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I 

 

     O Dr. Soriano, um advogado conhecido na cidade, especialmente pelo 

cumprimento descommunal das pernas, não era homem que esperasse pela 

vinda de clientes: procurava-os onde julgasse possível que seus preciosos 

serviços tivessem a opportunidade de ser necessários. 

     Era um sabbado. 

      Como de costume, foi ás 8 horas da manhã á casa de seu barbeiro, o 

Juvencio, á rua do commercio. 

       O Juvencio era o barbeiro mais tagarela que é possível imaginar. 

        Estava, no momento, raspando a cara de um freguez. 
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  - E um instante, Dr. Soriano... a barba do seu collega está quase feita. 

     O Dr. Soriano puxou uma cadeira para o lado da janela e poz-se a ler o 

“Gutenberg”, jornal de maior circulação entre os seus leitores daquella 

epoca. 

     Emquanto lia, um italiano, engraxador de botas, o Vicente, que fazia 

ponto na barbearia do Juvencio, tomou posse das botinas do Dr. Soriano. 

   - Lustre bem as botinas do Dr. ! recomendou o barbeiro. 

    O Dr. Soriano lia attentamente o jornal. 

   - Sabe da novidade, Dr. ? pergunta o Juvencio. 

   - Estou procurando... Onde a leu? 

     O Juvencio não sabia ler... mas não havia coisa que se passasse na 

cidade que não chegasse ao seu conhecimento e que elle a não transmitisse 

á freguezia. 

     - Não conhece o deputado Dornellas? 

Dizem que brigou com o Zéca... 

     - Não eram sócios da firma Dornellas & Cª.? 

     - Eram socios... A mulher do Zéca entrou tambem, e os filhos da 

Candinha dizem que andava mais gente na tal socie-  
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dade, e por causa dessa trapalhada o Pereira, empregado lá em Jaraguá, fez 

a asneira de se suicidar...          

     - Espere ahi... interrompeu o Dr. Soriano. O “Gutenberg” dá uma noticia 

do suicídio por motivo ignorado e publica um aviso da dissolução da firma 

Dornellas & Cª. Que embrulho é esse? 

     - São negocios de brancos, Dr. Soriano... 

Eu gosto muito de falar, mas não da vida alheia... Aqui na minha casa não 

consinto que se trate da honra de mulher casada, nem de moça solteira... 

    O Dr. Soriano farejou naquellas noticia alguma coisa mysteriosa e tomou 

a resolução de ir visitar o Dornellas. 

     Transferiu a barbeação para outra hora e metteu-se no bond da linha 

circular. 

     Tão pequeninos eram que lhes davam o nome de “caixas de fósforos”. 

      Fumando enorme charuto, descançando as longas pernas sobre o 

encosto do banco fronteiro, os braços estentidos, mais deitado do que 

sentado, fez a viagem, calculando o que lucraria de um processo, si 

houvesse, que duraria o tempo sufficiente                 
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para esgotar o dinheiro e a paciencia do seu constituinte. 

     Ao chegar em frente da casa do Dornellas, bateu estrondosamente com 

os pés no soalho do bond, signal de ordenar a parada do carro, e desceu 

antes que elle parasse. 

     - Como sabe, disse, depois dos cumprimentos usuaes, sou um dos seus 

maiores apreciadores e vim oferecer os meus insignificantes prestimos para 

tratar dos seus negocios commerciaes. Você bem soube que sou advogado 

do commercio e que as minhas causas tiverem sempre sentenças 

favoráveis... 

     - Sei disso, mas não tenho questão nenhuma com a Justiça. 

     - Não diga tal, meu caro! Sempre ha meio de se arranjar um bom 

negocio com a Justiça quando é um deputado do governo que joga com os 

pausinhos... 

      - Mas, eu não tenho nada que fazer com a Justiça... Fiz um contracto, 

arrependi-me, propuz a rescisão, paguei a multa combinada e dei-me por 

satisfeito. 

     - Ora !... Pode-se annullar o contracto ... 

Você recebe a multa que indebitamente pa- 
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gou e mette o seu sócio na cadeia... Inutiliza-o para toda a vida! 

     - Que  lucro teria eu nisso? 

     - Pensa você que só se questiona no fôro para se alcançar lucro? A’s 

vezes é por vingança; outras por capricho. 

      - Mas, nem eu quero me vingar nem alimentar caprichos. 

      - Que diabo! Nós advogados, precisamos de viver e si vocês todos 

pensarem assim não valeu a pena perder tantos anos alisando os bancos da 

academia!  

      - Ha muita gente que lhe pode dar trabalho mais lucrativo... Eu não 

quero, nem pretendo querer, negócios com a Justiça. 

      - Em todo caso, posso dar um parecer de que o amigo se utilisará ou 

não... 

     - Não perca seu tempo, Dr.; repito que não quero negocios com a 

Justiça. Os srs. advogados bem sabem que são esses os piores negocios do 

mundo. 

     - Para quem é do governo; deputado e jornalista... tem todos os juizes ao 

seu lado... 

     - Por favor homem! Não insista! 

     Comprehendeu o Dr. Soriano que daquel-     
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la matta não sahiria coelho e despediu-se do Dornellas. 

     Foi tentar o Zéca, que ainda ocupava o predio da praça dos Martyrios, 

onde se installara com a sua “Academia de Primeiras Letras”. 

     - Meu caro poeta! O que me traz aqui é a grande sympathia que lhe 

dedico... Sou o maior admirador do seu talento. Os seus versos são de um 

lyrismo impeccável! Quando o meu amigo conversa com as musas parece 

que dedilha uma lyra com os cabelos da Aurora untados de mel de flores... 

     - Lisonja de sua parte, Dr., respondeu o Zéca muito comovido. 

     - Não é lisonja, é a verdade nua! Aquele versinhos que sahiram no 

“Gutenberg” de domingo passado... saturaram-me de encantos que me 

penetraram pela alma dentro... Imagine agora que tive a noticia de que um 

tratante de marca, como o Dornellas, vai contractar um advogado para 

arruinar o meu bom amigo! 

     - Arruinar-me? Não tenho nada com isso. O negocio era de minha 

mulher... Meu, tinha somente o nome.   
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    - Isso mesmo! O seu nome é que vai sofrer. Sabe o que é ver o nome de 

uma pessoa de bem mettido num processo escandaloso? 

     - Deixe vir a tempestade... Deixe vir!  

Direi que a culpa de tudo cabe é minha mulher e que sou tão inocente como 

a primeira camisa que vesti. 

     - Então, vocês não andam lá muito para que digamos? 

    - Andamos os dois como cão e gato; mas estamos ligados para sempre e 

não ha remedio sinão levarmos a vida para diante. Lá um dia virá a 

bonança. 

     - Porque não requer o divorcio? 

      - Não pensei nisso... demais que proveito tiraria? Não poderia casar 

outra vezes e continuaria a ser um homem inutilisado.  

     - Sim, mais tomaria uma vingança, e sua mulher tambem ficaria 

inutilizada... 

     - Nem sei que lhe diga! Prefiro as coisas como estão... 

     - Reflita sempre... e quando precisar de mim... estou inteiramente  ao 

seu dispor. 

     Sahiu o Dr. Soriano lastimando não haver sido feliz na sua caçada. 
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     O Zéca ficou, porem temeroso do que poderia fazer contra elle o 

Dornellas. 

     - Foste a causadora de toda esta desgraça disse á mulher. 

     - Eu? Tive culpa de que o idiota do Pereira se matasse? 

     - De certo! Namoraste o pobre rapaz que fui obrigado a expulsar de 

minha casa. 

     - Não falemos nisto. O certo é que te dei a ganhar o que nunca chegarias 

a obter com os teus versos... 

     - E o processo que vem ahi? 

     - Nesta não cahirá o Dornellas! Dinheiro não fala, não se penhora... 

Moveis... não nos pertecem mais... As nossas dividas são enormes: não 

temos pago a ninguem.  Devemos ao Capricho seis mezes de pão; ao 

armazem do Escôva, devemos seis mezes de fornecimento... Devemos a 

professora, a marceneiros, á lavadeira, á engomadeira... 

     - Que diabos fizeste do dinheiro que temos recebido? 

