Si 

querem jogar sério, é commigo, se não, vão depennar outro pato...  

O reprehendido ia se zangando, mas por intervenção do seu parceiro, 

passou as cartas a outro.  

Depois de muitas horas de continuado jogo, o Silveira ganhava muitas 

centenas de mil réis...  

Retirou-se do Club, sem cuidar mais de burguezes nem proletarios, 

pensando unicamente em que empregaria o dinheiro que levava...  

Não era a primeira vez que o Silveira ganhava em jogo, mas nunca tivera 

idéa de aproveitar essa felicidade do acaso para um fim util...  

Dizem que o dinheiro do musico cantando vem e cantando volta: o do 

jogador segue o mesmo destino: jogando vem e jogando volta.  

O Silveira não pretendia mais cumprir esse destino, faltava-lhe, porem, 

inspiração.  

Fez mil projectos, terminando por ir dor- 
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mir, sonhanho com os seus castellos de cartas.  

No dia seguinte foi o Silveira procurar o Pereira para lhe communicar o 

projecto que afinal ficou assentado no espirito.  

- E's incoherente, disse o Pereira, ao ouvir a narrativa do amigo. Advogas 

a causa do proletario contra os burguezes, allegando que estes ganham sem 

trabalho manual, e conservas dinheiro ganho ao jogo, para delle te locupletares..  

- Ora esta! ... Ganhei com o meu trabalho. Arrisquei o meu dinheiro e 

empreguei a minha intelligencia, e a minha habilidade para não perder.  

- Por essa theoria o gatuno ganha muito bem com o seu trabalho, pois 

arrisca a liberdade e muitas vezes a vida, e emprega a sua intelligencia e 

habilidade para tomar o que lhe não dariam de boa vontade.  

- Estás enganado; o gatuno toma contra a vontade do dono, ao passo em 

que o jogador ganha o que o outro perde porque também arriscou para ganhar.   

- Pois, visto que es sectario do Socialismo, vai repartir o que ganhaste 

com os que possuem menos do que tu.  
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- Já repartiu algum commigo algumma coisa? Quando a sociedade estiver 

devidamente constituida sobre as bases do Socialismo, há de ser assim. Agora é 

muito cedo. Temos provisoriamente de no sujeitarmos ao regimen actual até que 

venha raiar o Sol da Liberdade...  

- Eis a cantiga de todos os tempos, palavras e mais palavras e somente 

palavras. Quando chega a hora de por em pratica as formosas theorias, ha 

sempre um obstaculo...  

- Olha; tive uma ideia magnifica que substitui magnificamente a tua: vou 

me estabelecer com uma pequena pharmacia, em logar que não haja casa desse 

genero.   

- Presto um serviço á humanidade. Sei que por ahi, pelo interior, morre 

muita gente sem medicamentos...  

O Pereira riu-se.  

- Tu te ris? Pois e bem verdade. Conheço logares em que os doentes 

tratam logo de morrer, certos de que não encontrarão quem os cure.  

- Mas, dize-me Silveira, onde aprendes- 
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te tu a curar? Nem ao menos foste pratico de pharmacia!  

- Nada mais facil. Compro um Chernoviz e nelle aprenderei o necessario. 

O exame que exige a hygiene é uma simples formalidade. Já vi muitos delles e 

não me assustam.  

- Pois vai e despede-te logo dos teus adeptos do socialismo. Vais ser o 

que tu chamas burguez...  

De facto, o Silveira requereu licença para se estabelecer com uma 

pharmacia em Mar Vermelho, um povoado onde não existia pharmaceutico.  

Publicou-se o edital conforme preceituam as leis que zelam pela saude 

publica, e no dia determinado foi o Silveira examinado.  

Um dos examinadores era o Dr. Benicio de quem já temos falado.  

- Como distingue o Sr. o quinino verdadeiro do falso? Arguiu o Dr. 

Benicio.  

- Disso não me inquieto, respondeu o Silveira. Só comprarei quinino 

verdadeiro, em alguma pharmacia de confiança.  

- Comtudo, é arriscado. Eu conheci uma pharmacia que vendeu baryta por 

manita.  
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e matou o doente. Mas, não vem ao caso. Si o Sr. tiver de preparar uma formula 

com vinho de cajú, e não houver na occasião, este vehiculo, como faz?  

- Não preciso de vehiculo para buscar vinho de cajú. Si for tempo dos 

cajús, faço como já fizeram commigo, aqui mesmo em Maceió: espremo um 

cajú, filtro, deito um pouco de aguardente e depois, o resto das drogas.  

- Sim Sr. é o que se faz. Si não for tempo de cajús, arranja-se um 

succedaneo. E, si lhe pedirem, lá no matto, para onde vai o Sr., é muito 

frequente isto, trocarem os nomes das drogas, si lhe pediram, como disse, João 

Barandim, que entenderá por isso?  

- Ah, isso sei muito bem, é jaborandy.  

- Muito bem, o Sr. não vai muito cego, não Sr.  

Olhem, lá no matto, dizem agua de objecto por agua vegeto mineral, 

papaconha por ipecacuanha, pedra lispe por sulfato de cobre, e outras coisas 

similhantes. E' preciso muito cuidado!  

Quanto a isso estou montado, disse o Silveira. Tenho viajado muito pelos 

ser-  
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tões e conheço perfeitamente os costumes.   

- Está aprovado. Seja feliz na sua nova profissão.  

Os dois examinadores, que durante a arguição do Dr. Benicio estavam 

palestrando e fumando, subscreveram a papelada sem se importarem com o 

acto, para elles de pouco valor.  

E assim partiu para Mar Vermelho, o pharmaceutico Silveira...  

Para fazer a provisão dos medicamentos mais vendaveis na região, seguiu 

os conselhos do droguista, e munido de um volume de Formulario do Chernovi 

julgou-se habilitado para matar sem responsabilidade criminal qualquer  pobre 

diabo que valesse de sua sciencia.  

Eram sete horas da noite quando chegou em Mar Vermelho.  

A noticia da vinda de um doutor corria muito antes de sua presença no 

povoado.  

Pelo interior do Estado o pharmaceutico é o medico de todos.  

Ninguem pode comprehender como venderá os remedios quem os não 

sabe aplicar. 
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Mal chegava o Silveira, um chamado urgente recebia.  

Um lavrador sofrera esmagamento da perna, na estação da estrada de 

ferro, e conduzindo á casa da familia, esperava o doutor.  

O Silveira sentiu suores frios.  

Que diabo faria elle com a perna do homem? Si recusasse o chamado, 

daria motivo para censuras e perderia o conceito publico de que precisava para 

garantir o seu futuro. Si fosse e não curasse o homem, estragaria tudo, do 

mesmo modo.  

Fosse como fosse, era necessario attender o chamado, e attendeu.  

Encontrou o enfermo, deitado numa cama que disso tinha só o nome.   

A perna direita achava-se em misero estado.  

- O caso é grave, disse o Silveira, e não garanto a vida do homem.  

A que horas houve o accidente?  

- As duas horas, responderam.  

- Estou salvo, disse o Silveira, e disse alto: fui chamado muito tarde...  

Comtudo, vou tentar salvar o homem...  
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E' indispensavel cortar a perna... não ha uma mesa por aqui?  

Não havia. Foram pedir emprestada uma mesa de jantar ao vizinho.  

Deitaram o homem na mesa.  

O Silveira sentia frio e febre, suava por todos os poros, mas estava ali 

naquella perna esmagada todo o seu futuro...  

- Arranjem um serrote... vou cortar a perna do seu pai.  

- Não é meu pai, é meu marido, corrigiu a mulher, que pela apparencia 

julgou o Silveira ser filha da sua victima.  

 - ... ou do seu marido... Mas, repito que não tenho esperança de o salvar...  

Póde até morrer durante a operação...  

Não é a primeira vez que isto succede...  

E armado de um serrote cortou o Silveira a perna do infeliz...  

Antes de terminar a barbara operação, o homem ja estava no outro 

mundo.  

Ninguem se admirou do caso, que fora previsto pelo doutor. Pelo 

contrario, a scencia delle causou um bom effeito.  

- Bem disse o doutor que o homem morreria!... Doutor não é Deus... 

Tambem foram chamar o doutor quando o homem  
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já eram defunto... comentaram os assistentes.  

O que soffreu o Silveira, só elle mesmo sabe, mas não confessou a 

ninguem.  

Para amenizar o remorso, e tambem para adquirir sympathia, offereceu á 

viuva o necessário á sua subsistência.   

A viuva não deixava de merecer pessoalmente o interesse do Silveira: era 

uma matutinha jovem  e relativamente bella.  

Passaram-se um ano até que o Silveira désse noticias suas aos antigos 

companheiros.  

Aproximava-se a epoca das festas do Natal, quando o Zéca recebe a 

seguinte carta do Silveira: "Meu caro Zéca".  

Começo a sentir saudade da tua divertida e proveitosa companhia. 

Como sabes, sou um admirador do teu talento, principalmente dos teus 

dotes poeticos e da tua inexcedivel habilidade photographica. 

Vamos ter aqui um explendido Natal, e por coincidencia, um ricaço desta 

terra vai casar a filha no próximo domingo. 

Desejo que venha passar commigo uma 
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temporada e como ninguem por aqui possui o privilegio da intimidade com as 

Musas farias brilhante figura rescitando uma poesia adequada nas festas do 

casorio.... 

Estou bem encaminhado na trilha da riqueza, pois o meu novo ramo de 

vida é uma mina por estes sertões... Posso portanto fornecer todos os meios de 

transporte para a tua pessoa e a melhor hospedagem que é permittido esperar 

dos recursos de Mar Vermelho. 

Sempre teu grande apreciador – Silveira. 

P. S. Previno-te que aqui eu sou doutor formado pela Academia do Rio de 

Janeiro". 

Ao terminar a leitura, o Zéca ficou ardendo em desejos de dar a maior 

publicidade aos elogios de Silveira. Correu logo ao escriptorio em que 

trabalhava o Pereira. 

Puxou uma conversa frivola, e fingindo lembrar-se no momento da carta 

do Silveira, disse:  

- Ah!, nem me lembrava!... Recebi uma carta do Silveira... Parece-me que 

a tenho aqui... 
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Fingindo-a procurar nos bolsos e encontrando-a no logar em que bem 

certo estava de a achar: 

- Eil-a aqui... Este Silveira... Sempre pilherico... Lê o que escreve este 

pandego... 

O Pereira leu a carta e sorriu apenas. 

- Que tal? Perguntou o Zéca. 

- Muito boa. Eu tambem recebi convite para a festa, e talvez vá, si obtiver 

licença do patrão.  

O convite do Pereira era nos seguintes termos: 

- Pereira, 

Há mais de um anno que não dou noticias minhas... Noutro tempo passei 

quase uma vida de miseria.  

As minhas idéas libertárias fechavam as melhores portas que eu podia 

esolher para entrar na prosperidade. Felizmente, aquella entrevista no Hotel 

Nova Cintra matou em mim o monstro do Socialismo e tu o enterraste sem que 

avaliasses o bem que me fazias.  

Consegui pelo trabalho, ainda que mal começado, fazer os alicerces do 

meu futuro.  
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Quero reunir aqui num dia de festa os companheiros de troças... 

No proximo domingo o casamento da filha de um ricaço da terra, um 

mulato afidalgo, que se tornou meu amigo e protector, pois tive a ventura de lhe 

curar a filha. 

A força de ler o Chernoviz, tomei gosto pela medicina e aproveitei as 

lições do curandeiro que existia aqui, muito conhecido pelo nome de Doutor 

Raiz. O homem conhecia centenas de hervas medicinaes que eu procurei 

descobrir, e estudar.  

Hoje sou um doutor de verdade... 

Convidei o Zéca para nos divertir com a sua inexgotavel bestice. Há e 

fazer uns versos á noiva... Como em terra de cégos quem tem um olho e rei, o 

nosso Zéca será o Rei poeta de Mar Vermelho. 

Encarrego-te de convidar o Dornellas. 

Na Estação, um carro de bois e cavallos esperarão por todos.  

Abraça-te o 

SILVEIRA. 
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CAPITULO IV 

 

No trem da sexta-feira partiram o Pereira, o Zéca e o Dornellas. 

Na estação próxima de Mar de Espanha passaram a bagagem para o carro 

de bois e montaram os cavallos que se achavam á sua disposição.  

Foram recebidos festivamente. 

Uma banda de musica composta de um bombo, um tambor e dois pifaros, 

tocava uma marcha... a Canção dos Aventureiros de Guarany... 

Não podia haver coisa mais extravagante... 

Em casa do Silveira, uma orchestra aguardava a chegada dos hospedes. 

Foram saudados com o hymno nacional... 

O figurão da terra, o tal mulafo afidalgado sabia, ler e escrever, e se 

esforçava por empregar termos menos vulgares na conversação. Chamava-se 

Paulo de Mendonça Rodrigues, mas escrevia assim o seu nome: P. de 

Mendonza Rodriguez. Pelo 
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menos lá fora, quem lhe visse o nome poderia pensar que pertenceria a algum 

expatriado fidalgo espanhol. Era a sua vaidade. 

O Silveira fez as apresentações: 

- O Sr. José Maria, poeta, jornalista, pintor, photographo, musico, uma 

notabilidade... cheio de modestia... 

- O Sr. Pereira, competente auxiliar do commercio, muito meu amigo... 

- O Sr. Dornellas, activo empregado da casa mais importante de Maceió... 

- O Sr. Rodriguez, o homem mais conceituado de Mar Vermelho, 

cavalheiro distincto... 

Trocaram-se as amabilidades, cumprimentos. 

A casa do Silveira encheu-se de curiosos que vinham ver os moços de 

Maceió. 

O Quincas piloto, assim chamado por ser maritimo, acercou-se logo do 

Zéca, vendo nele um indivíduo superior, julgando pelas informações: poeta, 

musico, pintor, etc. 

- O Sr. que sabe tantas coisas, sabe astronomia? perguntou.  

- Sei, respondeu o Zéca, que tinha o 

  



69 

costume de apparentar sabedoria diante dos ignorantes e evitar a manifestação 

de sua ignorância diante os que sabiam mais do que elle. 

O Quincas Piloto fez um arzinho de riso e interrogou indicando uma 

nuvem que os metereologistas denominam cumulus: 

- Diga-me então o que é aquella nuvem. 

O Zéca olhou, sorriu, torceu o bigode, reflectiu, fechou o olho esquerdo, 

meneou a cabeça, afinal respondeu: 

- Isso não é astronomia... 

O Quincas Piloto descontou 20% do juízo que fizera do Zéca e tentou 

outra experiência. 

- O Sr. sabe pintar? Perguntou. 

- Certamente, replicou o Zéca muito senhor de si desta vez. 

- Será capaz de pintar o meu retrato no tempo em que eu era moço? 

- Ah! Isso não é possivel... Poderei pintar o seu retrato actual... 

- Isso qualquer pessoa pinta... 

O Zéca não quis prolongar a conversa com o piloto e aproximou-se de 

uns tocadores de violão que chegavam para mostrar as suas habilidades. 
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O Quincas Piloto era impertinente. Já havia descontado outros 20 % da 

sabedoria do Zéca e não estava satisfeito. Chegou-se de novo a elle: 

- O Sr. Sabe cantar? 

- Assim, assim, respondeu o Zéca meio contrariado. 

- Então, cante a cantiga do Cyrino. 

- Ora, homem, eu sei lá de Cyrinos?... 

- Pois vou eu cantar, disse o terrível Quincas, descontando dessa vez 40% 

da sapiencia da sua victima e depois dos preparativos necessarios dos homens 

dos violões, cantou, com uma voz de fazer medo ás próprias corujas... 

 

Cyrino só morreu hoje 

por seu muito malcreado: 

Logo no caminho da estrada 

Cyrino foi avisado... 

 

E por ahi, foi contando a estoria de um salteador, assassino, cheio de 

façanhas, morto afinal pela policia que levou tres annos a procurá-lo pelas 

multas. 

Passou-se quase toda a noite assim, de modo que o dia seguinte foi 

reservado pa- 
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ra repouso, pois que o domingo traria outra noite perdida. 

Em casa do Mendonza Rodriguez era um rebolicio infernal: 

ornamentação da sala, preparo de bolinhos enfeitados com papeis de cores, 

limpeza de talheres e louça, arranjo do almoço para o Domingo: buchada de 

carneiro, sarapatel de porco, mão de vacca, perú cheio, chouriço, tudo quanto 

era possível para agradar aos differentes paladares dos convidados. 