     - Grande tolo! Guardei-o para o que désse e viesse... Si os credores se 

mexarem quem paga tudo é o Dornellas... 

     - E que vamos fazer?  
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     - Tenho os meus projectos... Vamos passar uns tempos em Fernão 

Velho. 

Quando se esquecerem de nós, voltaremos. 

     - O nosso collegio? 

     - Já se acha extincto por si mesmo. Os papás e as mamãs dos nossos 

alumnos não gostaram do bom exemplo que lhes dei e retiraram os 

queridos filhinhos... 

     De facto; no dia seguinte ao suicidio do Pereira a noticia correu por toda 

cidade com a causa explicada e commentada muito desfavoravelmente á 

fidelidade conjugal da Zefinha. 

     As mamãs, que não toleram sejam os filhinhos testimunhas da 

infidelidade da mulher do proximo, foram diligentes em prohibir que as 

innocentes creanças frequentassem  um collegio em que podessem 

comprehender coisas que se devem reservar para intelligencias superiores... 

      E o collegio do Zéca morreu de repente, vitimado por... traumatismo 

moral. 

  



II 

     A Zefinha vendeu sem difficuldade e sem opposição dos credores todos 

os movies do collegio. 

     Os pobres fornecedores não quizeram  querellar com o Dornellas, 

homem do governo, homem da imprensa... 

     Bem sabiam elles que com o governo e com a imprensa ninguem deve 

viver mal. 

      Concluida a liquidação da Academia, morta na flôr da existencia, 

cuidou-se da arrumação da bagagem e seu transporte pela via ferrea para 

Fernão Velho. 

      Dirigiu-se o Zéca á Estação Central e pediu informações ao respectivo 

chefe. 

     - O Sr. Pode despachar os seus trens como carga ou como bagagem. 

     - Qual é a differença? 

     - Como bagagem paga mais caro, po- 
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rem, vai mais depressa, porque segue no mesmo  carro em que for o Sr. 

     - No mesmo carro?! 

     - No mesmo trem; tanto faz dar na cabeça como na cabeça dar. 

     - E como carga? 

     - Leva mais tempo e custa mais barato. 

     - Que demora poderá ter, mais ou menos? 

     - Quasi nada. A questão é completar um vagão. A’s vezes vai no mesmo 

dia. 

     - Pois, neste caso, prefiro despachar tudo como carga. 

    E o Zéca despachou alguns volumes de moveis; cama, colchão, malas de 

roupa, cadeiras, objectos de cozinha, etc. 

    No dia seguinte partiu, ás 6 horas da manhã, deixando a mulher em casa 

do Barroso, na Cambona. 

    Eram 9 horas do dia quando chegou a Fernão Velho. 

     Não havia nunca viajado e não pensou que houvesse de sentir fome. 

     Fernão Velho era habitado quase exclusivamente por operarios de uma 

Fabrica de Tecidos e alguns pescadores.     

     Por condescendencia  da Directoria da 
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Fabrica, pequeno numero de pessoas extranhas possuiam ali algumas 

casinhas para se recrearem nas festas do Natal. 

     Não havia hotel, nem casa de pasto ou coisa que se parecesse, para dar 

almoço ao Zéca. 

     Comprou pão e bolachas na única padaria do logar e comeu, reflectindo: 

     - Que diabo de lembrança teve a Zefinha de vir para um logar destes? 

Enfim, quem não dóta não vota, e ella quer assim... assim se faça. 

     Tendo traquilizado o estomago que não vive de conversas, foi se 

informar do Chefe da Estação onde poderia encontrar uma casa 

desoccupada e para alugar. 

      - Ali, adiante, defronte da igreja, ha uma casinha que se aluga. 

      - Com quem se tracta? 

      - Com o vizinho.    

     Tomou o Zéca a direcção indicada e já se achava no meio da ponte, 

quando se lembrou de que defronte da igreja deviam existir muitas casinhas 

e muitos vizinhos. 

     Voltou. 

      -  Desculpe, Sr. Como se chama o homem que aluga a tal casinha? 
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     - Ora, esta! O Sr. Parece que veio de fóra, pois não conhece o Chico 

Veado... 

     - Si eu o conhecesse não perguntaria, está bem visto. Nunca vim aqui... 

     - O Sr. está nessa idade e nunca veio a Fernão Velho? Não ha bicho 

carêta em Maceió que não tenha vindo passar as festas aqui. 

     -  Teve o Zéca desejos de replicar, mas a Prudencia lhe deu o conselho 

de engulir calado aquella descabida censura, e foi procurar o Chico Veado. 

     Escolheu a casa que lhe pareceu estar collocada defronte da igreja e 

bateu. 

     - Quem é? inqueriram de dentro. 

     - Sou eu! respondeu o Zéca. 

     - Eu, quem? Repetiram. 

      -  E’ de paz! Retorquiu, lembrando-se então da formula consagrada por 

uso secular para se abrir uma porta a quem nella bate... o que prova  que 

nem sempre podemos confiar nas palavras do Evangelho:  

     “ Batei e abrir-se-vos-á ; pedi e dar-se-vos-á”. 
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     Como não se seguiu ao “E’ de paz” o nome da pessoa que pacificamente 

pretendia parlamentar, quem abriu a porta, puxou-a para si e deixou livre 

passagem, conservando-se coberto. 

     - Pode entrar! 

     - Aqui é que mora o Sr. Chico Veado? 

     - Está falando com elle... 

     Explicou então o que pretendia. 

     - Quem aluga a casa não sou eu. O dono mora em Maceió. Não conhece 

o Coronel Cazuza? 

     - Não conheço... Não tem elle outro nome? 

     - Coronel Cazuza, homem! Casado com D. Mocinha, que se curou de 

maleitas com um remedio do matto que eu ensinei. Pois a noticia correu de 

bocca em bocca... 

     - Sim estou sabendo agora... Mas, onde mora o Coronel Cazuza? 

     - Pois não sabe? Numa casa grande, na rua Formosa, á direita de quem 

vai daqui e salta na Levada. 

     - Agora é outra coisa... Muito obrigado. 

     - Não ha de que... Foi por gosto que lhe ensinei. 
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     Em vista das informações, nada mais tinha que fazer o Zéca, sinão 

esperar o trem que passaria, de volta, ás quatro horas da tarde. 

     O tempo que faltava ao momento da partida ser de mais longo para 

quem se via num lugar extranho, e sobretudo com um almoço de pão e 

bolachas. 

     Para se distrahir, caminhou lentamente, sem destino, pela linha ferrea. 

     Depois de meia hora de caminhada sentou-se á sombra de um bambual. 

     Puxou o relogio e viu que tinha muitas horas de espera. 

     Fazia calor. 

     Tirou o chapéo, o palitot, encostou-se a um dos bambús e fechou os 

olhos. Parecia dormir. 

     - Moço! falou uma mulher que passava. Ahi tem cobra! 

     O Zecá ergeu-se de sobresalto. 

     - Quero dizer que não é bom a gente se deitar debaixo de “bambuzal” 

porque bambú é um pau damnado para criar cobra. Si o camarada não é 

curado, morre sem pedir fogo fogo para o cachimbo. O Sr. não é curado? 

       

  



20  

     - Não... e nem sabia disto! 

     - Pois quem anda no matto deve ser curado de cobra. 

     - Com que  é que se faz isto? perguntou, interessado o Zecá. 

     Os habitantes das povoações do interior gostam muito de conversar com 

os estranhos ao lugar; por isso a mulher ficou encantada de poder mostrar 

os seus conhecimentos sobre a prophylaxia das mordeduras de cobras e 

explicou:     

    - Com palavras. O Chico Veado sabe uma oração que tem muita força, si 

o Sr. quizer... 

    - Não, não quero. Não vim aqui para me curar de coisa nenhuma, 

respondeu o Zéca, levantando-se e sahindo do lugar em que se achava 

correndo o risco de morrer sem pedir fogo para o cachimbo que nunca 

fumara. 

     Tornou á Estação. 

     Ouviu resignadamente a palestra de canoeiros que falavam de curraes de 

peixes, das cheias do Mundahú, dos perigos, que corriam ao navegar pelo 

Calunga, etc. 

     Um dos canoeiros aproximou-se do Zéca. 

     - O Sr. é de Maceió? Está me parecen- 

  



21 

do que fui eu quem o levou uma vez á Bica da Pedro... 

     - Sou... Estou esperando o trem para voltar. 

     - Porque não vai de canôa? A viagem daqui a Bebedouro é ligeira e de 

lá o Sr vai no bond. 

     - No seu caso eu faria assim, apoiou o Chefe da Estação. O trem de 

Pernambuco vem atrazado e não vale a pena viajar no trem da cachaça que 

passa mais cedo. 

     O trem da cachaça é o que vem de Cachoeira e Rio Largo, reconduzindo 

individuos que foram fazer negocios na feira daqueles povoados, nos quaes 

estão situadas duas importantes fabricas de tecidos. 

     Esses viajantes voltam mais ou menos esquentados pelo alcool, e 

frequentemente a algazarra que fazem desanda em pancadaria, tiro ou 

facada. 

     Aceitou o Zéca o alvitre lembrado e embarcou na canôa offerecida. 

     O canoeiro arregaçou as calças, metteu-se na lama do porto, impelliu a 

canôa para o largo, armou a vela e remou durante alguns segundos. 

     Logo que apanhou o vento, deu uma vol-   
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ta de escôta no pé direito que apoiou á holda da canôa, segurou o extremo 

da corda com a mão esquerda e com o remo transformado em leme dirigiu 

o barco com vento de bolina. 

     - Com  este vento, patrão, não dou meia hora para chegarmos em 

Bebedouro. 

     - Fale pela bôcca de um anjo... Estou caceteado que não imagina! 

     Vinham outras canôas em direcção contraria. 

     - Acho interessante isto: com o mesmo vento se navegar em sentido 

opposto, disse o Zéca. 

     - Quem invetou esta manobra foi S. Pedro para aperrear o Diabo...  

     - Como foi isso? 

     - Foi assim, patrão. O Diabo ia navegando pelo mar, com vento de popa. 

Pensava elle que era impossivel navegar para traz. Na frente delle ia S. 

Pedro, que advinhou o pensamento do Diabo. Deu um bordo, metteu a proa 

a barlavento, bolinou e passou a bombordo do Diabo que nunca mais 

navegou até hoje. 

     Não se passaram quinze minutos quando o cessou repentinamente o 

vento. 
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     - Esta foi uma dos diabos! falou o canoeiro. 

     - Que ha? Interrogou o Zéca. 

     - O vento vai mudar... e com a maré enchente, temos de ir a remo... 

Mas, não tem nada, patrão, é só uma meia hora  mais... 

     As horas da gente da lagôa duram mais do que as horas dos relogios. 

     Ja se occultava o Sol por traz da colliha, para os lados de Coqueiro 

Secco, quando os navegantes penetravam no canal de Bebedouro. 

     Ahi, não havia vento que servisse para enfunar uma vela. 

     Os maroíns faziam festas ao Zéca, que se maldizia da infeliz lembranças 

de haver preferido viajar numa canôa. 

     Por acaso, um bond atravessava a ponte quando se aproximou a canôa 

do ancoradouro.   

     O canoeiro gritou: 

     - Eh! Pare o bond! Tem passageiro. 

     O carro parou um pouco abaixo da ponte e pachorrentamente esperou 

que o Zéca desembarcasse e correse até lá. 

     Os bonds de burros eram muito condes 
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cendentes; mais de uma vez, o Zéca, das janellas do seu collegio, á Praça 

dos Martyrios, fizera signal de que desejava tomar pasagem num bond, 

quando lhe faltava ainda pôr a gravata, vestir o collete e o frak, procurar o 

chapéo... 

     Já se foram esses bons tempos... 
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     - Venho morto de fome! foram as primeiras palavras que proferiu o 

Zéca , ao entrar em casa, levando a cara e as mãos inchadas pelas 

ferretoadas dos maroins. 

     - Porque não pocuraste a casa da tia Inêzinha? 

     - Nem me lembrei de que tinhas uma tia naquelle lugar em que Judas 

perdeu as botas. 

     - Vocês, poetas, são uns sujeitos desmiolados. Acham tão bonito, no 

papel, uma casinha pequenina, com um coqueiro no lado que morre de 

saudades de amores que não foram delle; bebem perfumes nas flores 

silvestres, como si perfumes fossem alguma coisa que entrasse pela bocca, 

e quando se vêem debaixo de coqueiros e no meio das flores silvestres, 

dizem que por ali se perderam as botas do pobre apostolo que nunca em 
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sua vida nem depois de morto metteu nelas os pés... Fernão Velho, Zéca, é 

um lugar muito poetico. 

     - Diabo leve a poesia daquillo! Nem a gente tem ali o que comer! 

     - Teu mal é fome. Vamos jantar. 

     O Zéca banhou o rosto “encalombado” e comeu com o apetite de quem 

passou um dia a se alimentar da brisa que murmura umas coisas 

mysteriosas e incomprehensiveis aos ouvidos dos poetas. 

     No dia seguinte sahiu á procura do tal Coronel Cazuza. 

     Não foi difficil encontrar a casa indicada. 

     Bateu á porta. 

     Veio abrir-lh’a uma negrinha que deveria ser a copeira do Coronel. 

     - Que quer  o Sr.? 

     - O coronel está em casa? 

     - Está, sim, senhor. 

     - Quero falar com elle. 

     - Espere ahi... disse e fechou a porta á cara do Zéca, correndo a avisar o 

Coronel.  

     - Manda entrar! Como é que se deixa uma pessoa na rua? Esta moleca é 

os meus peccados! Nunca aprende a tratar com gente, bradou o Coronel, 

um velho ca-   
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pitalista que vivia de emprestar dinheiro a juros de 10% ao mez. 

     Seus clientes eram, na maior parte, commerciantes que se mettiam em 

negocios de assucar. 

     São negocios bem amargos, algumas vezes. 

     Quando baixa o preço, não há assucar que preste para o comprador de S. 

Paulo: quebra no peso, não confere com a amostra, demorou na viagem, e a 

consequencia é cahir o vendedor nas unhas do Coronel Cazuza e de outros 

que lucram da desgraça do proximo. 

     - Entre e sente-se, meu amigo. Desculpe a demora que teve ahi, do lado 

de fóra... Esses creados! Não ha nenhum que preste! 

Quanto mais se escolhe peior é. 

     - O mal é geral, Coronel. 

     - A culpa é toda nossa. Já se fez uma porção de regulamentos de creados 

e no principio foi tudo muito bem... Depois, relaxaram. Ninguem se 

importou com as cadernetas, e voltámos ao que rea dantes esta miseria. 

Mas... estou tomando o seu tempo... Que é que o traz aqui? 
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     - Alugar uma casa que o Sr. tem em Fernão Velho. 

     - Pois não! Mas, previno logo: só alugo até Novembro, porque passo a 

festa lá. Isso é que não deixo. Trabalho não é meio de morte. Levar o anno 

inteiro a quebrar a cabeça com os negocios e não ter ao menos um mez de 

descanço... é um pau com formiga... 

     - O meu sonho dourado é não trabalhar nunca Coronel. 

     - Era muito bom... O Sr. tem fiador? Só alugo a minha casa com fiança. 

Não é fazer mau juizo do Sr.; nem tal coisa lhe passe pela imaginação, mas 

ninguem traz estrella na testa e eu já tenho muita experiencia do mundo. 

     - Está no seu direito, arranjarei fiador. 

     - Olhe lá, não me serve bacharel, nem empregado publico. Bacharel é 

gente de sophismas, de leis e decisões de tribunaes... Tenho birra com elles. 

Empregado publico nunca tem nada. Ordenado não se penhora, não serve 

de garantia para coisa alguma. Eu lhe conto: uma vez, emprestei dinheiro a 

um empregado publico que me deu uma procuração para receber os seus 

venci-  
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 mentos. Sabe o que succedeu? No primeiro mez recebi o ordenado delle, 

no segundo quando fui ao thesoureiro... o homem já havia embolsado os 

cobres... 

      - E medico? Só lhe posso arranjar um medico, meu amigo. 