Cerca de onze horas do Domingo começou o grande almoço offerecido 

pelo Rodriguez aos seus amigos novos e velhos.  

No momento opportuno, segundo as regras da etiqueta da terra, pediu a 

palavra o futuro padrinho, da noiva: 

- Meus senhores! Eu bebo a saúde do Sr. Rodriguez, o homem mais 

perfeito destas paragens. Só não é commendador porque a monarchia se acabou. 

Quem quer solemnizar a saúde? 

- Eu, bradou um amigo do Rodriguez. Solemnizar a saúde é cantar uma 

quadra adequada ao acto, ou, na impossibilidade, uma modinha qualquer. O 

homem cantou: 
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Viva o noivo, viva a noiva,  

Viva toda a jerarehia, 

Chuva de rosas lhe caiam 

Em toda a sua famía. 

 

Foi muito aplaudido o cantor e como esses outros brindes foram feitos e 

devidamente solemnizados. 

Eram três horas da tarde quando o Zéca pediu a permissão para fazer o 

brinde de honra, que poria termo ao almoço. 

- Meus senhores! Minhas senhoras! Vou beber a saúde da mulher, 

representada aqui na pessoa de D. Therezinha! 

O Silveira, falando ao ouvido do Pereira, comentou: - Lá vai o Zéca beber  

a Saude da Mulher... Deve ser muito bom para evitar a indigestão de mão de 

vacca... Desta vez não houve quem podesse solemnizar o brinde: a digestão das 

pezadas iguarias dava tanto trabalho aos respectivos órgãos que os seus 

possuidores mal abriam os olhos. 

A cerimonia nupcial estava marcada para as sete horas da noite. 

Não havia ainda o casamento civil. 

Dispensaram-se portanto os convivas e 
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foram cuidar de se acharem em condições de comparecer ao acto religioso. 

A' hora determinada chegou o vigario da freguezia. 

A noiva estava no seu quarto, com a madrinha e algumas amigas. 

D'ali so sahiu quando o vigario de achava prompto para celebrar o acto 

solemne, e veio conduzida pelo pai, contra as regras da etiqueta moderna. 

Esse deveria ser o costume antigo, pois os pais vendiam as filhas aos 

noivos: hoje são ellas que compram maridos. 

O momento solemne do casamento é a troca do SIM. 

Depois das formalidades do ritual com que se começa a celebração do 

casamento religioso, interrogou o vigario, primeiramente ao noivo: 

- O Sr. José dos Anjos leva a gosto casar com a Exma. Sra. D. Thereza 

Rodriguez? 

- Sim, Sr., repondeu bem alto o José dos Anjos. 

- A Exma. Sra. D. Thereza de Mendonza Rodriguez leva a gosto casar 

com o Sr. José dos Anjos? 
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A noiva baixou a cabeça, fechou os olhos e não respondeu. 

O Zéca aproximou-se do Silveira e falou-lhe ao ouvido: - a noiva 

arrependeu-se... 

- Espera pelo resto homem! interrompeu o Silveira, que já assistira muitos 

casamentos matutos. 

O vigario repetiu a pergunta. 

A noiva continuou muda. 

- Responda, menina! bradou a madrinha contrariada. 

- Oxente! dindinha!... pois a gente há de responder logo da primeira vez? 

replicou a Therezinha muito envergonhada. 

O vigario bem conhecia o habito de suas ovelhas e fez a terceira pergunta 

que obteve um sim muito debil e humedecido por algumas lagrimas causadas 

pelas reprehensão da madrinha. 

O vigário concluiu a cerimonia com um discurso do ritual 

recommendando fidelidade, amor e outras coisas mais que o tempo se encarrega 

de consumir. Seguiram-se os abraços aos noivos, na ordem protocollar: primeiro 

os pais, depois os pa- 
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drinhos, os parentes mais proximos, por fim os amigos.  

- Governe bem o seu barco, meu amigo, disse o Quincas Piloto ao abraçar 

o noivo, e viaje com vento em pôpa. 

Houve a distribuição dos cravos dos bouquets: os do noivo para as moças, 

os da moça para os rapazes. 

Esses cravos teem a propriedade de atrahir casamentos. 

As moças, porém não confiam bastante na virtude delles e vão se deitar 

no leito nupcial... bem entendido... por alguns segundos apenas. 

Parece assim mais garantido o contagio.  

O Silveira explicou ao Pereira o motivo daquelle silencio da noiva 

quando devia responder immediatamente  e sem constrangimento: 

- Por aqui, meu caro, indica falta de pudor a prompta resposta da noiva. 

Conto-te este caso para bem avaliares o que se exige das pobres noivas 

matutas. 

Num lugarejo proximo deste povoado houve um casamento de tristes 

consequen- 
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cias. Durante a noite anterior fizeram uma fogueira na sala da casa dos futuros 

esposos, e nella cozeram a tradicional panelada do almoço. No dia seguinte 

puzeram esteiras no chão e coube á noiva sentar-se exactamente no lugar que 

ocupava a fogueira. Imagina que a tal panelada leva mais de doze horas de fogo 

para ficar em estado de se comer... 

A noiva não deve falar neste acto de suprema solemnidade, mas a pobre 

não supportava o calor e nem sabia de que provinha aquillo; por isso infringiu a 

etiqueta, e muito baixinho perguntou á madrinha:  

- Dindinha, a gente quando casa sente... 

- Cala a bocca, menina! interrompeu a sisuda madrinha, não querendo 

ouvir o resto. 

Resultou dahi que a noiva ficou quase tão cozida como a mão de vacca, e 

no outro dia bateu a caçoleta... 

Emquanto se passava essas pequeninas scenas, o Zéca andava de um lado 

para o outro, ruminando os versos que prometera recitar. 
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A memoria do poema soffria ainda os effeitos da mão de vacca e de 

outros preparados culinarios duros de roer. Cançado de construir e demolir 

versos, resolveu escrevel-os.  

Dirigiu-se a um dos creados e pediu:  

- Faz-me o favor de me dar um pedaço de papel? 

- Pois não?... Venha commigo, respondeu e foi conduzindo o Zéca a um 

lugar que parecia dever ser o gabinete ou escriptorio do Rodriguez. 

Quando o Zéca comprehendeu que o creado o levava ao W. C. da casa, 

tomou um choque que não se pode descrever e exclamou: 

- Você matou-me a inspiração! 

O caso é que depois do famoso almoço varios convidados haviam pedido 

ao pobre creado que lhes indicasse aquelle lugar, onde se encontrava 

abundancia de papel... hygienico. 

Agora era recorrer ao improviso, pensou o Zéca, e assim resignado, foi 

tomar o seu lugar á mesa. 

Os noivos occupavam um dos extremos 
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e deante delles havia um queijo flamengo que devia ser partido pelo noivo. 

Si o corte fosse bem feito, que dividisse exactamente o queijo em duas 

partes iguaes, haveriam de ser bem casados por toda a vida. 

O José dos Anjos conseguiu desempenhar com perfeição o seu dever, e o 

queijo foi bem dividido. 

A mesma felicidade não teve o Quincas Piloto ao tentar abrir o Peru' 

cheio. O garfo resvalou e o peru' deu uma guinada salpicando gordura na cara 

de um vizinho. 

- Ora esta! Sr. Piloto, disse o Silveira rindo-se, já não sabe mais aguentar 

o leme? 

- Eu nunca naveguei em mar de gordura, Sr. Doutor... 

Chegou emfim, o momento da saudação poética e o Zéca levantou-se. 

Temperou a garganta e começou pausadamente: 

- A par da esposa sentado... 

- Como diz? interpelou o Rodriguez, franzindo a testa. 

- A par da esposa... 
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- Repita! Si é homem, repita! Vociferou o Rodriguez, erguendo-se furioso 

e agarrando um copo, com a mão tremula. 

Foi um escandalo. 

O Pereira arrastou o Zéca para fóra da sala e o Rodriguez berrava: 

- Que desaforo daquelle patife! Chamar a minha fiha – parda – Tratante!  

Vem comer os meus pirões e em cima disso me insulta! Ah! si te pego de jeito, 

poeta das duzias!... 

- Não faça caso disso, Sr. Rodriguez, accommodava o Quincas Piloto. O 

homem está desarvorado... 

Grande trabalho deu o Rodrigues para recobrar a calma. 

Terminou o chá. 

Os recemcasados foram conduzidos á sua nova residencia. 

Como não havia iluminação pública foi a procissão acompanhada de 

archotes, que tanto alumiavam como esfumaravam a comitiva. 

A casa do José dos Anjos estava adornada por fóra: lampeões adornados 

aos vãos da porta e janellas, por dentro: de bandeirinhas de papeis de cores, 

presas por 
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cordões paralellos para esconder o telhado da sala. 

Uma das regras da etiqueta local é não permitir que os noivos passem sós 

a primeira noite. Por isso organizaram logo as danças e divertimentos do 

costume. 

Os noivos não tomaram parte na festa: conservaram-se sentados no lugar 

de honra da sala e assistem a tudo bocejando e morrendo de somno. 

Dançou-se a primeira quadrilha. 

O marcante era um dos elegantes do povoado, gozando de grande 

conceito a sua sabedoria nesse ramo de conhecimentos sociaes, porque havia 

viajado pelo sul do Brasil, como taifeiro de um navio da Companhia 

Commercio de navegação. 

Fez signal á orchestra, a mesma que deleitara as visitas do Silveira e 

começou:  

- Anavan todos! 

- Cavalleiros somente! 

- Traversê! 

- Balancê! 

- Pr'os seus lugares. 

- Anavan de damas. 

- Traversê! 

- Pr'os seus lugares! 
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Com essas vozes de commando que se ouviam a meio kilommetro, correu 

alegremente a quadrilha. 

A quinta parte é ordinariamente tão longa como as quatro reunidas, e tem 

figuras deste calibre: 

- Passeio na roça! Está chuvendo! Granchéne! Continua! Balancê com as 

damas contrarias! 

Grande roda! Galope! 

Prevenimos ao leitor que de proposito escrevemos as palavras francezas  

com ortographia portugueza, para bem se avaliar que o marcante não entendia 

nada do que dizia em lingua extranha.  

Terminada a quadrilha, dançou-se uma valsa, daquellas que se 

denominam - pulladas -, e outras mais. 

O Quincas Piloto não sabia dançar valsas, mas estava alegre e fez o que 

poude para imitar os outros. 

Depois de pisar por várias vezes os pés da sua dama, de abalroar outros 

pares, em uma das voltas perdeu o equilibrio e rolou pelo chão. 

Ergueu-se, muito vexado, conduziu a 
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dama a cadeira mais próxima e disse: 

- V. Exc. desculpe a carroça que puxou... 

- Não há de que, respondeu ingenuamente a pobrezinha. 

Passava de meia noite quando entra de repente um matuto, armado ainda 

de grandes esporas, vestido de calças e gibão de couro, chapéo da mesma 

fazenda. Era o padrinho do baptismo da noiva.  

Recebera o convite muito tarde e não conseguira chegar a tempo de 

assistir a cerimonia religiosa. 

- Ora! Como os diabos! Bati mais de vinte leguas como quem vai tirar o 

pai da fôrca e quase que perco a borda da minha afilhada... Mas, aqui estou eu... 

Toma lá, para o teu cavallo alazão, para vires passar  a lua de mel, na minha 

fazenda, com o marmanjo do teu marido.  

Disse e lançou em vota do pescoço da noiva uns arreios tecidos de 

algodão de várias côres...  

- Meu padrinho não toma nada? Perguntou a Therezinha. 

- Eu?  Estou azul de fome... 

Levaram o homem para a sala de jan- 
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tar e cuidaram de satisfazer o apetite. 

As cinco horas da manhã começaram as despedidas. 

 

CAPÍTULO V 

 

O Zéca e o Dornellas partiram no primeiro trem para Maceió. 

O Pereira e o Silveira foram tomar banho num riacho próximo.  

- Conta-me a tua vida, disse o Pereira, em caminho.  

- Minha vida é um romance, meu caro. Cheguei aqui maando um pobre 

diabo... E narrou o celebre caso da operação cirurgica. 

Neste ponto aproximaram-se do riacho. 

O banheiro nada mais era do que um lugar abrigado por uma arvore e 

pela curva do caminho. 

Ouvindo ruido de banhistas, gritou o Silveira: 

- Tem gente? 

- Mulher! Responderam. 

E' o costume. Quando são homens que 
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se banham e véem mulheres com o mesmo fim, fazem identica pergunta. 

A resposta nesse caso é: 

- Marmanjo! 

O Pereira e o Silveira sentaram-se á beira do caminho, esperando que as 

banhistas desocupassem o lugar. 

- Ao principio, luctei com innumeras difficuldades, continuou o Silveira, 

para honrar o titulo de doutor. Imagina que uma vez mandei dar uma sangria a 

um doente, suppondo que entenderiam por isso vinho com agua e assucar. Os 

brutos sangraram de veras o infeliz que se passou desta para melhor ou peior, 

em poucas horas. 

Tive que me conformar com estas formulas therapeuticas. 

Para curar coice de cavallo: Pila-se um pinto vivo, mistura-se tudo com 

agua e dá-se a beber ao desgraçado. 

Para curar luxações: toma-se um novello de fio, que ainda não haja 

servido, uma agulha nova, e aproximando-se do lugar doente, começa-se o 

curativo chamado por palavra: 
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Mette-se a agulha no novello, dizendo-se:  

- O que é que eu coso? 

- Carne quebrada, osso rendido, nervo torno? 

- Isso mesmo é que eu coso. 

Repete-se a operação por três vezes. 

Para curar esquinencia: Abre-se uma largatixa viva e applica-se ao 

pescoço do enfermo. 

Para curar erysipela: Pendura-se ao pescoço um dente de jacaré. 

As pessoas que tomavam banho, sahiam neste momento. 

Eram algumas meninas que, vendo o Silveira com um homem extranho 

passaram cobrindo o rosto com a ponta da toalha. 

.     .    .    .     .    .    .     .    .    .     .    .    .     .    .    .    .    .    .     .    .    .     .    .   . 

 

Ao chegarem em casa, recebeu o Silveira um chamado urgente. 

O cliente que reclamava a visita do Dr., era um parturiente. 

- Sr., Dr., explicou a parteira, desde hontem que a mulher não se 

despacha. Isto não passa de manha de menina femea. 
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Já haviam exgotado os meios conhecidos para se auxiliar a parturiente a 

pôr no mundo mais um pobre ser humano: batter no fundo de um tacho, metter 

um pinto debaixo de uma gamella e faze-lo piar; prometter uma vela a N. S. do 

Bom Parto, rezar uma "Missa" pedida, etc. 

Missa "pedida", é aquella que se paga ao celebrante com dinheiro pedido 

em esmolas. 

Um dos mais interessantes generosos de missas promettidas é aquelle em 

que o autor da promessa vai pedir ao beneficiario a esportula do sacerdote. 

O Silveira não entendia nada do caso e como de costume, declarou a 

impossibilidade de dar algum remedio util, por haver sido chamado muito tarde, 

e abandonou a infeliz. 

A' tarde, o vigario foi visitar o Pereira. Era um padre de idade avançada 

que havia vinte anos parochiava aquella freguezia. 

Mettido num lugar habitado por individuos de instrucção quasi nulla o 

padre Gonçalves que não tinha também grande 
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amor ás letras, embruteceu com as suas ovelhas e mal sabia ler o Missal. 

Depois dos cumprimentos banaes, disse o vigario: 

- Não sabes, Sr.  Silveira? 

Tive noticia de que vai passar aqui alguns dias um excommungado 

protestante que levou o seu attrevimento a mandar preparar uma casa para 

pregar as suas blasphemias... 

 - Parecia-me, Sr., Vigario, falou timidamente o Pereira, que os 

protestantes não blasphemam... 

- Qual! O Sr., então não sabe que elles acreditam na Virgem Maria nem 

nos santos? 

- Eu já li alguma coisa a esse respeito, replicou o Pereira, sem querer 

contradizer francamente o padre Gonçalves, e sei que os protestantes crêem em 

Deus e acreditam na existencia da Virgem Maria e dos santos. 