     - Medicos... Não me servem tambem. O meu medico é contractado: tem 

um ordenado fixo até que eu venha a morrer. Todo o interesse delle é, 

portanto, que nunca chegue a minha vez de bater os trinta e um. 

     - Qual é o aluguel da sua casa. Coronel? 

     - Para o Sr., é dez mil réis por mez. 

     - E para garantir um aluguel desta ordem põe o Sr. tantas difficuldades? 

     - Oh! meu caro! Para um homem de commercio um tostão é dinheiro, e, 

como sabe, dinheiro é sangue, e sangue não se dá... 

     - Pois bem, não faremos negocios, disse o Zéca, animando-se a tomar 

uma resolução grave, independente de consulta á sua cara metade. 

     - Como quizer. Não fui eu quem o foi procurar. Quem precisa é que vem 

á minha casa. Toda gente se queixa de que eu sou    
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um agiota, que empresto com juros exhorbitantes... E’ uma injustiça. 

Quando elles precisam veem lamuriosos... Na occasião de pagar é que lhes 

falta a vontade... Criam paralysia nas mãos... Si a gente cae na patetice de 

não se acautelar contra o calote... Adeus, viola! Ora, eu não trabalho para o 

bispo, nem sou pai da humanidade. 

     O Zéca despediu-se e sahiu indignado contra o Coronel Cazuza. 

     A Zefinha, que mui raramente approvava as rarissimas deliberações 

individuaes do marido, não reprovou a recusa que fizera elle ao Coronel, e 

disse: 

     - Iremos nos hospedar em casa da tia Inêzinha. 

      Não havendo nenhum motivo para demorar a partida, aproveitaram o 

trem da tarde e seguiram para Fernão Velho. 

     O Zéca levava ao braço o pequeno Cornelio. 

      A mulher não queria amarrotar os vestidos, nem augmentar o 

incommodo que haveria de causar á tia Inêzinha, si conduzisse uma creada 

para cuidar do filho. 

     Foram recebidos alegremente. 
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      A tia Inêzinha era casada com o Pimenteira, contra- mestre da Fabrica 

de Tecidos. 

     Tinha cinco filhos. A mais nova era a Laurita, que nascera poucos dias 

antes do Cornelio. 

     - Estimo muito conhecer o teu marido disse a tia Inêzinha, tomando o 

Cornelio das mãos do Zéca. 

     - O’ mamãe, exclamou uma das primas da Zefinha, o tio Zéca apanhou 

chuvano caminho. 

     - Qual chuva, qual nada! respondeu o Zéca, mostrando um volume de 

panninhos molhados. Foi este brutinho que me fez tão bom serviço. Tenho 

as pernas geladas. 

     - Ah meu amigo, disse a tia Inêzinha, o Sr. tem de pagar o que fez aos 

seus pais... A gente paga o que deve neste mundo mesmo. 

     - O peior é que não tenho roupa para mudar... 

    - Que é da garrafa de leite? perguntou a Zefinha. 

     Quem viaja com crianças leva sempre uma garrafa de leite fervido, pois 

não é facil obter esse alimento a qualquer hora. 

     - Ora bolas! Lá deixei a garrafa no  
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trem! Este menino me atrapalhou tanto... 

     - Bonito! Hein,, titia? Será possivel arranjar um pouco de leite? 

     - E’ difficil, mas tudo se remedia. Por esta noite, a Laurita dividirá a 

ceia com o Cornelio. 

     A tia Inêzinha deitou um pouco d’ agua tépida com assucar no leite 

reservado por a Laurita e encheu as respectivas mamadeiras. 

     Emquanto as crianças chupavam, cada uma dellas ao collo das meninas, 

passeava o Zéca, agitando as pernas resfriadas. 

     - O Sr. Zéca pode vestir umas calças de Pimenteira, até que chegue a sua 

roupa aconselhou a tia Inêzinha. 

     - Não é preciso este incommodo... 

     - Não, Sr.; pode fazer mal. Vem d’ahi um rheumatismo... O Sr. não está 

acostumado a se molhar. 

     - Nem estou acostumado a lidar com crianças! 

     - Quem se casa, meu amigo é para isso.  

Quanto mais si fosse o Sr. quem tivesse os filhos! Já tive cinco e sabe Deus 

o que me custaram! 
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     - Tambem... era só o que faltava! resmungou o Zéca. 

     A tia Inêzinha foi buscar umas calças do marido e convidou o Zéca a 

fazer a substituição. 

     O Pimenteira era mais alto e mais gordo, pelo que é presumivel que as 

calças do contra-mestre não se ajustassem muito bem ás pernas do Zéca. 

     - Onde dormiremos? Perguntou o Zéca bastante desejoso de fugir dos 

olhares sombeteiros das primas. 

     A tia Inêzinha resolveu promptamente o complicado problema: 

     - Arma-se uma rêde na sala, para o Sr. Zéca. A Zefinha dormirá 

commigo e Pimenteira passará muito bem a noite de hoje nesta marqueza. 

Quanto aos pequeninos irão dormir nos braços de suas mamãs. Tudo se 

arranja bem, quando ha deligencia e boa vontade.   
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     A’s cinco horas da manhã despertou o Zéca pelo ruido da roda d’agua 

que dava movimento ás machinas da Fabrica. 

     Ao tempo em que se passavam estas scenas a Fabrica de Fernão Velho 

era exclusivamente alimentada  por força hydraulica. 

     Vinham as aguas de duas represas á fralda da montanha pouco distante, 

por um acqueducto, em forma de canal, e despejavam-se sobre uma grande 

roda de madeira, de modelo antiquissimo. 

     A casa do Pimenteira era situada ao fundo da Fabrica. 

     Pouco habituado a despertar antes do nascer do sol, accordou o Zéca, 

bocejando, e sentou-se na rede. 

     Em Maceió ainda se crê que todas as re-  
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des, assim como a carne secca fornecida pelas xarqueadas do Sul do paiz, 

são mercadorias importadas do Ceará. 

     A que serviu de leito ao Zéca fora fabricada na Matta Grande, de onde 

vêem todas as que são vendidas na capital. 

     Depois de esfregar os olhos com os dedos, vestiu o Zéca as suas calças 

já enxutas. abriu a porta que o Pimenteira deixara semi-cerrada ao sahir 

para fiscalizar os trabalhos preliminares da Fabrica, e esperou pelo café. 

     Todas as manhãs preparava a tia Inêsinha um bule cheio de café e tantas 

tapiocas quantas pessoas as deviam comer. 

     Afim de que fosse menor o consumo do café, torrava-se o grão 

misturado com assucar bruto, do que resultava que pequena quantidade de 

pó era sufficiente para dar ao liquido a desejada cor, illudindo-se com isso 

mais a vista do que o paladar. 

     Concluida essa refeição matinal, accendeu o Zéca um cigarro e partiu a 

saber noticias de sua bagagem. 

     - Então, Sr. Chefe, sabe quando virá a minha bagagem? interrogou 

apresentan-  
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do ao Chefe da Estação o conhecimento de embarque. 

     - Não vê esta lista? explicou o Chefe, indicando uma faixa transversal 

no papel; a sua bagagem deve vir num carro de carga. 

     - Quando chegará esse carro de carga? 

     - Espere ahi... Vou perguntar. 

     Foi ao apparelho telegraphico, chamou a Estação Central, e alguns 

minutos depois disse ao Zéca: 

     - A sua bagagem foi, por engano, metida no carro de Pernambuco. 

Agora, é preciso esperar que o carro volte. 

     - Demorará muito esse maldicto carro? 

     - Não tem que ver! E’ esperar que se complete um carro com carga para 

Fernão Velho... Póde levar dois ou tres mezes a espera... 

     O Zéca não occultou o aborrecimento que esse incidente lhe causava e 

ia falar quando o Chefe da Estação continuou: 

     - Tenha paciencia, Sr. O mundo é assim... Nínguem está satisfeito com o 

que tem. Si não hovesse estrada de ferro, o Sr. teria de esperar a sua 

bagagem, por um  
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carro de bois, que andam na maciota, um pé adiante, outro atraz...  

     - Com certeza! Mas eu paguei para que as minhas malas viessem 

depressa e não vieram!  

     - Ha um remedio: si o Sr. tiver algum amigo em Pernambuco, manda 

despachar de novo pelo carro da bagagem... Vem no mesmo dia...  

     - Vão para o inferno, vocês e seus carros de bagagem! bradou furioso o 

Zéca.    

     Voltanto á casa da tia Inêzinha, relatou o acontecido.  

     - Não se incommode, disse Pimenteira.  

 O bagageiro do trem de Pernambuco é meu camarada, traz constantemente 

encommendas para aqui e para Maceió. Para tudo é preciso geito... O Sr. 

vai ver como a bagagem volta logo.  

    Entendeu-se elle com o Chefeda Estação e foi trasmittido um kagado 

para o bagageiro.  

    Na linguagem telegraphica o kagado é um telegrama de contrabando: 

leva todas as indicações de serviço de outro com destino diverso e produz 

os effeitos do verdadeiro, sem o pagamento de taxa devida  
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     Nesse tempo, os jornais do Rio de Janeiro escolhiam telegraphistas para 

seus correspondentes e como o serviço da imprensa não era pago no 

destino, o negocio sahia de graça... com a vantagem de ser permittido o uso 

de codigos.  

     - A noite, chegou a suspirada bagagem do Zéca.  

     A casa da tia Inêzinha não comportava duas familias com seus 

accessorios: poz o Pimenteira á disposição dos hospedes o proprio edificio 

da Fabrica.  

     Havia nelle uma dependencia destinada ao alojamento do Director 

Gerente que ali não apparecia sinão uma vez por anno e permittia que 

familias de suas relaçoes o occupassem durante mezes.  

     Nessa ocasião estava livre.  

     Foi o Zéca, com a mulher e o filho, nelle se hospedar.  

     Nos primeiros dias distrahiu-se em percorrer o povoado.  

     Visitou os açudes: um delles constava simplismente de uma muralha 

que interceptava as aguas; o outro parecia, um reservatorio natural, em que 

a mão do ho-    
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mem só se denunciava na porta d’agua que communicava o reservatorio 

com acqueducto.  

     Informaram ao Zecá que a muralha de que falámos, já uma vez, havia 

rachado e as aguas correram impetuosas, arrancando arvores e destruindo 

casas.  

     No interior da matta existem bicas de madeira mettidas nas fontes 

d’agua e servem de banheiros populares.  

     Recommendaram-lhe que subisse a montanha, de cujo cimo se avistava 

Maceió.  

     Via-se tambem dali o vale do Mundahu’, que nos tempos de cheia é um 

rio perigoso: corre com rapidez que o homem não pode vencer.  

     Costumam atravessar os rios montados a cavallo: si o pobre animal não 

evita que lhe entre agua pelo ouvido... vão os dois, levados pela correnteza 

servir de pasto aos siris da lagôa.  

     Não tendo mais que ver no pequeno povoado, estenderam-se os passeios 

aos lugares proximos: Santa Luzia do Norte, Coqueiro Secco, notaveis 

principalmente pelos seus templos de dois seculos de existencia.  
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     Uma semana depois de sua residencia em Fernão Velho, começou o 

Zéca a se enfastiar. 

     Tentou pescar. 

     Alugou uma canôa e quis ser o proprio remeiro. 

     Metteu-se na embarcação e preparou-se para zingar. 

     - Olhe lá! O Sr. não sabe zingar; vá a vara, sinão emborca a canôa, disse 

o que a alugou. 

     - Ora! Tenho visto tantas vezes vocês fazerem isto... Só um burro não 

aprenderia.   

     - Uma coisa é ver, outra é fazer, respondeu o dono da canôa, fazendo-se 

um pouco ao largo. 

     Apoiou o remo a uma bocca aberta na popa e ensaiou a manobra 

conhecida por zingar. 

     Não tendo observado que os movimentos lateraes correspondiam a 

outros de rotação, de avanço e de recuo, imitou os remadores unicamente 

no que viu de longe. 
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     Ao cabo de cinco minutos não conseguira dar direcção á canôa e 

começou a sentir nauseas. 

     Quando o foram soccorrer, o pescador de primeira viagem vomitava e 

alagava-se em suores frios. 

     - Foi a maresia... Não é nada, disse um canoeiro. 

     Em casa, a tia Inêzinha pregou-lhe um sermão: 

     - Não brinque com a lagôa, Sr. Zéca.  

Familias inteiras teem morrido afogadas. Quando quizer, de outra vez, 

procure uma canôa embonada, que não vira.  

     O embono das canôas é feito com dois paus de jangada, pregados ou 

simplesmente amarrados a cada borda. 

     O Zéca não quiz repetir a experiencia. 

     A Zefinha distrahia-se tagarellando com as primas e jogando no bicho. 

     Ganhava sempre, arranjando a patota de modo que se não desconfiasse. 

     O telegrama que annunciava o numero premiado com a sorte grande 

vinha do Rio a Maceió depois de tres horas da tarde. Em Fernão Velho 

vendiam pulas até á noite, porque a noticia não chegava ali 
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sinão pela manhã seguinte. Havia, porem, em Maceió, um jogador que 

conseguia saber a dezena sorteada com antecedencia de meia hora. 

     Por meio de um codigo composto de palavras vulgares a Zefinha era 

informada pelo collega e socio da negociata. 

     Para illudir o banqueiro jogava um grupo de quatro ou cinco bichos: um 

delles era infallivelmente o bicho do dia. 

     Com esse plano depennou os banqueiros de Fernão Velho e dos lugares 

visinhos. 

     Os pobres homens não poderam resistir aos assaltos da felicidade da 

Zefinha e foram forçados á fallencia, no fim de trinta dias de pouca sorte. 

     Esse negocio era feito sem que nelle entrasse o Zéca que não sabia si a 

mulher jogava nem se interessava por conhecer a fonte de suas rendas.  

 

  



V 

 

     - Anda por ahi, homem! Dizia ás vezes a Zefinha, quando o marido se 

enfadava de estar em casa. 

     - Não sei quando pretendes deixar este buraco de carangueijos... 

     - Sai... Vai conversar... Determinei passar aqui dois mezes e passarei. 

     Tanto se repetiu a scena que o Zéca começou a sahir á hora do trem; ia á 

Estação, assistia a chegada e a partida dos comboios. 
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     Quando paravam os carros, desciam dos de terceira classe mendigos que 

faziam a viagem  de ida e volta, descendo á cada parada, para pedirem 

esmolas ás janellinhas dos de primeira classe. 

     Os trens de Pernambuco vinham sempre com atrazo: havia occasiões em 

que chegavam a Fernão Velho ás dez e ás onze horas da noite. 

     O Zéca ficava conversando com o Chefe da Estação, ou ia andar pela 

visinhança. 

     As prolongadas ausencias foram fazendo nascer na sua cabeça a velha 

mania de namorar. 

     Por falta de coisa melhor, escolheu uma rapariguinha que vinha vender 

beijús e andou meio caminho pagando-os com beijos. 

     Ficaria o namoro por esse meio de caminho andado, si a Joanninha 

houvesse lido as “Demi Vierges” ou entendesse alguma coisa de 

philosophia de Platão: mas, a namorada do Zéca não lera sinão as historias 

da Donzela Theodora e da Princeza Magalona. 

     Com algum esforço leu uns versos do Zéca. 

     O homem não comprehendia amor sem 
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verso, e á primeira punhalada no coração, agarrava-se a um Diccionario de 

Rimas e desandava a versejar. 

     Exaltou a belleza da Joanninha, deu-lhe nomes de Deusas da 

Mythologia que a pobre matuta nunca ouvira pronunciar, falo-lhe dos pés, 

das mãos, dos cabellos, de tudo, tão distante da Verdade que perdeu o 

tempo e o trabalho. 

     Ora, a Candinha tem  filhos por toda parte, como um antigo Inspector da 

linha telegraphica de Maceió a Barreiros, que tantos postes fincava na sua 

secção, quantos herdeiros de suas proliferas virtudes ia deixando pelo 

caminho. 

     Em Fernão Velho, os filhos da Candinha dormiam com um olho aberto 

e outro fechado... 