- Vejo que V S. está muito atrazado! Os protestantes são uns maçons, 

umas bestas damnadas. Esse vem para aqui desencabeçar as minhas ovelhas... 

Mas hei de lhe arranjar uma recepção de estouro! 
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- Desculpe, Sr. vigario, si não sou de sua opinião... A doutrina christã 

manda perdoar os que erram, e amar os inimigos... 

- Ora, tem que ver! O que manda a doutrina é castigar os que erram, Sr.! 

O que manda a doutrina é lançar na fogueira do inferno os endemoniados, como 

maçons, protestantes e espiritas, atheus e herejes... 

- Eu supponho que o inferno não comportaria tanta gente... Três quartas 

partes da população do mundo constitui-se de individuos que não professam a 

religião catholica.  

- Que tem isso? No dia do juizo final há de se ver... Vai tudo para o 

inferno. Fique certo, Sr. Os herejes são gente que mette medo até ás 

criancinhas... 

- Pois olhe bem para mim, meu reverendo vigario, será possivel que eu 

metta medo em alguem? Entretanto sou hereje! 

- O Sr. está brincando... não tem cara de hereje... 

- E' como lhe disse, sou hereje, porque sou atheu. 

Não acredito em coisa alguma que não seja materia ou effeito da materia; 

mas 
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estimo os protestantes porque são tolerantes e coherentes; estimo os espiritistas 

porque pregam boa doutrina, ó aborreço dos catholicios a intolerancia e a 

incoherencia... 

O vigario fez o signal da cruz, arregalou os olhos e quase teve uma 

syncope. 

O Silveira beliscou o Pereira, pedindo que não continuasse. 

Para acalmar o vigario disse o Pereira: 

- Não se assuste, meu amigo! Estou gracejando; não sou atheu, estou 

apenas afastado da igreja porque não tive tempo de pensar nas cousas do outro 

mundo. 

O vigario não acreditou muito na retratação do Pereira, mas ficou um 

pouco aliviado e sahiu em paz com a ovelha desgarrada. 

Não tinha dado umas dez passadas vagarosas quando lhe foi ao encontro 

um fiel parochiano. 

- Sr. vigario, o homem chegou hoje! 

- Que homem? 

- O frei bode! 

- Virgem mãe de Deus! Vá chamar o sacrhistão, depressa meu filho, 

depressa! 
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e accelerou os passos, dirigindo-se á Matriz do povoado. 

Dahi a poucos minutos chegou o sachristão que recebeu ordem de tocar 

chamada. 

Eram badaladas no sino pequeno, de cinco em cinco minutos. 

A parochia do padre Gonçalves era instruida com estes signaes: 

Uma badalada no sino grande significava que alguma parturiente 

necessitava de orações para ter bom successo. 

Uma badalada no sino pequeno, badalada de cinco em cinco minutos, 

significava que o vigario tinha alguma communicação grave a fazer. 

Assim, as beatas e os frequentadores habituaes da igreja foram 

apparecendo. 

Quando havia numero sufficiente expoz o vigario que um protestante ia 

pregar blasphemias e convinha impedir que ele falasse. 

Aconselhou que apedrejassem a casa, e expulsassem o hereje qu ia 

empestar aquella terra habitada por gente temente a Deus. 

Com essas instrucções, no dia seguinte pelas ouze horas do dia, a casa em 

que o 
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protestante ia anunciar o Evangelho achava-se quase cercada de homens e 

mulheres que não ousavam entrar. 

Antes de cumprirem as ordens do vigario, queriam ouvir, por curiosidade, 

as blasphemias dos protestantes. 

O pregador lia o seguinte trecho da Biblia: 

"E havia um homem dos phariseus, cuáo nome era Nicodemos, principe 

dos judeus. Este veio a Jesus e disse-lhe: Rabbi, bem sabemos que es mestre, 

vindo de Deus: porque ninguem pode fazer estes signaes que tu fazes, si Deus 

não for com elle.  

Respondeu Jesus e disse-lhe: Em verdade, te digo, que aquelle que não 

tornar a nascer, não pode ver o Reino de Deus" 

Os que estavam mais próximos ouviram essas palavras e se interessaram 

pelo assumpto que tendo a forma de "historia" lhes agradava um pouco. 

Numca leram a Biblia, e julgavam que as Escripturas deveriam ser 

sempre em latim, lingua que não entendiam e talvez o proprio vigario já 

houvesse esquecido. 

O pregador continuou. 
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"Disse-lhe Nicodemos: 

Como pode o homem nascer sendo já velho? porventura pode entrar no 

ventre de sua mãe e nascer de novo? 

Respondeu Jesus: Em verdade te digo, que aquelle que não nascer da 

agua  e do Espirito, não pode entrar no Reino de Deus". 

E explicou o pregador que este era o fundamento da religião christã, que 

o novo nascimento significava a regeneração do homem pecador que começava 

a vida nova depois de acceitar a salvação da graça que Jesus lhe offerecia. 

Duas ou tres pessoas entraram para ouvir melhor, attrahida pela novidade 

da linguagem. 

Os que nada puderam ouvir perderam a paciencia e puzeram-se a imitar a 

voz dos bodes, e a gritar: 

- Acabe com isso, frei bode! Aqui ninguem quer ser renegado! 

Pouco a pouco a multidão avolumou-se e não deixou o pregador concluir, 

invadindo a casa, expulsando o homem que não soffreu maior violencia porque 

alguns que foram tocados pelas palavras de brandu- 
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ra proferidas por elle deffenderam-no da furia dos fanaticos. 

O Pereira foi um dos que concorreram para que o pobre pregador não 

fosse apedrejado. 

Resultou disso que as ovelhas do padre Gonçalves se dividissem em dois 

partidos. 

O menor, naturamente, era contra elle, e para lhe fazer pirraça prestou 

auxilio ao prottestante e insistiu na sua demora por alguns dias naquelle lugar. 

Foi assim que se fundou a primeira igreja evangelica na parochia do 

padre Gonçalves. 

A intolerancia em vez de destruir, fortalece os adversários. 

As perseguições fazem nascer adeptos. 

O padre Gonçalves não comprehendia isso e pulpito de sua igreja 

excommungou aquelle que ousaram proteger um hereje. 

O Pereira não quis demorar mais tempo naquelle lugar em que fora 

excommungado pelo vigario e determinou a sua partida para o dia seguinte, 

depois da visita que 
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promettera ao professor da unica escola primaria da villa. 

Eram dez horas da manhã: a escola estava cheia de meninos. 

A mobilia constava de quatro bancos sem encosto, uma mesa para o 

professor e duas cadeiras. 

Sobre a mesa do professor havia uma ferula, ornada de fitas, por ser 

aquelle dia o ultimo do anno escolar, e uma pequena pedra. 

Quando algum menino tinha a necessidade de sair da sala, levava a pedra. 

Emquanto a pedra não voltava ao seu lugar, nenhum outro menino podia 

ir fóra. 

No dia dos exames, o professor convidava sempre uma pessoa extranha á 

localidade para arguir os seus discipulos. 

O Pereira foi aproveitado nessa occasião. 

Começou o exame pela calligrafia: cada menino apresentou uma folha de 

papel escripta e ornamentada com figuras recortadas de chromolllhograpias. 
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O Pereira poz em todas as provas a nota – optima.  

-  A decuria de Geographia, chamou o professor... 

Apresentaram-se quatro meninos, os mais adiantados. 

- Quaes são as principaes cidades do Brasil? perguntou o Pereira. 

- Desculpe, Sr., interrompeu o professor. Elles ainda não estudaram o 

Brasil. Faça-lhes perguntas sobre a Europa. 

Os meninos responderam promptamente as perguntas do Pereira sobre 

paizes, cidades, rios, montes e valles da Russia, da Turquia, etc. 

- A decuria de Arithmetica... tornou o professor. 

Vieram quasi todos os meninos.  

O Pereira propoz um problema. 

- Com sua licença, disse o professor. Queira arguir assim: tres vezes sete, 

noves vora vezes cinco, sete vezes nove, noves fora vezes tres, etc. 

Seguiu-se a classe de leitura: um dos meninos trouxe para ler em voz alta, 

um volume do livro de Amicis, "O coração". 

  



96 

- Mas, isto é um livro italiano, disse o Pereira. 

- Muito bonito e muito instructivo, acrescentou o professor. 

- Que não ensina coisa alguma do Brasil, concluiu o Pereira. 

- Pois é um livro adoptado em toda parte... 

- E por isso é que vamos muito mal... 

Um Francez, um Inglez, não sabe muitas vezes si existe o Brasil: em 

compensação conhece praticamente tudo do seu paiz: sabe os nomes de quanto 

lugarejo há na Siberia e na China, a historia de Roma e da Grecia, a  historia de 

Napoleão e de Carlos Magno e assim se julga instruido. 

Desculpe a minha franqueza, professor: O Sr. e os seus colegas são os 

responsaveis por esse mal. 

O pobre professor, que não fazia mais do que repetir as licções que 

vinham de seus bisavós, não soube se defender. 

O Pereira deixou a escola e partiu para Maceió. 
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CAPITULO VI 

Continuava o Zeca a frequentar a casa do Barroso e a trabalhar para 

conquistar o coração da Zefinha. 

Por occasião de uma de suas visitas, encontrou lá um tenente do exército, 

pessôa desconhecida para elle. 

Apresentaram-lh'o. Era um primo que andava ausente por uns tres annos 

no Ceará. 

Depois da partida do Zeca, pelo bond de dez horas da noite, perguntou ás 

meninas o tenente Barroso: 

- Quem é este sujeito? 

O tom da pergunta metteu medo ás filhas do Barroso, principalmente á 

Zefinha, por isso nenhuma respondeu. 

- Não respondem? Isto está me parecendo algum namoro!... Ha quanto 

tempo vem aqui este typo? 

A mãe da Zefinha, explicou então: 

- Não há nada de mais, o Sr. Zeca é um rapaz muito distincto e demonstra 

gostar da Zefinha... 

- Bem estava me parecendo isto, mas eu não gosto dessas amolações, 

quero as 
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coisas nos seus eixos. Ou esse sujeito se declara ou não mette mais os pés aqui. 

Nessa noite houve o chôro da Zefinha, discussões e projectos, tudo 

tendente a obrigar o Zeca a pedir a mão da sua namorada. 

- No dia seguinte, o tenente Barroso achava-se de serviço no quartel, 

como official de estado, e não podia vir á casa. 

Quando o Zeca chega, á hora costumada, não encontrou as meninas, foi 

recebido pela mãe dellas. 

- Snr, Zeca, sou forçada a ter uma conversa muito seria com o Snr. O meu 

sobrinho não gosta da visita de rapazes, e como tenho notado que o Snr gosta da 

Zefinha, julgo que é com boas intenções. Assim, desejo que Snr fale com 

franqueza, sinão o meu sobrinho se zanga comnosco e pode succeder alguma 

coisa desagradavel, pois elle é soldado e tem um genio muito forte. Já hontem 

fez a Zefinha chorar a noite inteira. 

O Zeca ficou muito atrapalhado, e a custo respondeu: 

- E' verdade... as minhas intenções são as melhores possiveis... Não me 

declarei 
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ainda porque não sei si receberão de boa vontade o meu pedido... 

Demos tempo ao tempo... 

- Isso está muito vago, Snr. Zeca. Convém declarar francamente si o Snr. 

quer ou não casar com a menina. Olhe que o meu sobrinho é um estouvado... Si 

não fosse elle, o Snr. podia ir atamancando os seus projectos... com o tempo 

veriamos isso... mas, agora é pegar ou largar... 

- Pois bem, vou reflectir. Amanhã venho dar conta da minha resolução. 

E o Zeca sahiu vendendo azeite ás canadas... Tinha medo do tenente, 

tinha pena de deixar um passatempo tão agradavel, tinha muito pouco desejo de 

se prender para toda a vida... 

Não voltou na noite seguinte. 

A Zefinha fico furiosa. 

- Garanto que o Zeca se casa commigo! Tenho o meu plano que não há de 

falhar! disse ella ao primo, e reunidos todos da familia expoz o alludido plano 

que foi discutido e approvado. 

Passaram-se mais dois dias e o Zeca não voltava. 
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Deu-se portanto o começo de execução do plano a Zefinha. 

O tenente Barroso travou relações com o Zeca, indo visital-o e foi muito 

amavel com a familia delle. 

Convidou-o a ir tomar chá com os Barrosos, no dia do anniversario 

natalicio da finha. 

O Zeca pensou consigo que a tempestade havia desapparecido e foi muito 

contente comprimentar a Zefinha que se mostrou mais encantadora do que 

nunca. 

Depois de breve troca de amabilidades casuais em occasiões de 

aniversários a Zefinha convidou o Zeca a ver o seu oratorio. 

Era no primeiro quarto da casa, alcôva, como se chama ainda, apesar de 

não conservar a minima similhança com os antigos aposentos que deveras 

mereciam esse nome. 

Admirava o Zéca o altar armado ao fundo do quarto profusamente 

iluminado, e quando contemplava uma grande imagem de Christo, ouviu que a 

porta se fechava com ruido e voltando-se viu a Zefinha com a chave na mão e 

encostada a porta.  
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- Agora não há remedio, meu caro! Vou fazer escandalo e o Sr. casa 

comigo ou meu primo o mata nesse instante. 

O Zéca empallideceu e não teve a minima inspiração que lhe desse 

palavras de resposta. 

- Acudam-me! gritou a Zefinha. Socorro! Abram esta porta! 

- Pelo amor de Deus! exclamou o Zéca, tentando abrir a porta que a 

Zefinha guardava, gritando e batendo com os pés, fingindo que era ella quem se 

esforçava para fugir.  

De fóra, vozes diversas de pessoas que o Zéca não havia visto ainda, 

batiam e falavam:  

!Que atrevimento! 

Abra esta porta, Sr.! Durou a scena cerca de tres minutos. 

Ao Zéca pareceram estes minuto mais de uma hora. 

Quando os de fóra se impacientavam a Zefinha abriu a porta e sahiu 

fingindo que chorava.  

Mamãe! Estou deshonrada!... O Sr. Zéca pensava que não havia ninguem 

em casa 
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que me podesse defender e fez esta scena... Quero ir para um convento... 

O tenente agarrou o Zéca: 

- Ou casa neste momento ou leva uma bala nos miolos! 

- Mas eu não fiz nada... não fui eu quem fechei a porta... 

- Foi elle, mamãe!... gritou a Zefinha. E deu-me um beijo... 

O pranto da Zefinha era tão dolorido que o Zéca duvidava de si proprio, 

pensando que estivera momentaneamente louco e havia mesmo dado umas 

beijocas em sua namorada. 

- Fosse ou não fosse! bradou o tenente. O caso é que a minha prima fica 

desonrada si não casar com este patife. Ande d'ahi homem! Escolha... e mostrou 

o revólver ao Zéca.  

- Não é preciso isso... Eu caso... sempre pretendi casar... 

- Pois é já! Aqui está o padre, um amigo nosso que veio cumprimentar a 

minha prima... 

Fôra esse o plano da menina... 

Nessa mesma noite fora celebrado o casamento do Zéca. 
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Não havia ainda o regimem do casamento civil e o padre já trazia papéis 

preparados: despensa de proclamas, licença para celebrar o acto, em oratorio 

privado, tudo facilmente arranjado com o Bispo de Olinda sob cuja jurisdição se 

achava a parochia de Maceió. 

A festinha de anniversario passou a ser a da bôdas. 

Houve apenas uma parte do plano que não foi discutida: onde dormiriam 

os noivos?  

O Zéca voltou á sua casa, á pé, pois que o último bond passara ás 10h da 

noite e não havia telephone, nem automoveis, nem carros... 

Foi uma retirada quasi tão penosa como a da laguna... Não se deu o caso 

de cholera morbus, mas o Zéca soffreu pelo caminho alguma coisa semelhante e 

nem ao menos encotrou as laranjas que curaram a gente do Coronel Camizão. 

Pensava... como participaria aos amigos um casamento tão extravagante? 

Tinha medo de entrar na propria casa. 

Ao passar pelo Club dos Diarios encontrou o Dornellas. 
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- Tu'?... Por aqui, a estas horas? ... E' de admirar disse elle. 

- Mais admirado ficarás quando souberes que acabo de me casar... 

- O Dornellas imaginou que o Zeca não estava em seu juizo perfeito, ou 

gracejava, e respondeu: 

- Si casaste com uma viuva rica, acceita os meus parabens. 

- Falo serio e muito serio. Fui apanhado em uma ratoeira e caisei-me á 

força! 

Contou então a scena do seu casamento. 

- E vais dormir em tua casa na primeira noite de noivado? E' o cumulo... 

- Nem sei mesmo si dormirei hoje, meu amigo... Estou fóra dos eixos. 

- Ora, vamos matar a tristeza numa garrafa de cerveja: é o melhor que 

tens a fazer, visto que não passas a noite em teu leito nupcial... 

Entraram ambos no Club dos Diarios. 

- Pois, meu amigo, estou muito peior do que tu: fui despedido. 

- Como assim? 

- O patrão desconfiou das minhas espertezas e armou tambem uma 

ratoheira em que eu cahi como um patinho n'agua. 
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Ainda sou feliz de não ter sido demittido com uma nota má. O patrão teve 

a generosidade de me mandar ás favas sem me arrancar os dentes. 

- Somos dois martyres: eu, o mais desgraçado, porque estraguei o meu 

futuro para toda a vida. 

- Deixa-te disso... Agora é tarde para chorar. O' rapaz, traze aqui uma 

cerveja para dois. 

Emquanto bebiam falaram ainda das suas desventuras, e ao terminarem, 

disse o Zeca: 

- Quem paga sou eu, tenho credito na casa. 

- Não sr., quem convida é quem paga... 

- Não consinto. Dê-me um vale, pediu ao caixeiro. 

- Não é preciso vale, Sr. Zeca. Ha dois annos que o Sr. Passa vales e não 

paga... 

- Você é muito atrevido... Por isso mesmo não pagarei... e perdeu o 

freguez... Fique sabendo disto... 

O Dornellas impediu que o Zéca fizesse algum escandalo, pagou e sahiu 

com o seu amigo recem-casado... 
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Era mais de meia noite quando o Zéca se recolheu á casa paterna. 

Não dormiu. Passou a noite a estudar a maneira mais conveniente de 

communicar o acontecido.  

Não tendo animo de supportar a provavel tempestade que provocaria, 

escreveu uma longa narrativa que deixou sobre a mesa de jantar e muito cedo 

foi á casa do Pereira, tomar os seus conselhos. 

- Estás casado, meu velho, disse o Pereira. Não tens remedio a dar. Cuida 

de ter filhos e de trabalhar para elles. 

Assim terminou o Zéca a sua vida de solteiro.  

Não tendo casa preparada, acceitou a proposta de residir com a familia da 

Zefinha.  

Era necessario participar o casamento, e conforme os usos, foi 

encommendar os cartoes impressos. 

Na livraria Francino pediram-lhe um preço elevado, por isso procurou a 

typografia do Guilhermino, que editava um periodico intitulado "O Papagaio".  

Discutindo o preço de cem cartões de participação, explicou o 

Guilhermino: 
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Si fossem duzentos, o trabalho seria mais barato. 

- Então approveite a composição e faça outros cem cartões 

communicando o nascimento do meu primeiro filho. 

- Como pode ser isso? Perguntou o Guilhermino admirado da idéa do 

Zeca. 

O Zéca escreveu então: 

 

Zefinha Barroso Pipoca 

e 

José Maria Pipoca 

 

participam o nascimento de S...... primogenit.... C..... 

Maceió, ...... de ...... de ... 

 

- Ora, ahi esta. Quando nascer a criança, completarei a participação. 

Como os meus filhos terão todos um nome que comece pela letra C, o trabalho 

já fica abreviado.  

- E si o amigo não tiver filhos?  

- Acho impossivel que não tenha muitos filhos. Eu sou de uma raça de 

gente prolifera... minha avó teve doze filhos, mi- 

  



108 

nha tia teve dezoito, minha irmã teve cinco... 

- Sim, homem, interrompeu o Guilhermino. O Sr. Está falando da senhora 

sua avó, da senhora sua mãe, etc. e aqui o caso é da senhora sua esposa... 

- Que tem isso? Você não entende de genealogias... Faça os duzentos 

cartões.  

O Guilhermino não discutiu mais e fez os desejos do Zéca. Chegando em 

casa, communicou a boa lembrança que teve da qual resultou uma economia 

que valera a pena não desprezar. 

- O Sr. já está cuidando de encher a casa de filhos e ainda não procurou 

com que os sustentar, disse a sogra. 

- Vou procurar, fique descansada. Empregos não se encontram assim... 

- Vai tudo muito bem... Não sei que diabo se metteu na cabeça para 

consentir este casamento... Agora é que eu vejo as coisas claro. 

Estou vendo a hora em que lhe pagarei a conta do alfaiate, Sr. Zéca. 

- Não queiram dar razão aos que falam das sogras... Eu bem lhe disse que 

não po- 
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dia casar tão depressa. Foi o seu sobrinho que adiantou o negocio sem 

necessidade... 

- Sim, sim, vai tudo muito bem... o certo é que eu não posso por muito 

tempo aguentar a carga. 

 

CAPÍTULO VII 

 

Deixemos o Zéca passar a lua de mel. 

O Dornellas desempregado, pensou no Silveira. 

Fôra elle quem lhe dera o primeiro passo mal da sua vida. 

Deveria ser elle quem o haveria de salvar. 

Partiu portanto para Mar Vermelho. 

Depois de narrar todas as suas desventuras pediu ao Silveira que o 

amparasse. 

- Que sabes tu fazer? a carreira de comercio está fechada para ti, pelo 

menos em Maceió, porque não obstante a reserva que parece guardará o teu 

patrão, o motivo de tua sahida será mais ou menos adivinhado. Essa gente do 

commercio tem faro como cachorro... Olha, volta para Maceió. Vou arranjar um 

bom emprego. O provedor do hospital de caridade está pa- 
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ra morrer. Tenho um pistolão forte para o governador...  

- Quanto ganha o provedor? 

- Nada. O emprego é gratuito. 

- Essa é bôa!... 

- Grande tolo!... Não conheces o mundo... Não te digo mais nada. 

O Silveira deu algum dinheiro ao Dornellas e uma carta de 

recommendação. 

Alguns dias depois morreu o alludido Provedor e foi nomeado o 

Dornellas. 

No dia da posse, visitou o estabelecimento, pediu esclarecimentos 

relativamente as suas funções e foi analisar o expediente.  

- Aqui está o pedido das diétas para amanhã, mostrou o enfermeiro uma 

folha de papel. Quantos kilos de carne quer para V. S.? 

- O Hospital fornece carne ao Provedor? 

- O costume é esse, respondeu o enfermeiro. Carne verde é somente para 

os empregados que não estão doentes. 

- E os que estiverem doentes, nada recebem? 
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- Recebem, sim, Sr., gallinha e leite. V. S. também tem direito ao leite. 

- Pois sim, disse o Dornellas, começando a comprehender as vantagens do 

lugar gratuito. Preferia arranjar um meio de ter as refeições já preparadas.  

- Nada mais fácil... nós fazemos aqui uma cozinha para os empregados... 

- Muito bem. Vamos ver essa lista de diétas. Vá lendo o Sr. mesmo.  

- Como V. S. é novo, vou explicar tudo direitinho: Pedimos para os 

doentes, bolacha, café de segunda, assucar de terceira, carne secca e bacalhau, 

mas a lista é outra. O fornecedor faz a diferença no fim do mez e ajusta conta 

com V. S. Como sou eu quem recebe os generos e dá o recibo, também tenho 

uma partezinha no bolo. 

- Mas, diga-me uma coisa, interrogou o Dornellas: os médicos não sabem 

disso? 

- Elles só vem cá quando são chamados. Uma vez ou outra é que apparece 

um maluco que se põe a examinar os doentes, a fazer operações, e ouvir as 

queixas. Isso é raro, e eu sei arranjar tudo. 

- Francamente: não imaginava que se fizesse isso por aqui. 
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- V. S. não sabe de nada. Na cadeia é peior... No asylo dos doidos nem é 

bom falar... 

- Sabe que mais? Eu não vim reformar coisa alguma... Todos comeram 

antes de mim... pois como eu também, coma você, coma os outros, pouco me 

importa tudo isso. 

- Isso é que é falar, Sr. Provedor. Quem torto nasce, nunca se endireita. 

Dahi por diante teve o Dornellas almoço, jantar, roupa lavada e 

engommada, as differenças em dinheiro, no ajuste de contas com o fornecedor, 

elogio da imprensa aos bons serviços prestados gratuitamente e um pé assentado 

na carreira política; porque quase todos os seus antecessores haviam sido 

deputados.  

Quando chegou o inverno, aconteceu desabar uma das paredes do fundo 

do Hospital. 

- Boa occasião, Sr. Provedor, para V. S. possuir a sua casinha. 

- Como é isso? 

- Muito simples. No anno passado aconteceu o mesmo. Como o 

antecessor de V.S. não precisava mais, eu fiz a minha 
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- Agora pode V. S. se aproveitar. Contracta-se a obra, incluindo logo as 

despesas da casa de V. S.  

E a parede desabada? 

- Ha cinco annos que essa parede desaba e se levanta com o mesmo 

material. Essa parede é um thesouro... Há tambem uma cacimba que se conserta 

de tres em tres mezes. 

- Onde está ella, que nunca vi? 

- Nem nunca existiu. V. S. bem pode vê que ninguém pode trabalhar de 

graça, nem passar a vida toda em um hospital, cheirando toda a casta de 

doenças, ganhando um miseria. E' preciso haver algum arranjo. 

- Isso assim é um escandalo... Si o governo sabe de tudo, que fará? 

- Pois V. S. não vai entrar na chapa? O governo precisa de V. S. para 

coisas maiores. 

Mas, na verdade, eu sou uma besta, disse consigo o Dornellas.  

Dias depois foi publicado o edital de concurrência para as obras 

necessarias. 

Apresentam-se tres concurrentes que remetteram propostas em 

envolucros lacrados. 
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Na vespera da abetura das propostas explicou o enfermeiro ao Dornellas: 

- O fornecedor acostumado e que conhece os arranjos que nos fazemos é 

o Sr. Ventura. A proposta delle está em branco. Hoje á noite V. S. abrirá todas 

as propostas e verá qual é a mais barata. O Sr. Ventura será informado disto e 

remetterá a delle, substituindo esse envelope. 

O Dornellas concordou com tudo isto, e assim se fez. 

Foi lavrado o contracto com o Sr. Ventura. 

Importavam as obras em cerca de cinco contos de réis e gastou-se apenas 

a quantia de quinhentos mil réis. 

O resto foi dividido proporcionalmente ás responsabilidades de Dornellas, 

o fornecedor e o enfermeiro. 

Com isso ficou o Dornellas habilitado a entrar na politica. 

Em virtude de suas funcções tinha frequentes conferencias com o 

Governador e numa dellas foi emprazado para uma entrevista reservada. 

- Vou inclui-lo na chapa de deputados estaduaes, Sr. Dornellas, anunciou-

lhe o 
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Governador. Tenho muita confiança na sua dedicação ao meu governo, e desejo 

dar-lhe uma recompensa pelos bons serviços que tem prestado naquelle posto de 

sacrificios, que é o lugar de Provedor do Hospital.  

O Dornellas já se achava bem instruido e não contestou a afirmativa do 

governador. 

Acceitou o presente. 

As eleições corriam como sempre: os eleitores votavam nas listas que lhes 

forneciam, ignorando nomes e pessoas dos candidatos. 

Fizeram-se as sessoes preparatorias na Camara. 

O deputado mais velho assumiu a presidencia provisória e o Dornellas, 

por ser o mais novo, foi designado para a função de secretário. 

Depois do processo de reconhecimento de poderes, elegeram os membros 

da Mesa. 

O presidente provisorio trazia uma lista fornecida pelo governador. 

Não obstante saberem todos qual era a escolha do governador houve 

quem votasse em nomes diversos. 
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 O presidente provisorio não lia porém, as cedulas, mencionava somente o 

nome indicado pela lista official. 

 - Esses homens sabem que o governador não gosta disto e põem-se a furar 

a chapa... dizia ele ao Dornellas, quando encontrava alguma cedula discrepante. 

 Terminada a eleição, o velho deputado tomou o Dornellas pela mão e 

disse:  

 - O amigo é caloiro, por isso tomo a liberdade de lhe dar uns conselhos. 

Todos os dias vá cumprimentar o governador, antes de vir para a Camara. Nesta 

occasião distribue elle uns projectos de leis. Nunca se lembre de apresentar idéa 

sua sem consultar com o governador. Quando elle disser: “Não me opponho”, 

não apresente. Quando elle acha boa a idéa manda de Palacio como coisa delle. 

Não se importe com isso. Fique certo disto: eleitor não é nada, a vontade do 

governo é que vale tudo. Nós estamos aqui para servir ao governador. Isso de 

representante do povo é bobage. 

 O Dornellas aproveitou bem á proveitosa liccão de política. 
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CAPITULO VIII 

 

Emquanto corria o Dornellas com vento em popa nos mares da politica, 

luctava o Zeca para dirigir o seu barco por entre os cachopos da vida domestica. 

- Mamãe está insupportavel, dizia a Zefinha ao marido. Estou cançada de 

ouvir sermões porque tu não arranjas emprego. 

- Bem sei, mas não ha emprego assim tão facil como tua mãe pensa. 

- Olha, porque não abres um collegio? 

- Um collegio? Que idéa!... que sei eu para ensinar? 

- Não és poeta? 

- A gente nasce cego, minha filha, como nasce cego ou aleijado. 

- Mas não ensinarás, nese caso. Chama-se um professor. Eu estive num 

collegio de meninas em que a directora não ensinava nada e nem sabia coisa 

alguma. O que fazia somente era tomar conta da administração. 

- Muito fácil é dizer tudo isso, mas com que dinheiro irei montar um 

collegio? 

- Compra-se tudo fiado... 
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 - A mim mesmo... ninguém vende um tostão a credito... 

 - Tu pareces um trouxa, homem... Si queres montar um collegio, eu me 

comprometto a arranjar o credito. 

 - Antes do namoro do Zéca, um negociante da cidade fizera tudo para 

conquistar o coração da Zefinha, que, não quiz corresponder á paixão do seu 

adorador. 

 Era o Fernandes, proprietário de uma loja de miudezas. 

 Nessa occasião, lembrou-se delle, e da leitura de alguns romances que lhe 

narraram casos em que os adoradores de mulheres sacrificam tudo por um 

sorriso... 

 O Zéca não tinha bastante energia para o trabalho, não tinha dinheiro; era 

preciso portanto arranjar os meios de obter o indispensável para a lucta da vida.  

 Dirigiu-se pois a Zefinha á loja Fernandes: 

 - Bom dia Sr. Fernandes, disse ao entrar no escriptorio. 

 Está muito zangado conmigo? 

 Por que? minha senhora, respondeu o Fernandes, muito serio e 

cerimonioso. 
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 - Não quero que fique mal conmigo, sabe? 

 O que passou está passado. Eu nunca lhe quiz mal, não é verdade? 

 - Para que recorda isto? a senhora está casada. E’ incoveniente falar em 

coisas que actualmente devem ser desagradaveis e improprias.  Os caixeiros 

estão alli, attentos, podem perceber mal e completar a seu gosto o que não 

entenderam... 

 - Pois, meu amigo, eu vim de proposito para ter uma conferencia 

particular e importante. 

 Onde poderemos conversar sem indiscrecções? 

 - Aqui mesmo... vou distrahir os caixeiros... 

 Eram dois os auxilliares de Fernandes. 

 Para se ver livre de um delles, fingiu que a Zefinha comprara alguns 

objectos de tollete e mandou levar o pacotinho em casa della, na Cambona. 

 O outro foi com uma nota de pedido a um armazem em Jaraguá, comprar 

algumas fazendas. 

 Nessa época só havia um armazém de 
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fazendas em grosso, situado no mesmo bairro. 

 Assim, ficou o Fernandes sem testemunhas e ancioso por saber qual seria 

o motivo dessa conferencia, sentindo reviver mais vehemente a paixão antiga. 

 - Estou ás suas ordens, minha senhora. 

 - Antes de tudo, Fernandes, voltemos ao tratamento costumado. Não me 

casei para adquirir inimigos... 