     Viram elles, portanto, que andava o Zéca de aza cahida ao lado da 

Joanninha e não tardou muito que outros olhos e outros ouvidos 

percebessem a novidade. 

     Numa occasião em que a Joanninha, enojada de ouvir cantigas á luz das 

estrellas, ajustava um encontro de melhor proveito, em logar propicio a se 

causar a ruina de todas as companhias de seguros contra fo-  
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go... de amor, o Chefe da Estação espreitava e cogitava nos meios de 

extinguir o incendio em perspectiva. 

     Na noite e na hora aprazadas, marchou o Zéca para o supplicio... 

     Era uma noite em que o trem de Pernambuco provava mais uma vez que 

a pontualidade ingleza não merece muita fé. 

     Ia cautelosamente o poeta, palmilhando caminhos cobertos de cascas de 

ostras e sururús, já arrependido do acto de bravura que praticava, contra os 

seus habitos e contrario á sua indole, quando ao passar por entre toiças de 

bambús, sente ás pernas caricias de um cão estimulado por voz de homem: 

     - Sic!... Sic!... Sic!... Pega!... 

     O poema do Zéca não havia sido feito para dente de cachorro, por isso, 

mais veloz do que o soldado de Marathona, correu a esconder longe a sua 

derrota. 

     Só abrandou o calor da fuga quando chegou á porta de sua residencia, e 

olhando para traz, não viu nem sombra de seu perseguidor. 

     Respirou, apalpou as pernas, examinou as   
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botinas, encontrando tudo no seu lugar, entrou socegadamente. 

     Ao vel-o, exclamou a Zefinha: 

     - Que é isso? Onde deixaste o chapéo? 

     - Hein? O chapéo? Gaguejou admirado passando a mão pela cabeça.  O 

chapéo?... Perdi... 

     - Perdeste o chapéo? Onde anadavas tú com a cabeça? 

     - Não sei... Só si foi o vento... 

     - Que historia mal contada é está? Como é que se perde o chapéo assim, 

sem mais nem menos? 

     - E’ o que me admira, Zefinha Nunca perdi nada. E’ a primeira vez que 

tal me succede. 

     - Si eu não conhecesse a tua força, havias de me pôr tudo isso em pratos 

limpos... Mas, vai te deita, Zéca, e de outra vez, segura bem o teu chapéo. 

     O Zéca obedeceu, resignado com a sua má sorte. 

     No dia seguinte encontraram os operarios um chapéo sem dono 

amarrado ao cordão da sineta que havia á porta da Fabrica. 
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     Dahi por diante, quando sahia o Zéca recommendava a Zefinha: 

     - Cuidado com a cabeça... Não percas o chapéo... 

     O Zéca não respondia e mandava aó diabo a Joanninha, promettendo a 

si mesmo nunca mais tentar se desviar da linha recta do dever conjugal, 

que, aliás, muito mal cumpria. 

     Terminaram os dois mezes sem outro acontecimento notavel. 

     - A esta hora ninguem se lembra de nós. Podemos voltar e cuidar do 

futuro do nosso Cornelio, disse a Zefinha. 

     - Ainda lhe não nasceram os dentes e já cuidas do seu futuro? 

     - De pequeno é que se torce o pepino, meu caro. Já tracei o meu plano: o 

Cornelio será padre. 

     - Que lembrança! 

     - E’ a melhor profissão que existe neste paiz. Padre não paga impostos, 

não faz serviço militar... 

     - E, si elle não tiver vocação? 

     - Dá-se-lhe. Bem sei como se prepara um individuo para o que se quer. 

Desde cri- 
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ança, educa-se-lhe o cerebro. Quando chega a idade de razão, não pode 

mais reagir. o processo dos mestres jesuitas. 

     - Faze o que quizeres. 

     - Vai tratar da nossa bagagem, e presta bem attenção a esse negocio de 

transporte. 

     O Zéca preparava-se para sahir. 

     - Não percas o chapéo! 

     - Acaba com isso, Zefinha, por favor! 

     - Tem paciencia... Quando o marido perde o chapéo, a mulher tem 

direito de perder a confiança. 

     Desta vez a bagagem foi despachada com as devidas cautelas e a viagem 

correu em paz.  

     Apenas pouco antes de Bebedouro uma sucia de desconhecidos divertiu-

se em arremessar pedras aos carros. 

     E’ um costume antigo esse de fazer saudações a pedradas aos trens que 

á noite passam por aquelle lugar. 

     A policia, como sempre toma conhecimento do facto e aguarda que o 

dito conhecimento produza o efeito que atribue o povo a certas drogas: o de 

"botar para fora doenças escondidas". 
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     Para evitar a zombaria da mulher, substituiu o Zéca o chapéo por um 

bonet, mais difficil de se perder quando bem ajustado á cabeça do pobre 

mortal que uma vez recebeu o sacramento do matrimonio. 

     Por infelicidade, o substituto escolhido fora feito pela  Zefinha, e os 

maliciosos amigos do poeta não se fartavam de perguntar: 

     - Quem te fez esse bonet tão chic? 

     - E’s tú mesmo que o pões á cabeça? 

     Ao que dizia o Zéca aos seus botões: 

     -  Que impertinencia! A mim não importa a cabeça de niguem e toda a 

gente se importa com a minha... Ora bolas!   

     Como soffria com paciencia o gracejo dos amigos e não entendia a 

malicia delles, no fim de algumas semanas, já ninguem notava a cabeça do 

Zéca. 

     - E’ preciso baptizar o Cornelio, disse a Zefinha, oito dias depois de sua 

volta de Fernão Velho. 

     - Nem me lembrava disso... 

     - Pois já é tempo. Escreve ao Silveira. 

     Designaram o dia e cuidaram do necessario para o acto. 

     Sendo solteiro o padrinho era costume 
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tomar Nossa Senhora por madrinha, porque dizem que si for alguma 

mulher, correrá ella o risco de vir a casar com o companheiro da cerimonia. 

     No caso presente o risco estava traçado nos planos da Zefinha: casar 

uma das primas ou uma das irmãs com o Silveira, negociante rico, chefe 

politico  em Mar Vermelho. 

     Por isso, e para ajudar a sorte, escolheu a irmã mais idosa para a 

madrinha de baptismo e a prima da mesma idade para madrinha de 

apresentar. 

     Si a voz do povo fosse realmente a voz de Deus, a difficuldade estaria 

somente na escolha.  

     Não sabia, porem, que o Silveira havia levado muito longe a protecção 

que dera á  viuva do primeiro cliente que soffrera as consequencias de sua 

intervenção profissional. 

     Por sua culpa faltara-lhe o marido: cumpria-lhe, no seu entender, reparar 

o damno causado. 
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     Tão bem reparou, que a viuva já tinha um filho nascido e outro 

nascituro. 

     Comtudo, emquanto nesas reuniões não entra a igreja, o mal não é 

incuravel.  

 

  



VI 

     Veio, pois, o Silveira cumprir a palavra dada. 

     Um domingo, pela manhã, partiram da Cambona a Zefinha, o Zéca, o 

Silveira, as madrinhas e o afilhado, que era levado pela madrinha de 

apresentar. 

     Foi feita a viagem num bond especial, que nesse tempo se denominava 

“bond expresso” e era tirado por burros que levavam um collar de guizos, 

para se distinguir dos outros, dos “da tabella”. 

     Nos bonds ordinarios traziam os burros uma campainha. Empregados 

em serviço funebre, e no dia de Sexta Feira  da Paixão, participavam os 

animaes da tristeza 
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do acto e privavam-se de guizos e campainhas, mas não se livravam do 

estimulo do cocheiro, que, então usava um cipó em lugar do chicote. 

     Chegados á Matriz, já ia em meio a Missa. 

     Proximos á pia d’agua benta achavam-se cinco candidatos ao baptismo. 

     Um delles chorava desconsoladamente e a sua madrinha de apresentar 

passeava entre as columnas, esforçando-se por o acalmar. 

     Concluida a Missa, paramentou-se o vigario, retirando uma velha estola 

do gavetão da commoda, na Sacristia, beijando-a e mettendo-a pela cabeça. 

      Dizem que tudo isso é symbolico. Esse beijo deve lembrar o de Judas, o 

apostolo trahidor... 