 - Seja... mas não sei comprehender a sua indifferença, até hontem, pode-

se dizer, e o seu procedimento de hoje. Quando você era livre fui desprezado e 

mais de uma vez soffri grosserias. Que pretende agora? 

 - Você não parece homem do seu tempo, Fernandes! Não sabem nem 

nunca ouviu dizer que as mulheres casadas são mais livres que as solteiras? 

 Quando nos casamos adquirimos um responsavel pelos nossos actos... 

 Desculpe a franqueza... entre nós não deve haver fingimentos. Naquelle 

tempo eu não queria casar. Não sei porque... Parecia-me que era muito melhor 

levar a vida a brincar... Foi o diabo que se metteu 
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para fazer aquella scena com o Zéca. 

 - E o certo é que você está casada e moralmente morta para mim. 

 - Não é isso que eu tenho lido nos romances... 

 Pelo contrário, até me parece que a gente só se casa para poder fazer o 

que entender, contanto que não haja escandalo. Demais, aqui reservadamente, 

nem valeu a pena me casar com o Zéca. Meu marido só sabe fazer versos e mais 

nada, entende? Não tem animo para coisissima alguma... tanto que lhe 

aconselhei que abrisse um collegio. E’ um meio de vida como outro qualquer; o 

essencial é arranjar alumnos internos. Lembrei-me de você primeiro, para 

recommendar o “nosso” collegio aos freguezes do armazém e depois para me 

auxiliar nas despesas preliminares. O resto virá... com o tempo. 

 Emquanto falava a Zefinha, o Fernandes cahia das nuvens. 

 Não conhecera nunca o seu verdadeiro temperamento e julgava que ella 

fosse como todas, uma menina ingênua, ignorante das torpezas do mundo,  e via 

de repen- 
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te diante de si uma mulher demasiadamente instruida e sem receios da opinião 

publica e de outros juizes que se mettem sem licença de ninguem na vida 

privada de todos. 

 - O negocio que me propõe é muito grave, Zefinha. Pense bem... as 

consequencias podem ser desagradaveis para todos nós... 

 - Tem medo de perder o seu dinheiro conmigo? Tem pena de me 

emprestar uma quantia insignificante? Quer que vá pedir a outro? Você está 

parecendo que é do calibre do meu pobre Zéca... 

 O Fernandes sentiu o sangue arder nas orelhas. 

 - Não fale assim... você bem sabe que eu morri de amôres por você... 

 - Não morreu, nem morrerá... Está ahi vivo e recusando o primeiro favor 

que lhe peço. 

 - Pois bem... pois bem... vamos tratar seriamente do assumpto. 

 - Ficou combinado entre os dois que se abriria um collegio na cidade, do 

qual seria director o Zéca. 

 - A installação occorreria por conta do Fer- 
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des, com emprestimo do dinheiro necessario. 

.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     

 

 - Mais vale ter amigos na praça do que dinheiro no caixa, disse a Zefinha 

ao Zéca, voltando de casa do Fernandes. 

 - Então arranjaste, credito? 

 - Illimitado... o Fernandes, conheces?, meu padrinho de Chrisma, poz á 

nossa disposição o dinheiro preciso. Vamos agora discutir o nosso projecto. Que 

nome haveremos de dar ao Collegio? 

 - Um nome muito bonito: “Collegio de Santa Maria”. 

 - Nome de Santos... E’ uma coisa muito velha... Demos o nome de 

Prytaneu. 

 - Que significa isso? 

 - Pois tu não sabes o que é Prytaneu? Era uma commissão permanente de 

Sennadores e o proprio lugar em que elles se reuniam em Athenas. 

 - E que relação tem um collegio com os senadores de Athenas? 

 - Seja então – Academia de Primeiras Letras.   
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- Isso é mais bonito... Eu serei um director de academia. 

- Está satisfeita a tua vaidade. Agora trataremos dos funcionários: É 

necessario termos um economo, um... 

- Para que um economo? Eu sou de natureza economista... 

- Pelo amor de Deus, Zeca, não digas asnices... Tu nunca foste nem será 

economista. 

- Queres crer que haja homem mais economico do que eu? Só um 

avarento!?... 

- Valha-me Deus. Economo é um individuo encarregado do serviço 

domestico dos alumnos internos: faz o rol da roupa, trata com a lavadeira, com a 

engomadeira, etc. etc. Nem eu nem tu podemos cuidar disso... 

- Va lá o economo... que mais é preciso? 

- Um censor... 

- Não achas que seja luxo demasiado? 

- Parece-me que nunca estiveste em colégio, meu Zéca. Um censor não 

digo bem, dois censores são indispensaveis. Um bom 
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collegio deve ter vigilantes no dormitorio dos internos. 

- Que diabo vão fazer os meninos quando estiverem dormindo? 

- Eu bem sei... No meu collegio tinha vigilancia e nos pintavamos o sete. 

- Uma das minhas colegas fugiu pela janela, descendo por uma "corda" de 

lençóes que fizemos, e a vigilante não viu nada! 

- Sem duvida era mal tratada... 

- O que ela queria era casar... Mas, como dizia, dois censores, um 

economo, um porteiro, cozinheiro, copeiro, serventes, professores... 

- Que horror! Com que dinheiro faremos tudo isto? 

- Ora, homem de Deus, com o dinheiro do meu padrinho... 

- Pois sim... que mais falta? 

- Casa, mobilia escolar, moveis do refeitorio, do dormitorio... 

- Olha, Zefinha, deixemos essa historia de collegio. Está muito 

complicado este projecto... 

- Bôbo! Si não aproveitarmos a boa vontade do meu padrinho, nunca mais 

te- 

  



126 

remos igual opportunidade. Já pensei em arrendar por cinco anos aquelle 

sobrado que fica por cima do Quartel de policia, na praça dos Martyrios. 

Faremos contracto e pagaremos adiantadamente, para evitar mais tarde um 

arrependimento do meu padrinho. A mobilia compraremos de um collegio que 

fechou a pouco, na rua da Boa-Vista. Um dos professores será o teu amigo 

Soares. O teu Gervasio, que não sabe nada para ensinar, deve saber fazer rol de 

roupa, será o economo. Os censores arranjam-se facilmente entre estudantes do 

Lyceu. O mais é commigo. 

- Francamente estou admirado de tua sciencia collegial... 

- Oh! Zeca, tu es as minhas vergonhas... Dize – sciencia pedagogica - e 

lembra-te de que es diretor de uma... Academia. Não tens mais o direito de dizer 

tolices. Deves falar com acerto e usar de termos escolhidos que mostre que és 

um "director" de verdade. Isso influe muito no espirito dos matutos que nos 

trouxerem seus filhos para educarmos, e muitas vezes tambem na gente que 

parece instruida. Conheço um negociante, aqui fez muito mau conceito 
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da intelligencia de Silva Jardim, porque entendeu tudo o que elle disse num 

discurso. 

- Tomarei os teus conselhos; um bom marido deve sempre ouvir a opinião 

de sua esposa... 

Ficando tudo assim combinado, a instalação da academia de Primeiras 

Letras não levou muito tempo. 

O verdadeiro director do estabelecimento é a Zefinha. O Zeca fazia 

apenas a figura de prôa, muito orgulhoso de seu posto e muito mais inconsciente 

de sua inutilidade. 

A Zefinha operava como um chefe politico que tem o governador ou o 

residente do Estado pela redea: - Zeca, faze isto; Zeca, faz aquillo, e assim era o 

Zeca quem apparecia, quem mandava, dirigido porem pela mulher. 

Um mez depois de inaugurado o collegio do Zeca, a Zefinha ponderou-

lhe: 

- E' de toda conveniencia que os Censores habitem no collegio. Os que 

trabalham comnosco são rapazes, não teem familia na cidade, estimariam 

bastante que lhe dessemos esse bem estar. 
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- Acho bom... Já temos quinze internos... 

- E convem limitar o numero dos internos: quarenta é um numero 

sufficiente. Demais todas as Academias devem ter quarenta membros e a nossa 

deve ser uma Academia que se preze. 

- Pois sim... acho bom. 

Um dos censores escolhidos era estudante de preparatorios no Lyceu 

Alagoano: o Antunes, rapaz de vinte annos, muito vivo, dotado de grande 

intelligencia. Tocava flauta e violino, cantava trechos de operas, fazia 

caricaturas e dansava elegantemente. 

A Zefinha sentiu logo sympathia pelo Antunes. 

As refeições dos censores eram feitas logo em seguida ás dos alumnos e 

nessas tomavam parte o Zeca e a Zefinha. 

Um dia disse ella ao marido: 

- Olha, Zeca, é muito feio que os internos façam refeições separadas de 

nós. Depois elles podem dizer aos pais que não são bem tratados. Deve presidir 

a mesa dos meninos. Eu ficarei dirigindo a mesa dos censores. 
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- Como queiras... bem sabes que os teus desejos aqui teem força de lei. 

Dahi por diante os dois censores almoçavam com a Zefinha enquanto o 

Zeca acompanhava os alumnos ao pateo do recreio até que voltassem os dois 

censores. 

Ao principio, a preferencia pelo Antunes manifestou-se apenas na 

conversação. O outro censor era naturalmente pouco expansivo, mas muito bom 

observador. 

Viera de Coruripe com o fim de se matricular no Seminario. 

O Borges (era o seu nome), porem, reflectira que não lhe convinha a 

profissao do padre romano e preferiu ser livremente religioso, como de fato ele 

era. Ia á missa aos domingos, confessava-se e tinha grande fé nos dogmas da 

igreja.  

Notára logo que o seu colega havia cahido nas graças da Directora e não 

deu importancia ao caso, pois que julgava desnecessario ao cumprimento fiel 

dos seus deveres agradar a Zefinha. 

Pouco a pouco foi nascendo doce intimidade entre a Zefinha e o Antunes 

até que ficaram como dois irmãos, até que antes dois primos. 
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O Zeca via tudo cor de rosa e por sua vez se tornou amigo inseparavel do 

Antunes. 

Para elevar o censor aos olhos do Zeca a Zefinha não dizia mais: O' Zeca, 

faze isto, faze aquillo. 

Era ao Antunes: aconselha o Zeca fazer isto... lembra isto ao Zeca... 

Assim o Antunes foi considerado um vice-director. 

Decorreram alguns mezes sem incidente notavel. 

O Fernandes vinha jantar aos domingos no collegio e durante a noite 

Zefinha tocava piano, o Zeca jogava gamão com o Borges, e o Antunes escolhia 

as peças de musica de sua preferencia. 

 

CAPITULO IX 

 

Estavam no mez de junho, e a Zefinha teve a idéa de propor ao Zeca 

festejar o Sto. Antonio, segundo o costume da terra: novena, que terminaria no 

dia 13, com uma noite de divertimentos, dança, musica, muitas moças, muitos 

rapazes, fogos de salão, etc. 
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Quando fazia os seus projectos appareceu-lhe o Zeca com uma carta e lhe 

disse:  

- Ora esta!... acabo de receber uma carta anonyma e sem assignatura!... 

- Teria muita graça se recebesses um carta anonyma assignada... 

- Tu' estas sempre a me corrigir... carta anonyma é uma carta mentirosa, e 

pode muito bem ser assignada por algum infame; está ahi! 

Deixa-te de tolices... vamos lá ver o que diz esta carta anonyma: 

- Lê tu mesma... 

E a Zefinha leu o seguinte: 

 

"Meu caro Zeca.  

Um amigo teu e de tua familia não pode ver indifferente o papel 

extremamente ridículo que estas fazendo na sociedade. Não há que mnão 

saiba que brevemente não poderás por um chapéo a cabeça. A bom 

entendedor meia palavra basta.  

Vigilante. 
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- Entendeste? Eu não percebo nada, disse o Zeca.  

- Tambem eu nada entendi, meu filho. Tens a cabeça muito chic; é o 

causou inveja a algum desocupado.  

- Mas, deve haver ahi qualquer coisa; porque essas cartas anonymas 

sempre teem um motivo...  

- Que incoherencia!... não acabas de dizer que as cartas anonymas eram 

cartas mentirosas? Não te preoccupes com isso. Toda a gente que se acha m 

posição elevada recebe cartas anonymas. 

- O melhor é não dar importância, dizes bem.  

E o Zeca rasgou a mysteriosa carta. 

- Esses abelhudos teem olhos de lynce, pensou a Zefinha. Devo ter mais 

cautela. Não me convem de modo algum fazer escandalo. 

No dia seguinte um portador do Fernandes trouxe-lhe um bilhete que 

dizia simplesmente: 

"Necessito falar-lhe com urgencia. Muito importante." 

A Zefinha attendeu immediatamente o pedido e foi ao escriptorio do 

Fernandes. 
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- Leia isto, disse elle, mostrando-lhe uma carta anonyma, como a 

primeira. 

- Uma carta anonyma!... Ora, Ferdandes! Quem é que se occupa de dar 

importancia a essas coisas? 

- Sim, uma carta anonyma que veio confirmar as minhas suspeitas! 

- Suspeitas? Que direito tem o Sr. de suspeitar alguma coisa de mim? 

- O direito de um homem enganado. 

- Quem o enganou? Faz o favor de me dizer? 

- Ainda pergunta?... cumpriu você as promessas que me fez? 

- Fiz-lhe promessas? Nisto é que está o Sr. verdadeiramente enganado. 

- Então você se esqueceu do que disse há poucos mezes, nesse mesmo 

lugar? 

- Avive a minha memoria, Sr. Fernandes. Que foi que lhe disse eu? 

- Não é preciso mais. Eu devia ter comprehendido melhor o seu caracter. 

- Desde este momento está tudo acabado entre nós. 

- Com franqueza, Sr. Fernandes, a sua linguagem me causa espanto. Eu 

vim aqui uma vez, pedir o seu auxilio pecuniciario, lem- 
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brando as nossas boas relações de amizade e nada mais. Não sei em que o 

enganei, não posso explicar o seu procedimento. 

- Não me force a dizer uma grosseria, a pronunciar um nome que me 

causa vergonha. 

- Diga á vontade, as grosserias que quiser, Sr. Fernandes; pronunce todos 

os nomes que lhe causem vergonha, não me ofenderá. Gosto de ver tudo claro. 

Não tenha cerimônia... vamos, fale... 

- Pois bem, assim o deseja... Todos veem, todos falam, que o tal Sr. 

Antunes é sócio do seu marido... está satisfeita? 

- Estou satisfeita sim. Sr. porque estou certa de que é o Sr. o autor da 

carta anonyma que recebeu hontem o meu marido... 

- Eu so tenho um defeito, fique convencida disso, - excessiva boa fé. 

Nunca fui denunciador, nem... 

- ... nem queria deshonrar uma mulher honesta... não é verdade? 

O Fernandes perdeu a calma e replicou: 

- Sria eu quem ficaria deshonrado... Mas a minha vingança será 

tremenda... há de ver... 

A Zefinha voltou para casa, pensando 
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unicamente nos meios de evitar a cobrança do emprestimo feito pelo Fernandes, 

e de preparar o espirito do Zeca para qualquer eventualidade. 

A noite, apparentando muita vergonha, communicou ao marido que antes 

do Natal teria o prazer de lhe dar um descendente. 

-  E aquelle burro do Guilhermino que duvidou de que eu viesse a me 

servir dos meus cartões!!! Que nome havemos de pôr no menino? 

- Como é apressado, filho... falta ainda tanto tempo... 

- Ah! Não imaginas a alegria que me causa essa noticia... Tenho até 

vontade de chorar... 

- Não chores... seria de mau agouro... 

- Não sabes comprehender o que é a felicidade... Mas me parece que já é 

tempo de convidar os padrinhos... O Antunes, não achas? 

- O Antunes? Esse não. 

- Porque? Um dos nossos melhores amigos... 

- Não sei... deveria ser um homem casado... 

- Lembras bem. Que dizes do Gervasio? 
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- Um pobretão... escolhe um homem rico que nos possa auxiliar. 

- Si o Silveira fosse casado... 

- Prefiro o Silveira que está muito rico, ainda que seja solteiro. 

- E a madrinha? 

- Será nossa Senhora, como se costuma fazer nesses casos. 

Dias depois ninguem no collegio ignorava a grande novidade. 

Num dia de sabbado havia argumento na aula de portugues dos meninos 

atrazados, como se diz na giria escolar. 

Era o Borges quem arguia. 

- Quantos são os generos dos nomes? Perguntou. 

- Dois, respondeu um menino. 

- Tres, corrigiu outro. 

- Como tres? Interrogou o Borges. 

- Masculino, feminino e commum de dois, explicou o pequeno estudante. 

- Onde viu você o genero commum de dois? 

- Foi mamãe que disse que havia meninos do sexo commum de dois. 

- Você está errando de dois modos; confundindo "genero" com "sexo" e 

affir- 
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mando existir genero ou sexo commum de dois generos. 

- Então quem errou foi mamãe, que disse isso. 

- Não calumnie a sua mamãe, meu amiguinho. 

- Eu vou cantar: o papai disse hontem assim: Sabes, Ritinha, a mulher do 

Zeca está grávida. A mamãe respondeu: coitado, terá um filho commum de 

dois! Eu perguntei o que queria dizer isso e ella explicou que os meninos podia 

ser do sexo masculino, feminino ou comum de dois. Está ahi. Eu errei foi 

porque a mamãe me ensinou errado. 

- A sua mamãe estava gracejando, disse o Borges, e aconselho que não 

repita isso a ninguém. Os meninos não devem falar no collegio do que ouvem 

nas suas casas. E' muito feio. 

O conselho de nada serviu. Na hora do recreio, o incidente da aula de 

portuguez foi transmitido aos outros estudantes. 

Cada um delles levou o caso ao conhecimento de sua familia. 

Das familias dos estudantes passou a noticia aos amigos das ditas 

familias, aos 
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criados, aos açougueiros, afinal, á cidade inteira. 

Duas pessoas apenas ignoravam o que todos sabiam: o Zeca e a Zefinha. 

E continuariam a ignorar si não fosse a tagarellice da velha Raymunda, 

muito amiga do Fernandes e provavelmente por elle instruida para provocar um 

escandalo. 

.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  

Começara os festejos de Santo Antonio no dia 04 de junho.  

O oratorio do collegio foi preparado convennientemente, com muitas 

flores e iluminação electrica. 

Os canticos eram acompanhados por uma pianista e dois amigos do Zeca 

os quaes tocavam bandolim.  

Depois das orações passava-se cerca de uma hora dansando-se algumas 

valsas e terminava cada noite com um "chá". 

Emquanto os jovens dansavam, os velhos conversavam, quasi sempre 

falando da vida alheia. 

Entre os convidados achava-se a velha Raymunda, viuva do major 

Soriano. 
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Quando era elle ainda sargento fizera parte de uma grande expedição ao 

Mato Grosso e de lá trouxera a Raymunda, como cozinheira. 

Aos poucos foi a cozinheira subindo de posto e logo que o sargento a 

alferes a Raymunda recebeu o sacramento do matrimonio com todas as honras 

do ritual. 

Dahi por diante não existiu no mundo mulher mais virtuosa que ella. 

Por isso mesmo escolhia cuidadosamente as pessoas que podiam merecer 

a honra de frequentar a sua casa e não tolerava falha na virtude dos outros. 

Não obstante se achar informada dos deslizes da Zefinha, acceitou o 

convite com o fim de, no dizer della, abrir os olhos do Zeca. 

Tendo aprendido estrategia com o defunto marido, começou a operação 

pela trincheira, attrahindo o Zeca durante as dansas, contando historias de 

quarteis e outras que ouvira na alludida expedição, commendada pelo então 

brigadeiro Floriano Peixoto. 

- A divisa do Floriano, disse ella, sem- 
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pre foi "confiar desconfiando". E fique certo, Sr. Zeca, todos os homens 

deveriam ter essa divisa, principalmente os homens casados. 

- Nesse ponto não penso assim. Ou a gente tem confiança cega na sua 

esposa, ou não tem nenhuma. Pela minha parte, confio absolutamente na 

fidelidade de Zefinha. 

- Não contesto; mas não me esqueço do que dizia o meu defunto marido: 

a mulher é como o quartel-mestre de um batalhão: deve sempre ser fiscalizado e 

prestar conta de seus actos. E' uma medida util para todos.  

Sempre que há falta de vigilancia, dao-se os desfalques. 

- A vigilancia em certos casos é mais deshonrosa do que a propria falta, 

D. Raymunda. Si eu fosse fiscalizar os actos de minha mulher, daria provas de 

que a suppunha capaz de praticar acções reprovaveis. 

- Meu amigo, a sua mulherzinha é muito moça, e está sujeita como todas 

a uma seducção... 

- Nem pense em tal, D. Raymunda. A 
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Zefinha é a mulher mais sensata que tenho visto. Confesso que vale muitissimo 

mais do que eu. 

- Palavras, palavras, Sr. Zeca. Isso não obsta a que se digam certas coisas 

por ahi afóra... 

- Que quer dizer com isso? Interrogou o Zeca, muito vermelho. 

- Não affirmo... não sei de nada... mas a lingua do povo não poupa 

ninguem. Sua mulher, meu amigo, é muito fácil... e dá motivos... 

- Motivos?... Quem é que se atreve a falar mal da minha mulher? 

- Ninguem fala de sua mulher, Sr. Zeca. Dizem apenas que parece muito 

improprio para uma senhora casada fazer certas coisas que assentariam bem 

numa mocinha solteira. 

- Mas, o que? Explique-me claramente essa historia... 

- Olhe, observe, veja que amizade tem ella ao Sr. Antunes... 

O Zeca sentiu uma coisa parecida com a ferretoada de um maribundo e 

quasi deu um pulo da cadeira. 
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- Pois bem, vou desmascarar esses calumniadores, D. Raymunda.  

- São muitos, meu amigo! Até os seus alumnos commentam o caso e 

duvidam do seu direito de paternidade sobre o primogenito de sua mulher...  

Sahiu o Zeca  a procura da Zefinha.  

Ia furioso; suava por todos os póros, como se diz em linguagm poetica...  

A Zefinha occupava-se em preparar a mesa do chá.  

- O' Zefinha, sabes que falam muito de ti? Quero que me digas o que há 

de verdade nisso, pois eu sou como... Hercules, não admito nem sombra de 

infidelidade!  

- Filho! Tu estás fora de ti... que é que dizem de mim?  

- Falam da tua amizade em demasia com Antunes, e... e... não tenho 

coragem de revelar o resto! Uma vergonha!  

- Antes de tudo, quem te metteu essas minhocas na cabeça?  

- Foi a velha Raymunda; podes lhe perguntar.  

- Imaginava isso... aquella cabrita não se enxerga; mas, vamos ao que 

serve. Duvidas de mim? Um homem que se preza  
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faz assim: leva a sua cara metade á familia della e diz: Ahi está a minha mulher: 

é indigna de usar o meu nome e de habitar sob o mesmo tecto commigo. E' 

preciso porem que tenhas provas, sinão estas sujeito a um processo que 

certamente eu intentaria contra ti...  

- E' verdade... não tenho provas nem as quero, disse o Zeca 

envergonhado.  

- Agora, deixa a meu cargo o troco á velha Raymunda. Va conversar lá 

fóra...  

Ao chá, a Zefinha sentou-se defronte da velha Raymunda e mostrou-se 

muito alegre.  

Sirva-se destes bolinhos, D. Raymunda... Não devem ser tão bem feitos 

como os que a Sra. fazia antigamente... Eram muito saborosos... os seus 

bolinhos! Ainda me lembro delles!   

- Eu? Nunca fiz bolinhos, replicou a velha Raymunda, meio enfiada...  

- Não seja modesta... estamos em familia. A modéstia é algumas vezes 

um pouquinho de vaidade.  

- Mas, eu não entendo de cozinha; fui sempre desajeitada para isso.  

- Veja como são as coisas! Há muitos  
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homens que se orgulham de haverem sahido do pó.  

Não quero citar nomes que correm por ahi...  

As mulheres, pelo contrario, não querem que se saiba que foram obscuras, 

pequeninas e pobres, quando chegam a posições elevadas!  

E' pena! Nada existe que honre tanto um individuo qualquer, como a 

victoria que consegue na sociedade e, a custa do proprio esforço.  

- Não entendo nada... não sei que quer dizer, D. Zefinha... Si é commigo, 

não me cabe a carapuça!  

- Eis ahi o que me aborrece! Era a Sra. D. Raymunda, alguma coisa em 

Matto Grosso, quando conheceu o sargento que foi depois seu marido? Diga... 

não era simples cozinheira? Para que negar um facto publico?  

Ha, por acaso, alguma profissao que deshonre? Todas as profissoes, todos 

os trabalhos são honrosos, seja ate o de creado ou cozinheiro... O que deshonra 

é a profissao de calumniar, de injuriar, de se occupar da vida alheia... Isso sim, é 

deshonro-  
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so. Cada um tem seus defeitos e é uma falta de brio apontar os de outrem.  

A velha Raymunda estava sobre brasas e perdera o uso da palavra.  

Teve desejo de se retirar immediatamente dali, mas o discurso de Zefinha 

fôra longo e dera tempo a reflectir, por isso fora pensando comsigo: Quem se 

mette em questões de marido e mulher é muito besta. Elles sujam a agua e 

bebem depois, e quem se intromette na historia é quem fica mal...  

- Minha amiga diz uma verdade... sabe, porem, que nem todos possuem a 

sua virtude e há muita gente que lança em rosto a humildade alheia...  

- A sociedade deve ser reformada, disse o Antunes, que ouvira tudo em 

silencio, sem saber de onde vinha a tempestade.  

- Não há reforma que sirva, falou o Zeca. O que se devia fazer era cortar a 

lingua dos calumniadores.  

- Ora, meu caro, disse a Zefinha, os calumniadores não fazem uso 

somente da lingua, calumniam até com a ponta dos dedos...  
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- Si eu tivesse poder para isto, falou a velha Raymunda, que empregava 

meios de sahir bem do embrulho, afogaria todos os calumniadores...  

- Certamente a Sra. sabe nadar, replicou a Zefinha.  

- Acabemos com este tiroteio, disse o Zeca.  

A proposta foi bem acolhida e a festa terminou em paz.  

  

CAPITULO X  

  

Deixemos por momento o Zeca e a sua querida mulherzinha e vejamos o 

que fazia o Dornellas.  

Na epoca em que se dava a scena tragi-comica de Sto Antonio, era o 

Dornellas nomeado director da "Gazeta do Norte", diario official do Estado.  

A Gazeta era um jornal de propriedade do Partido Liberal.  

Cahindo a Monarchia a Gazeta adheriu ao "novo regimen", mas os 

antigos proprietarios foram pouco a pouco abandonando os seus direitos até que 

o Governador do Estado mansa e pacificamente se  
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apossou do referido periodico e o converteu em diario official. 

O Dornellas foi um dia ao Palacio e ouviu com surpreza a seguinte 

noticia: 

- O Sr. vai ser o novo director da "Gazeta do Norte". 

- V. Exc. queira me perdoar a franqueza, disse o Dornellas ao 

Governador; eu não entendo nada de imprensa, não sei escrever nem uma 

noticia... 

- Não se incommode com isso. O outro director não escrevia nada. Há 

muita gente lá que escreve. Seu trabalho é outro... 

Assim foi o Dornellas empossado do cargo e no dia seguinte appareceu o 

seu nome no alto da Gazeta. 

Estava transformado um jornalista. 

Dahi por diante teve muitas regalias... "passe permanente" na companhia 

de bonds; "entrada permanente nos espetaculos", "convite permanente" para 

bailes, casamentos, baptizados, missas e enterros... 

Seus subordinados na gazeta eram medicos, bachareis, promotores 

publicos, advogados e juizes. 

  



148 

Eram elles que escreviam tudo e entregavam os autographos ao 

"director", que os levava ao governador e approvava uns, concertava outros, e 

condemnava uns tantos que se afastavam do programma do jornal. 

Com alguns dias de exercicio doi o Dornellas se animando a metter uma 

penada no noticiario. 

A primeira noticia que sahia de sua pena referia-se a um concerto musical 

a que fôra convidado como jornalista. 

Seus conhecimentos musicaes eram muito resumidos, mas o programa da 

festa foi um auxiliar importante para a noticia. 

O que mais impressionara no Concerto foi a formusura da cantora, de 

nacionalidade espanhola, e por isso cuidou muito dos elogios que devera fazer. 

Figuravam no programma:  

 

La Farfalla (Borgoleta) 

Sérénade d'Altrefois 

 

trechos totalmente desconhecidos do Dornellas. 

Escreveu todavia uma noticia em que 
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repetia os numeros da musica indicada no programma e terminou: 

"Madame Pilar Mimosa cantou admiravelmente "A Borboleta" de 

Farfalla e "A Serenata" de Altrefois. 

Nunca os compositores de Farfalla e Altrefois foram tão bem 

interpretados como desta vez!" 

No dia seguinte, perguntou-lhe o governador: 

- Foi sua aquella noticia do concerto da Pillar? 

- Foi; e V. Exc. que acha do meu introito na profissão de jornalista? 

- Muito bom, não ha duvida... Todos nós começamos a andar de quatro 

pés... Vá praticando... e antes de mandar compor qualquer escripto seu, diga 

assim ao Dr. Vieira, que faz a revisão: Isso foi feito ás pressas... si encontrar 

alguma tolice corrija... O Dr. Vieira é uma boa alma e vai endireitando tudo sem 

se zangar, porque espera uma vagazinha na Magistratura... 

O Dornellas não comprehendeu bom o motivo do conselho do governador 

e só percebeu a tolice do que escrevera quando o jornal da opposição fez uma 

grande 
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troça á "Gazeta do Norte"; mas não se emendou. 

Tempo depois, traduzindo o serviço telegraphico, encontrou o seguinte 

trecho: "General Prech Condecorado Victoria Cross" - que redigiu para a 

Gazeta: 

"Londres, 25. A rainha Victoria condecorou o General Funch com a 

ordem da Cross".  

Não sabia elle que Victoria Cross era uma condecoração ingleza e que na 

epoca, a rainha Victoria já não existia.  

Isso não tinha importancia alguma: o que delle pretendia o governador era 

muito mais util aos dois, como vamos ver. 

Chegara o fim do mez, e chamado ao palacio, recebera estas explicações: 

- O Sr. vai fazer a folha de pagamento: faça em duplicata. Uma entregará 

ao administrador, outra a mim. E' o Sr. quem recebe o dinheiro do Thesouro, 

pela folha que organizaremos aqui. Assim se fez: a folha do administrador 

constava de 15 operarios, distribuidores, despezas postaes, etc.; a outra constava 

de trinta operarios com salarios dobrados e despezas postaes duplicadas.  

  



151  

- A receita... perguntou o Dornellas, assigantes, anuncios, etc? Que 

destino deve ter?  

- Isso lhe pertence, meu caro... o Thesouro so tem a pagar. Do excesso da 

folha dê 50$000 ao Dr. Vieira. Os outros recebem por outra verba. O resto é 

meu.  

Entende agora que importancia tem os seus serviços?  

O Dornellas tão bem entendeu a licção que no mez immediato fez tres 

folhas de pagamentos: uma simples, uma dobrada e outra triplicada, tomando 

por multiplicando a ultima folha.  

A profissão de jornalista foi tão rendosa que o Dornellas teve a 

necessidade de comprar um cofre de Milner, a prova de ratos e de fogo.  

Foi nessa occasião que a Zefinha recebeu uma carta do Fernandes que 

exigia o pagamento do emprestimo que fizera com "intenções tão bôas"...  

Era ella grande leitora de jornaes e romances e sabia portanto da 

prosperidade do Dornellas que conhecera no pic-nic da "Bica da pedra": pensou 

nelle para se livrar do Fernandes.  
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O que ella não sabia, porém, era que havia grande differença entre o 

Fernandes e o Dornellas: um estava morrendo de amores e era capaz de praticar 

as mais estupidas tolices para obter um insignificante carinho da sua 

apaixonada; o outro homem era "pratico", experimentado e sobretudo, 

desiludido de muitas theorias de moral e honestidade, e argumentava com a sua 

consciencia: 

- Eu e o Silveira temos prosperado... porque? Puzemos ao largo os 

sentimentos de virtudes. O Pereira, um homem honesto a toda prova, 

intelligente, illustrado, competente... não passa de um guarda-livros, ou o que dá 

no mesmo – um servente graduado de qualquer commerciante, e ha de morrer 

pobre e obscuro. Que diabo! A vida que se conhece é a deste mundo... Si não 

gozarmos com os outros o que existe de bom nessa terra, somente com a 

esperança de uma felicidade problematica, discutivel... pasaremos uma vida 

"cachorra". Sempre ha tempo para a gente fazer uma reconciliação na hora da 

morte.  