     Junto á pia baptismal contou o vigario os seus pequenos clientes. 

     Disse algumas palavras ao ouvido do sacristão que passou perto do 

Silveira e murmurou: 

     - O Sr. é depois. 

     Postos em linha os candidatos, crianças pobres, pobremente vestidas, 

pobremen- 
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te apadrinhadas, com exclusão do Cornelio, leu o vigario o Ritual, em 

latim.  

     O Deus dos Catholicos não teve até hoje quem lhe ensinasse a lingua 

portuguesa para se communicar com os seus ministros, entretanto o Deus 

dos protestantes entende até a lingua dos negros da Africa. 

     - João, Antonio, Pedro, Sancho Martinho, falou o vigario, sem olhar 

para elles, lendo o livro que deveria saber de cor e salteado. “quid petis ab 

ecclesia Dei”? 

     Nem ao menos poz o verbo no plural. 

     O sacristão, que não entendia latim, nem tinha procuração para 

responder pelas crianças, replicou, comtudo: 

     - Fidem. 

     Desse modo tanto vale baptizar uma criança como um gato. 

     Instinctivamente calculando o valor desse acto para o qual não 

concorreram com a sua intelligencia, as crianças catholicas baptizam 

bonecas, o que nunca praticam os protestantes, principalmente os baptistas. 

     O baptismo nada mais é do que uma profissão de fé, similhante ao 

“juramento da    
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bandeira” dos militares, a “collação de grau” dos doutores: deve ser, pois, 

um acto voluntario. 

     Depois de aspergir agua benta sobre todas, pronunciou de uma só vez 

“ego te baptizo”, de empreitada, e ordenou: 

     - Vão lá para a Sacristia. 

     Deu uma palmadinha na face do Cornelio, sorriu para o Zéca, chamou a 

Zefinha “minha comadre”, o Silveira, “compadre”, e sahiu a receber as 

notas para o assentamento e as notas para o bolso. 

     Sacou a estola velha, vestiu uma capa reluzente de bordados de ouro e 

prata, e voltou a baptizar o Cornelio. 

     - Viu? falou a Zefinha ao Silveira. O baptizado é de ceremonia... A 

esportula do vigario deve ser dobrada. 

     - Tambem ha disso? 

     - Certamente. Padrinho rico paga o luxo da igreja. Si o medico da 

materia avalia a sua sciencia pelas posses do doente porque não deverá 

fazer o mesmo o medico das almas? Olhe... O Sacristão tambem traz uma 

vela de luxo... Quer dizer que confia na sua generosidade, Sr. Silveira.   
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     Na occasião em que vão os padrinhos recitar o Padre Nosso e o Creio 

em Deus Padre, por procuração tacita e inconsciente dos afilhados, o 

Sacristão offereceu ao Silveira um genuflexorio que não concorreu para a 

elevação das esportulas porque era propriedade particular de uma devota 

ausente. 

     Quando recebia o Cornelio as tres aspersões d’agua benta, os sinos 

repicaram. 

     - Ouviu? Falou a Zefinha, reprimindo o riso. Os sinos querem tambem 

entrar na festa... 

     Foi assim que com todas as honras devidas á posição social e financeira 

do seu padrinho entrou o Cornelio no seio da Santa Madre Igreja Catholica 

e Apostolica Romana. 

     Voltaram todos no mesmo “bond expresso”. 

     Nesse dia comeu o Cornelio mingau sem sal, para que não perdesse a 

virtude aquele que o vigario lhe mettera pela bocca. 

     A’ noite fez-se uma festinha, uma “partida”, como se dizia. 

     Foram especialmente convidados revisores de jornaes. 
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     Era ainda desconhecida a classe dos reporters; os revisores incumbiam-

se do noticiario de suas gazetas. 

     Já existem os reporters, que accumulam outras funcções, afim de que 

possam ter direito a pequeno salario, porque os auxiliares literarios, 

collaboradores e redactores, trabalham por amor á arte, por sport, como 

dizem elles. 

     A profissão de jornalista em Maceió não produz renda sinão em 

proveito do proprietario de gazeta partidaria.  

     No correr da festa foi a Zefinha insinuando os noticiaristas, apontando-

lhes “ pessoas de destaque”, que deveriam figurar na lista dos convidados. 

     Na terça feira seguinte, primeiro dia da semana em que saem, os 

jornaes, publicaram todos, com pequena variante: 

     “ Recebeu ante-hontem as aguas lustraes do batismo o innocente 

Cornelio, mimoso filhinho do nosso querido amigo e apreciado poeta José 

Marya. Foi padrinho do joven neophyto o abastado capitalista Silveira, 

residente no prospero povoado Mar Vermelho, onde é acatada influencia 

politica. A’ noite, reuniram-se na pittoresca 
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vivenda dos ditosos pais do Cornelio, innumeros parentes e amigos do 

venturoso casal. Foram acolhidos com a proverbial fidalguia que distingue 

a familia Barroso, nos magnificos salões resplandecentes de luz. O serviço 

de copa esteve irreprehensivel, notando-se apurado gosto na escolha das 

finas iguarias e deliciosos vinhos. Dentre o grande numero de pessoas da 

nossa elite destacamos: O Inspector da nossa Aduana, o Delegado Fiscal, o 

Administrador dos correios, o Secretario da Fazenda, o Deputado Coruja, o 

Senador Cereja, Mister, Brown, Mister Black, as senhorinhas Zézé, Bibi, 

Nenen, Mocinha...” 

     - Para que isto? perguntou o Zéca, mostrando um jornal á Zefinha. 

     - Filho, si não fizermos festas não casarei minhas irmãs e minhas 

primas. 

     Não vês como fazem os outros que teem nas suas casas candidatas ao 

matrimonio?  Dão festas, regalam os futuros pretendentes e annunciam 

pelas gazetas... 

     - Mas... isso custa dinheiro. 

     - Bem sei que não ha luxo nem vaidade que não faça cocegas á bolsa, 

mas ninguem pode viver sem essas exterioridades. 
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A verdade é que nem lembro dão o resulta do esperado. Lembro-me de 

uma familia que conheci em Pernambuco, na Capunga. Compunha-se de 

um pobre empregado publico, a esposa e uma filha que já andava fazendo 

pontaria na macaca. Economisava durante tres mezes, soffrendo privações, 

comendo na cozinha, para poupar a louça e os moveis da sala de jantar... 

Quando conseguia accumular a quantia sufficiente para a festa, convidava 

de preferencia estudantes de Direito e inglezes do commercio. Infelizmente 

perderam-se tempo e dinheiro: a menina foi forçada a dar o tiro... 

     - Si nos acontece o mesmo... 

     - Não acontecerá. O erro da outra foi apparentar um luxo que mettia 

medo aos estudantes e não illudia a gente do commercio. O que é 

necessario, agora é que arranjes um emprego serio. Já passaste da idade de 

viver fazendo versos. 

     - Vens tu a martelar de novo com o tal emprego! Dize-me, por favor, 

onde está esse emprego á minha espera? 

     - Falei ao Silveira, que tem influencia no governo, e talvez hoje mesmo 

saiba-   
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mos do resultado de sua conferencia com o governador. 

    Achava-se então no governo o Coronel Simplicio. 

     Era homem de ferro, á similhança do Marechal Floriano, que era do 

mesmo metal. 

     O Coronel Simplicio nunca desistia dos seus projectos: quando se lhe 

mettia uma coisa na cabeça, poderia chuver pedras, raios e coriscos... o 

homem não recuava . 

     Seria bem capaz de pedir que o enterrassem em pé, fardado e armado, 

como Noisot, o fiel soldado de Napoleão I. 

     Imaginou, uma vez, construir um Mercado de Flores, em Maceió. 

     Disseram-lhe que não havia flores para esse Mercado. 

     - Não desisto. Hão de apparecer as flores depois de construido o 

Mercado. 

     Antes crear um Corpo de Bombeiros lembrou timidamente um 

commerciante. 

     - Isso é que não, objectou o Coronel. Onde ha Bombeiro ha incendios... 

Em Londres, existe o melhor Corpo de Bombeiros do Mundo: por isso não 

ha dia sem incendio... 