Foi á porta de um homem desse calibre que a Zefinha bateu. 
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Escolheu uma hora mattinal, occasião propria para se tratar de negocios 

difficeis, opportunidade que ninguem deve perder quando tiver o desejo de 

obter algum favor importante. 

A essa hora a humanidade com que nasce de novo todos nós estamos 

alegres pela manhã e facilmente resolvemos problemas complicados. 

Explicou a Zefinha que o Fernandes lhe emprestara dinheiro para a 

instalação do Collegio e que até aquella data havia sido impossivel accumular 

lucros. 

- Discutamos o seu orçamento, minha senhora, disse o Dornellas que, 

deputado e jornalista, gostava de dennunciar  a profissão, com os termos 

technicos do officio. 

- As maiores despezas, Sr. Dornellas teem sido feitas com o pensionato: 

leitos, roupa do dormitorio, asseio, etc. 

- Primeiro erro. O Collegio deve cobrar dos alumnos aluguel do 

dormitorio, uso dos leitos e tudo mais. O Collegio não fornece livros? 

- Não Sr. Os meninos trazem os seus. 

- Outro erro. O Collegio deve adoptar livros que não sejam commumente 

usados e 
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os vender com o lucro. Assim fazem os Maristas, minha senhora. Elles vendem 

tudo: livros, papel, pennas, lapis, tinta e até brinquedos de bolinha de vidro... E' 

uma receita excellente. Por isso não se paga imposto de industria... e profissão. 

O seu collegio não dá festas? 

- Por ora não temos feito nenhuma festa collegial, por economia... 

- Ora... Está perdendo outra fonte de renda! 

Faça muitas festas, por quotas entre os meninos. No fim de cada festa 

sempre ha um saldo apreciavel. Todos os collegios fazem assim: os meninos 

pagam afinador do piano, concerto e limpeza dos moveis, emfim tudo que se 

gasta no collegio...  

Pois bem; eu lhe empresto o dinheiro necessario, mas proponho uma 

sociedade em regra, e faremos uma contabilidade verdadeiramente commercial.  

Seu marido pode vir falar commigo hoje mesmo, si quizer.  

- O Zeca não entende nada disso, Sr. Dornellas. Quem governa o barco 

sou eu, essa é a verdade... que muito me peza confessar. Podemos nós mesmos 

discutir as  

  



155  

bases da sociedade e o Zeca assignará sem ler.  

O Dornellas não ignorava que a casa do Zeca era semelhante a celebre 

casa do mui celebre Gonçalo, e por isso não se admirou naquela verdade que 

tanto pezava na confissão de Zefinha.  

Prometteu ir ao collegio, examinar o estado financeiro do negocio, tratar 

das clausulas do contrato.  

Depois que sahiu a Zefinha, o Dornellas reflectiu: isso de sociedade em 

commercio precisa de muita vigilancia. Nada mais facil de ser um dos socios 

enganados pelo mais sabido. A Zefinha é uma mulher das Arabias... engana ao 

marido, quanto mais a mim... Vou metter no meio o Pereira, que é um pobre 

diabo, intelligente e trabalhador, como qualquer animal de carga, sem ambições, 

sem habilidade para fazer outra coisa fora da regra...  

A' noite foi a casa do seu amigo.  

- Tenho um negocio excellente em mão e lembrei-me de ti. Bem sabes 

que nunca passarás de um simples guarda-livros, por mais que te esforces.  

Os patrões não dão sociedade nas casas  
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sinão aos caixeiros de balcão, que são empregados necessarios, que conhecem a 

freguezia, que adquirem pratica de vender e comprar. Queres levar toda a tua 

vida marcando passo?  

- Sei perfeitamente disso. Guarda-livros nunca faz falta: sae um entra 

outro, e o serviço continua como dantes. Estou resignado com a minha sorte. 

Entendo que o homem não é o que quer ser, mas o que deve ser. Si assim não 

foss, todos os homens seriam iguaes na sociedade; não haveriam profissões que 

se chamam humilhantes.  

- Não entendo assim. O que sei é que a felicidade não entra pela porta, 

como a luz do Sol: é preciso que a gente a vá procurar. Vem trabalhar comigo. 

E's intelligente, estudioso, e podes dar um grande impulso á tal Academia do 

Zeca. Aquillo é uma mina. Colllegio é um hotel em que o hospede come o que 

se lhe dá e não tem direito de reclamar. Além disso, paga visitas médicas que 

não recebe, compra livros, papel, tinta, lapis, etc. sem saber quanto custa nem 

quanto paga... 
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- Mas... isso não é uma mina, é uma ladroeira, interrompeu o Pereira. 

- Eis ahi um defeito dos teus raciocinios... O director de um collegio é um 

negociante como qualquer outro: compra e vende. Pensas que é pelo amor a 

instrucção que esses senhores gastam seu tempo em ensinar meninos e 

supportar a impertinencia da maioria dos pais? Nada disso: é pelo lucro que dá o 

negocio. Faze o calculo: supponha vinte meninos internos, no minimo cem mil 

réis por mez para alimentação, são dois contos. O mais que elle gasta não passa 

de um conto... Acrescenta que elles pagam tudo: louça, vidros, luz, etc., e que 

essas contas são contas de chegar... fechadas no fim do anno, quando ninguem 

se lembra mais do que fez... Accrescenta mais as férias, os dias em que os 

meninos vão passar em casa dos parentes ou correspondentes... 

- E' um escandalo! 

- Pereira, tu não és deste mundo! A vida é assim em toda a parte! Aprende 

esta licção que me ensinou o Governador: A linha recta é incompativel com a 

Natureza que faz tudo curvo, sinuoso. Não ha linhas 
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rectas nos animais, nas plantas, na Terra, no céo, em parte alguma no universo. 

Como quer o homem teria a pretensao de fazer linha recta na sua moral, na sua 

religiao, na sua regra de vida! A linha recta, disse o meu amigo Governador, é... 

não me lembro o termo... é... sim, é isto: a linha recta, disse elle, é uma 

anamorphose. 

- Pensa como quiseres, Dornellas. Eu serei sempre um homem fóra deste 

mundo... não porque o queira ser assim... mas, porque assim nasci. Arranja-te lá 

com o Zéca, que é homem de linhas tortas, e com a Zefinha, mulher de linhas 

duvidosas... 

- Pois então, meu caro Pereira, não me recuses o teu auxilio de guarda-

livros. Os teus serviços julgo indispensaveis aos meus projectos. 

O Pereira acceitou esse convite... 

.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  

Estavam reunidos os interessados no collegio do Zeca. 

Depois de uma hora perdida em palestra o Dornellas puxou o relogio, 

olhou a hora e reclamou que era tempo de tratar de coisas serias. 

- Senta-te ahi, Pereira, disse o Dornel- 
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las, e vai tomando nota das clausulas do nosso contracto. 

- O nome do collegio deve continuar o mesmo, falou a Zefinha; já tem 

quasi um ano de existencia. 

- De certo, accrescentou o Zeca, é um bonito nome e está muito 

conhecido. Não vale a pena perder. 

- Isso não tem importancia para mim, disse o Dornellas. Proponho que a 

firma commercial seja Dornellas & Cia.; que o prazo do contracto seja cinco 

anos e quanto ao capital, eu entrarei com uma quantia igual a que vocês 

possuirem aqui e  emprestarei a que for precisa alem disso.  

- Acho conveniente estas clausulas no contracto, falou a Zefinha: A 

gerencia economia será entregue a mim no tempo do contracto. A rescisão 

poderá ser feita antes do termo, por proposta de um dos socios, e neste caso 

pagará elle uma multa igual a dois terços do seu capital.  

E' preciso reflectir nisso, ponderou o Pereira. Lembro um caso que pode 

clarear suas idéas: Um ricaço, na Bahia, tinha um filho único, muito peralta, e 

querendo metel-lo no commercio, associou-se  
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a um lojista seu amigo. Uma das clausulas do contracto dizia que o filho do 

ricaço seria auxiliar da casa e outra que aquelle que se arrependesse do negocio 

pagaria ao outro não sei quantos contos.  

O lojista começou por se tornar grosseiro com o rapaz. Tanto fez que o 

filho do ricaço abandonou a casa e o homem propoz a dissolução da sociedade. 

Resultado: o lojista recebeu a multa... e ficou só, visto que o socio não entendia 

nada do negocio...  

- Aqui não ha nada disso, disse o Zeca. Eu não me intrometto em nada e 

Zefinha cuida somente da "minagem".   

O Pereira não conteve uma gargalhada.  

- E' exactamente a minagem que o Dornellas não quer.  

- Desculpe o meu marido, Sr. Pereira, ele quis dizer "menage", e como a 

lingua não ajudou proferiu essas blasphemia.  

Discutiram ainda um pouco e foi acceita a proposta da multa por 

arrepedimento.  

- Muito bem, disse o Zeca, o Pereira é o guarda-livros, o Dornellas o 

unico so-  
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cio com uso da firma, a Zefinha a gerente, e eu?  

- Tu homem, serás o usufrutuario, respondeu o Pereira. Podes viver dos 

teus rendimentos, fazer os teus versos e deixar o negocio correr por nossa conta.  

- Francamente, tiraram-me um pezo das costas. Para mim nao ha vida 

melhor do que a do jornalista. Tem liberdade de trabalhar quando quizer, vai 

sempre a todas as festas, é querido e procurado. Vou ser o reporter do jornal do 

Candóia...  

- Não ficas tão livre quanto pensas, disse a Zefinha, o teu nome está preso 

na firma.  

- Ora... mas as minhas responsabilidades são menores, e eu já estava 

cansado de ser o responsável por tantas coisas.  

- Maiores responsabilidades tens do que essa: as de marido.   

Não entram ellas no contracto, bem se vê, disse a Zefinha, 

apparentemente risonha mas indignada contra o Pereira.  

No dia seguinte foi registrado o contracto e a nova firma entrou em 

funcções.  

Na ausencia do Zeca, que fôra com o  
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Dornellas  ultimar os negocios, a Zefinha teve uma coerencia com o Antunes. 

- O Dornellas cahiu na ratoeira, meu caro, e nem meia duzia de Pereiras o 

podem salvar... 

- Que diabos pretendes fazer? 

- Nada mais simples, eu sou o gerente, arrecado a receita e faço as 

despezas. Presto conta ao Sr. guarda-livros. Está claro que elevarei a despeza e 

baixarei a receita. O saldo é nosso. 

- Sabes de uma coisa muito séria? A minha posição é cada vez mais 

perigosa nesta casa.  

- Tens medo? Eu não tenho nenhum. E fica sabendo disto: não gosto de 

covarde... vejo que não és ainda o homem do meu ideal... Acabas de perder a 

minha estima, Antunes. O que me seduz é um homem ás direitas que não tema 

perigos, que saiba dominar, que tenha insaciavel ambição e ao mesmo tempo 

despreze as ninharias. 

- Mas, reflecte bem: lá um dia se descobre tudo, e eu fico desmoralizado... 

- Não percas tempo... Vai para outro lugar em que não corras o perigo de 

ver des- 
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coberta a tua hypocrisia pois tu es hypocrita... Receias ficar desmoralizado, 

dizes a mim, quando há quasi um anno que te desmoralizaste... Anda, foge... 

sabes lá o que é moral? 

- Perdoa-me, Zefinha... pediu o Antunes humilhado. 

- Sim, perdôo-te, é um modo de dizer, porque preciso de ti para outra 

coisa. Não penses que as mulheres são umas bonecas... Nem creias nessa moral 

de meninos de escola... E tudo hypocrisia. 

- Mas, devemos sempre respeitar a sociedade. 

- Deixa-te disso. Não existe individuo da raça humana que não tenha 

infringido essas leis da Moral feitas pelo homem para encobrir os proprios 

vicios. A Moral é uma doutrina contraria as leis da Natureza. Tu bem sabes 

disto, por experiencia. Não seria melhor, mais honesto, que publicamente nos 

amassemos? Que tu não tivesse medo da censura dos que fazem talvez peior do 

que nós? 

- Lá isto é verdade, mas a gente precisa viver na sociedade com um nome 

respeitado. 
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- A sociedade é composta de uma sucia de mentirosos. Só existe uma 

coisa que faz o nome respeitado: o dinheiro. E' exactamente o que pretendo ter. 

Quero bastante dinheiro para que me respeitem... 

- O talento tambem enaltece o homem... 

- Estás doido?... Sem dinheiro morre o maior talento... de fome. Dinheiro, 

somente dinheiro, é a alma de tudo. Pensas que no Brasil não existe ninguem 

superior ao Rui Barbosa, por exemplo? Existem muitos, com certeza, pobres 

diabos que não poderam ser deputados, senadores, ministros, nem ir a Europa... 

- Pode ser, mas o dinheiro obtido por meios ilicitos... 

- ... é sempre dinheiro, que não sabe nada de moral. Seja lá de onde venha 

a agua, do charco, do rio, do mar, das nuvens, molha do mesmo modo. A 

differença é quento mais se distancia de nos, menos impura fica. 

Quanto mais o individuo se afasta da pobreza, da miseria, mais pobre se 

torna. Não vês como a filha do Presidente da Republica, uma menina que não 

vale mais do que as outras, é um poço de virtudes, um 
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assombro de rarissimas qualidades physicas, moraes e intellectuaes? Quem lhe 

da tudo isso? O dinheiro. Onde foi buscar esse dinheiro? Na bolsa do povo, 

fazendo negociatas escandalosas, causando prejuizos ao commercio, á lavoura, 

á industria, furtando em summa... Quem lhe vai dizer que esse senhor é ladrão? 

Ninguem, não é? Pois elle é mais ladrão do que um miseravel que furta as 

minhas gallinhas para comer... 

O Antunes sentiu-se inferior á Zefinha, pois, não teria nunca a coragem 

de falar contra a hypocrisia da sociedade e muito menos de confessar os 

proprios defeitos. 

Teve medo. 

Tudo vai muito bem na sociedade, quando as apparencias podem enganar. 

A sociedade tolera tudo que se faça occultamente: o grande crime é viver 

ás claras. 

Por isso julgou prudente fugir e arranjou um pretexto para resignar o seu 

lugar no collegio. 

Não fez grande falta. 
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CAPITULO XI 

Um bello dia, que não era mais bonito nem mais feio do que os outros, 

veio ao mundo o primogenito da Zefinha. 

Nesse dia recebeu ella muitos presentes de acordo com o protocollo dos 

usos e costumes locaes: pão de ló, vinho do Porto, gallinhas, etc. 

No terceiro dia, podem vir as offertantes ver o recemnascido. 

Não obstante se parecerem umas com as outras as crianças de tres dias, o 

filho da Zefinha era, na opinião da das vizinhas, muito gordinho, muito 

engraçadinho, muito parecido com o Zeca, e muito chorão... 

- Que nome vai elle receber? Perguntaram. 

- Todos os meus filhos terão nomes que comecem pela letra C, respondeu 

o Zeca. Tenho a ideia de lhe pôr o nome de Conde... 

- Que idéa e' essa? Inqueriu a Zefinha... 

- Muito bôa idéa... si elle der para o commercio, ou para a politica, lá 

fóra, no extrangeiro, pensarão que ele é um Conde de verdade. 
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- Isso é ridiculo... 

- Não acho! Conheço Condes e Duques e Doutores de mentira que 

tomaram bem a sério os seus titulos e ninguem lh diz nada. 

- Dizemos que depois de homem arranje elle o titulo que mais lhe agrade, 

porque infelizmente os homens teem a mania de ostentar uns rotulos de nobreza 

falsa ou sabedoria infusa. 

- Então escolhe qualquer outro nome que comece por C. Não faço outra 

questão.  

- Pois ha de ser Cornelio, disse a Zefinha. 

Quando o Pereira, que se encontrava na sala, soube da escolha, disse a 

seus botões: 

- Esta mulher me faz crer na reencarnação. Ali está o espirito de 

Catharina de Medicis... 

Ao mesmo tempo, na cozinha, as creadas tagarellavam. 

- Não é por falar mal, dizia uma, mas o menino não se parece nada com o 

pai. 

- Que tem isso? o nariz é todo de D. Zefinha. 

- Mas você viu que ele tem genipapo? 

Na linguagem popular, genipapo é uma 
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mancha arroxeada que as crianças descendentes de mulatos, apresentam na 

região em que se acha o osso sacrum.  

- Não seja linguaruda... o Sr. Zeca e a D. Zefinha são gente branca. 

- Ora... pois vocês não sabem que a avó do Sr. Antunes coçava-se com o 

pé? 

- Isso é sabido... o Sr. Antunes é neto d’uma cabrocha que vendia arroz 

doce no mercado. 

- Está ahi de onde vem o genipapo do filho de D. Zefinha... 

Já havia passado cinco dias quando se lembraram os pais de Cornelio de 

fazer o registro civil. 

Telegrapharam ao Silveira, a fim de que fosse elle uma das testemunhas 

do registro, pois que sera padrinho duas vezes. 

Foi portanto pela manhã do setimo dia depois do nascimento da criança, 

que compareceram o Zeca e o Silveira ao registro do Cartorio Civil. 

- Eu vou tomando nota neste papel, disse o escrivão, porque o livro está 

muito atrazado. Imagine que sou eu só para tudo. 
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e si fosse viver unicamente do rendimento do cartorio, estava bem servido...  

- Mas, ponderou o Siveira, o Sr. deve fazer grande numero de registros 

por dia...  

- E' o que o Sr. pensa. A gente pobre não registra os filhos sinão depois de 

mortos, por causa da certidão de obito... Dahi não vejo nem um x. Vão 

dizendo... em que dia nasceu a criança.  

O Zeca respondeu.  

- Olhe lá, incorreu na multa, disse o escrivão, mas, evita-se isso: diminue-

se o tempo. Não ha nenhum prejuizo, tanto faz nascer em um dia como no 

outro.  

Terminado o apanhamento das notas, perguntou o Silveira:  

- Quando devemos vir assignar o registro?  

- A's vezes eu mesmo vou levar o livro á casa dos pais e das testemunhas 

para a assignatura, e me pagam mais cinco mil réis, pelo trabalho. Outras vezes 

nem vou lá. Deixo o logar das assignaturas em branco, ou mando alguem 

assignar por elles.  

- Não sabia eu dessa novidade...  

- Que quer o Sr.? O governo é o culpado, pois não paga como devia ao 

escrivão, 
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não lhe fornece livros, nem nada absolutamente. Só faz é pedir estatistica disso, 

estatistica daquillo, e nem um vintem de gratificação... E o Sr. não sabe de nada: 

no mato é que as coisas correm ás mil maravilhas... Já vi uma estatistica de 

obitos que dizia: Fulano, idade desconhecida, estado civil ignorado, causa da 

morte – numa cacimba. Aqui ainda vem o atestado do medico que não viu o 

defunto e declara que o individuo morreu de qualquer coisa que lhe diz o 

encarregado do enterro.   

- Mas, afinal, perguntou o Silveira, o Sr. manda o livro para a nossa 

assignatura?  

- Não é preciso. Passo logo a certidão por causa das duvidas.  

E o escrivão, calculando a folha em que provavelmente ficaria inscripto o 

nascimento do Cornelio, lavrou uma certidão com todas as formalidade de 

documento serio.  

Assim ficou legalisado o nascimento do primogenito do Zeca.  

O baptismo foi marcado para o mez seguinte.  

.     .     .    .     .     .    .     .     .    .     .     .    .     .     .    .     .     .    .     .     .    .      
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Quando a Zefinha se achava estabelecida e inteiramente habilitada a 

auxiliar o trabalho de contabilidade que devia ser feito pelo Pereira, foi elle 

convidado a dar começo a escripturação.  

Cerca de oito horas da noite veio o Pereira tomar as notas necessarias 

para a bertura da escriptura mercantil.  

A Zefinha recebeu o guarda-livros com extrema amabilidade.  

Antes de lhe mostrar os documentos de despesas e as notas de receita, 

preparou-lhe o animo com uma palestra muito cheia de gentilezas.  

- O Sr. parece um homem triste, Sr. Pereira, disse ella.  

- Não sou triste nem alegre, minha senhora, sou indifferente...  

- Muito mal pensado... a nossa vida é muito curta: devemos tornal-a 

agradavel o mais que podermos.  

- Depende dos temperamentos.  

- Qual temperamentos!... Somos nos mesmos que fazemos o nosso 

temperamento, Sr. Pereira. Procuranos nos convencer de doutrinas e teorias que 

não ser-  
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vem si não para contrariar o fim da nossa existencia. 

- São modos de ver... o que pode causar prazer em uns, causará desgosto 

a outros. Deixemos, porém, isso de parte. Vamos trabalhar. 

A Zefinha foi buscar uma porção de papeis e pensando comsigo: esse 

Pereira se suppõe melhor e mais forte do que os outros... A raça humana é uma 

só: não existe homem que não seja vencido pela mulher. A questão é saber qual 

seja arma que deva ser empregada. 

- Sente-se aqui, Sr. Pereira, parece que o Sr. não procurará de proposito 

logar incommodo, nem deixará de ter algum cuidado pela sua saude... 

- Estou bem em toda a parte, minha senhora. 

- Antes de começar o trabalho vamos tomar uma chavena de café e comer 

uns bolinhos... 

- Não tenho apettite. 

- Não faça cerimonia, Sr. Pereira, a gente tem apettite a qualquer hora. 

Não recuse estes bolinhos que foram feitos por mim mesma. 
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- Tanto incommodo... 

- Veja lá... não recuse... seria uma indelicadeza, e o sr. é um homem 

distinto e bem educado... Não deve querer por tão pouco causar desgosto a uma 

senhora que o aprecia, apezar de suas exquisitas theorias... 

O Pereira acceitou o offerecimento. 

Durante a pequena refeição a Zefinha fez tantos agrados, tornou-se tão 

gentil, que o Pereira perdeu apreciavel porcentagem de sua selvageria. 

Em compensação, sentiu que tinha as mãos frias, a cabeça ardente e 

transpirava tanto que era forçado a enxugar o collarinho. 

- Faz muito calor aqui não acha? Perguntou a Zefinha. 

- Não, minha senhora, é devido ao café um pouco quente. 

- Sabe de uma coisa, Sr. Pereira? deixe esse "minha senhora" a cada 

palavra sua, faz-me mal aos nervos... 

- Desculpe-me, é meu costume... e afinal, são nove horas e ainda não 

trabalhei nada... 

- Não se mate por isso, meu amigo. Venha amanhã. 
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- Mas, é preciso que eu cumpra os meus deveres. Estou pago para 

trabalhar. 

- Sim, meu amigo, amanhã trabalhará. E visto que perdeu tempo, não se 

vá agora. Espere pelo Zeca e tomaremos chá em companhia... 

- Por favor, não altere os meus habitos. 

- Um homem como o Sr. não deve ser escravo dos seus habitos. O habito 

que tem o poder de escravisar o homem toma o caracter de vicio. Não acha? 

- Conforme... si o habito é honesto... 

- Não ha conforme: tudo que passa do limite é vicioso... devemos ser 

senhores da nossa vontade e nunca escravos da virtude ou do vicio. 

- Estudarei isso, D. Zefinha. 

- Mais tarde me dirá, não é? Quero ver o Sr. alegre, que saiba aproveitar o 

tempo que tem para viver na terra, pois isso de esperar pelas douçuras de outros 

mundos, é demasiadamente hypothetico... 

- D. Zefinha parece materialista... 

- Nem sei se o sou... gosto muito de Voltaire e li e reli o "Systema da 

natureza" de Holbach, as "Ruynas" de Volney, já... 
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leu as "Ruynas"? E' um livro delicioso... 

O Pereira não conhecia nenhuma das duas obras e acceitou o emprestimo. 

- Acertei, reflectiu a Zefinha. O homem está fisgado. Tem o fraco da 

literatura... 

Depois do chá, despediu-se o Pereira, e em sua casa monologou: 

- Que juizo fazia eu dessa Zefinha... E' uma mulher illustrada e sem 

preconceitos... Vem dahi o mal que dizem della... Isto é uma terra infeliz... 

Ninguem pode ser espirito superior: apparecem logo os despeitados, invejosos e 

nullos que se esforçam por de sua frente, o obstaculo destruidor de sua vaidade 

fôfa... Pena é que seja ella casada com um sujeito tão imbecil. 

Recolheu-se ao seu quarto, e abriu ao acaso a obra do Barão d'Holbach. 

Encontrando um trecho em que o escriptor diz que o homem materialista 

é mais virtuoso do que o homem religioso,  porque pratica o bem e não espera 

recompensas eternas, e que o seu unico interesse é viver tranquillo e gozar a 

felicidade terrena, disse comsigo: 

- Deve ter sido neste livro que a Zefi- 
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nha aprendeu as theorias que professa. Na verdade, a existencia d'alem tumulo, 

é um problema insoluvel e não vale a pena se matar a gente por essas coisas que 

se acham muito distantes de nós e demasiado acima de nossos recursos 

intellectuaes. 

Leu mais algumas paginas e adormeceu. 

No dia seguinte sentiu que as horas custassem de mais a passar, e sem dar 

por isso, tomou o bond de seis horas da tarde para ir á casa da Zefinha. 

Tendo notado que ella gosta de rosas, levou uma linda rosa cor de ouro, 

que comprara a um jardineiro espanhol chamado D. José. 

Não desceu porém do bond, ao passar deante da casa da Zefinha, viu que 

era muito cedo; continuou a viagem até Bebedouro. 

Na volta, cerca de oito horas da noite, foi que se animou a entrar. 

A Zefinha esperava-o. Agradeceu a delicada offerta da flor que prendeu 

com um alfinete ás rendas da blusa. 

- Gosta de musica, Sr. Pereira? 

- Sou um grande apreciador da musi- 
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ca, mas não um crítico, pois não me apliquei ao estudo das Bellas Artes.  

- Vejo que o Sr. é muito modesto. Sabe que a modestia exagerada é um 

tipo de vaidade? A gente deve ser franca, dizer sem receios que sabe ou não 

alguma coisa. Que musica prefere? gosta de melodias tristes? 

- Agradam-me muito, comtanto que não sejam monotonas, como a maior 

parte das nossas insupportaveis modinhas... 

- Venha ouvir um lindo trecho do "Balo in Maschera", conhece? 

- Nunca tive o prazer de ouvir uma oppera: conheço o que se toca por ahi 

nos pianos... 

- Vou cantar a Invocação de Ulrica. Imagine primeiro que a cena 

representa a invocação de uma feiticeira que vai começar o seu trabalho e 

invoca o demônio, o rei dos abysmos. 

Começa a tocar. 

- Isso é a introdução... 

- Agora vai cantar a feiticeira. 

A Zefinha cantou então com uma explendida voz de contralto a invocação 

da feiticeira negra. 
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- Muito linda a música, disse o Pereira, mas não é triste... é solemne. 

- Sim, mas adiante ha um trecho bem triste é a supplica de Amelia que o 

marido vai matar, porque suppõe que foi trahido. A pobre lhe roga o favor de 

abraçar o filho unico. Só não posso cantar os ultimos compassos porque são 

altos de mais para a minha voz... 

- É disso que o Sr. gosta? interrou a Zefinha, depois de haver cantado. 

Pois, acho muito triste e fóra da moda. 

A scena é ridicula. Ora, imagine que os senhores maridos fazem das suas 

e as mulheres não os vão matar por isso... Si eu tivesse um marido urso, eu lhe 

cortava a cabelleira, como fez a Dallila ao bruto do Sansão. O que acha o Sr.? 

- Não sei... E' um assumpto delicado... Embaraça-me qualquer opinião 

que tenha... 

- Ora, imagine que o Sr. se apaixonasse por mim, e fosse correspondido... 

Acharia justo que o Zeca saltasse contra mim de faca ou de pistola em punho? 

Si fosse elle que se derretesse por alguma Russa ou 
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Polaça, deveria eu meter-lhe uma bala nos miolos? 

- Seriamente, não sei que responda... Nunca experimentei situação 

similhante... 

- Experimente... Não sabe o que diz um escriptor americano? 

- A opportunidade passa diante de todos: uns não a enxergam, outros não 

teem animo de a pegar, e os mais ousados a agarram com ambas as mãos... 

São esses que merecem verdadeiramente o nome de homem. Os outros 

não passam de uns palermas que se lamentam de não haverem tido 

opportunidade... quando o facto é que não tiveram coragem... 

O Pereira ouvia tudo sem poder falar. Transpirava se estivesse proximo 

de um incendio. 

A Zefinha contemplou-o durante alguns segundos, sorriu e tomando a 

cabeça do Pereira entre as mãos, beijou-lhe a fronte. 

- Fale, homem; converse... disse a Zefinha ao Pereira que estava tremulo; 

e sem proferir palavra.  

Não podendo mais supportar a situação o Pereira despediu-se e sahiu. 
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O caminho para casa foi para o Pereira como o caminho para o Calvario... 

Momentos houve em que sentiu desmedido prazer reavivando a sensação 

do primeiro beijo assim recebido, de surpreza e desejado sem esperança. Outros 

eram de receio e ao mesmo tempo de vergonha. 

Não era para menos. O Pereira havia passado a juventude sem o gozo 

natural dessa epoca. 

Educado com austeridade, nunca tivera namoricos, nunca frequentara 

reuniões familiares, não sabia dançar. 

Os pais, principalmente a velha mamã, queriam o Pereira similhante a 

uma menina innocente e pura. 

O sermão diário era sempre este: 

- Meu filho, foje das más companhias... Foje das mulheres... Quando 

fores homem e tiveres meio de vida, escolhe uma moça digna de ti e casa-te. 

Não imites os outros rapazes da tua idade... gastam a mocidade com essas 

mulheres de má vida... Não fumes... E' muito feio fumar... Não passes noite fóra 

de casa...  

O Pereira era muito docil e viveu assim 
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sem experimentar esses communs accidentes da vida humana que só é forte 

quando conhece as desventuras, só é proveito quando reconhece que por algum 

momento foi inutil. 

Ao primeiro perigo que se apresentou, o Pereira não soube luctar e cahiu 

vencido. 

Parece um grande erro educar o homem ignorante do mundo, incapaz de 

se dirigir por entre os innumeros obstaculos e tropeços da existencia.  

Por isso o Pereira não distinguia falso amor do verdadeiro e desvaneceu-

se de ser pela primeira vez amado por uma mulher bonita, instruida e sobretudo, 

a delicia de gozar um amor prohibido pela sociedade. 

E correram os mezes. 

No escriptorio, o Pereira não trabalhava como dantes. 

De momento a momento, cahia em profunda meditação, ao ponto 

de não ouvir e nem ver o que proximo se passava. 

As suas contas eram cheias de erros de somma, erros de lançamentos, 

troca de palavras, falta de letras. 
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Uma vez, foram tantos os erros de uma conta, que o patrão lhe disse: 

-Parece-me que o Sr. está desgostoso... Acha que está ganhando pouco?  

- O Pereira respondeu que estava doente e não sabia o que soffria. 

As suas vizitas á Zefinha continuavam regulares e frequentes, mas a 

contabilidade do famoso collegio não dera nem o primeiro passo. 

Quando falava elle nisso, a Zefinha respondia que não havia de faltar 

tempo para cuidar de coisas aborrecidas. 

O Dornellas tinha cega confiança na honestidade do Pereira e no seu 

amor ao trabalho e julgava que ia correndo tudo bem. 

O Zeca não imaginava nunca a possibilidade de ser um marido 

condescendente e considerava a mulher um poço cheio de virtudes, sem lugar 

algum para conter outra coisa. 

Foram os dois namorados se habituando aos factos consumados, de modo 

que não tinha mais muita cautela e suppunham que o resto da humanidade era 

composta de individuos cegos. 
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Ora, num desses dias nefastos, entra o Zeca na sala e apanha o Pereira 

beijando as mãos de Zefinha... 

- Muito bem! Sr. Pereira... está muito bonito isto!... Summa-se daqui para 

fóra... grandissimo canalha! 

O Pereira, humilhado, cheio de vergonha, cahiu de joelhos exclamando: 

- Mate-me! sou um miseravel... 

- Levante-se, idiota; não sou um assassino, nem tenho geito para isso... 

O Pereira sahiu acabrunhado, e em sua casa, recolheu-se ao quarto de 

dormir, tomou um revolver, apontou ao coração e suicidou-se. 
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