  



62 

     - Não temos dinheiro bastante, aventurou-se alguem dizer. 

     - E o rendimento da Alfandega? 

     - Perdão, Coronel, esse dinheiro não é nosso... 

     - Não importa... O meu governo é um governo de expansão, não é um 

governo de economias. 

     O Coronel não desistiu e foi construido o Mercado de Flores, que até 

hoje não teve uma flor para vender. 

     Serve de abrigo nocturno a vagabundos e vagabundas. 

     Comtudo, o Coronel Simplicio ouvia os chefes políticos do interior e 

sympathizava o Silveira, que tinha a habilidade de adivinhar os seus 

desejos.  
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     Emquanto se festejava o baptismo do Cornelio, lia o Coronel Simplicio 

os jornaes do dia, interessando-se especialmente pelas noticias da Grande 

Guerra. 

     Uma carta da Europa achava-se estendida sobre uma mesa, junto á 

janella do seu gabinete. 

     Bandeirinhas russas, francezas e allemãs, presas a alfinentes e fincadas 

sobre diversas cidades, indicavam a marcha dos exercitos belligerantes. 

     A’ proporção que lia um telegrama avançava uma bandeirinha. 

     De repente, deu um murro sobre a mesa e gritou ao official de serviço: 
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     - Vá immediatamente buscar o redactor deste jornal! 

     - São dez horas, Sr. Coronel... 

     - Não desisto!... Vá neste mesmo instante; traga-o á minha presença! 

     Dormia socegadamente o redactor quando foi despertado e intimado a 

comparecer á presença do Governador. 

     O Coronel passeava agitado, tremulo amarrotando o jornal que tanta 

colera lhe causara. 

     Mal entrou o redactor, vociferou, sem o cumprimentar: 

     - Foi o Sr. quem escreveu isto? 

     - Este telegramma? 

     - Sim, este telegramma injurioso... 

     - Os telegrammas não são escriptos por nós, Coronel, mas pelos nossos 

correspondentes. 

     - Mentira! Mentira! Este foi invenção sua. Os allemães não saquearam 

nenhuma cidade. Isto é mentira! Sabe o Sr. o que é saquear? 

     - Sem  duvida: saquear é exercer um direito de guerra. 

     - Saquear é roubar, Sr. Redactor. Veja, leia... 
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     E abriu um Diccionario de Simões da Fonseca. 

     - Fique sabendo que os allemães não roubam, continuou. Conheço muito 

a Alemanha. Esta mão que o Sr. vê (mostrando a mão direita), teve a honra 

de apertar a mão do Kaiser. Passei nove mezes sem a lavar... O Sr. vai se 

retratar amanhã, ouviu? 

      O redactor sahiu, pensando na mão do Coronel que a devia ter lavado 

com muita pena, depois de nove mezes de incubação da honra de haver 

sido apertada pela mão do Kaiser. 

     No dia seguinte foi feita a retratação e quando o Silveira entrou no 

Gabinete, o Coronel estava alegre, porque o exercito allemão acabava de 

arrazar o forte de Namur. 

     Fumava cigarros até o meio, mettendo o resto dentro de um cinzeiro em 

forma de copo, pegado a uma escrivaninha de metal. 

     Conversou com o Silveira sobre assumptos politicos de Mar Vermelho, 

e contou a scena da vespera, mostrando de novo a mão gloriosa... 

 

  



66 

     - Desejo merecer um favor de V. Exc. 

     - Já sei... Quer um caes... Vou mandar fazer um em Jaraguá e outro no 

seu Mar Vermelho... 

     - Desculpe, Coronel. Por ora quero somente um emprego para um 

amigo. 

     - Está servido. Vou nomeal-o commissario de policia. 

     O Silveira mordeu os labios: o Zéca transformado em commissario de 

policia seria um desastre, mas não contrariou o Coronel. 

     - Faça a nomeação, ordenou ao Secretario. 

     - Não há vaga, Se. Coronel. 

     - Não desisto. Lavre uma portaria creando mais um commissariado. 

     - V. Exc. quer dizer um decreto? balbuciou o Secretario. 

     - O Sr. quer me corrigir? Portaria, disse portaria! 

     O Secretario lavrou o Decreto que o Coronel assignou sem saber o que 

era. 

     - Dê ahi o nome do seu protegido, Sr. Silveira. 

     Não havia mais remedio. Ia ser o Zéca  
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nomeado para exercer uma funcção para a qual não tinha nenhum 

predicado. 

      Depois de assignar entregou o papel ao Silveira. 

     O Secretario acompanhou o Silveira até a porta  e occultamente pediu o 

título de nomeação. 

     - Este homem, disse, não entende nada do mecanismo das Repartições 

Publicas. Falta ainda fazer os necessarios registros, pagar o sello... 

     A’ noite foi o Silveira annunciar o resultado da sua protecção. 

     Para preparar o animo do seu protegido começou por contar o incidente 

do telegramma. Esse facto demonstrava perfeitamente o caracter do 

Coronel. 

     O Zéca não prestava a devida attenção á narativa do Silveira e só 

percebeu que o Governador se havia indignado contra o redactor do jornal 

porque dissera elle que os allemães tinham feito saques. 

     - Está ahi... Uma coisa tão simples... disse. 

     - Simples? O que? interrogou a Zefinha.   

      



68 

     - Saques... Quasi todos os dias ouço falar em saques... 

     - Esses, explicou o Silveira, sorrindo, só arriscam a que fique roubando 

quem os faz e nunca quem os recebe. 

     - O Zecá não se emenda, Sr. Silveira, o Zéca não é capaz de encerrar o 

seu grande talento num “silencio repleto e profundo”, não perde occasião 

de revelar o que não sabe. 

     - Pois, meu amigo, o lugar que te arranjou o Governador exige que 

imites o Pachego de Fradique Mendes... Foste nomeado Commisario de 

Policia da Capital...  

     A Zefinha deu uma gargalhada.  

     - Tu?! Commissario de Policia! Vais parar na Cadeia, meu Zéca... 

     - O Governador não deu tempo a pedir emprego que te servisse. 

Pretendeu adivinhar o meu pensamento  e presenteou-te com este disparate. 

Si não quiseres, não és obrigado... 

     - Si não quero? Não podia haver melhor emprego para mim. Gosto 

muito de assumptos criminaes. 

     - O lugar não é mau para quem sabe 
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delle se aproveitar. A policia dispõe de muitos meios de renda secreta. 

     - Na sua mão não digo nada; mas na do Zéca... 

     - Vocês querem fazer de mim mais burro do que sou? Hão de ver como 

me sahirei bem. 

     Nessa noite Zéca não dormiu, imaginando a figura que haveria de fazer 

no exercicio de suas funcções policiaes, descobrindo crimes e criminosos, 

impondo a sua autoridade para manter a ordem publica, passeando pelas 

ruas acompanhado de ordenança. Não quereria um soldado raso para o 

seguir nas diligencias, haveria de escolher um cabo, um individuo de 

elevada estatura, que chamasse a attenção de todos pelo seu aspecto militar. 

Si fosse official da Guarda Nacional aproveitaria a opportunidade e não 

sahiria á rua sinão fardado. 

     Infelizmente recusara a patente de Alferes, havia um anno, por não 

poder pagar o sello. Não faria mal: há officiaes que não andam sempre 

fardados. Teria do mesmo modo a probabilidade de receber continencias... 

     Tinha o Zéca, como muitos outros, a ma-    
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nia de pretender que lhe fizessem sauda- 

ções militares, isso desde o tempo em que 

o governo republicano destribuiu aos habi- 

tantes do Brasil honras de officiaes do exer- 

cito, desde as de Alferes até as de General... 

 Estava, pois, radiante de alegria de po- 

der receber ao menos a continencia seu 

cabo de ordens. 

Estes e outros pensamentos similhantes 

occuparam todo o lugar do seu cérebro des 

tinado ao Somno. 

 Foi um supplicio esperar pela hora con- 

veniente de se apresentar ao Governador. 

 Almoçou ás pressas e foi o primeiro a 

entrar na Sec retaria do Governo. 

 Eram duas horas da tarde quando termi- 

naram as formalidades da investidura do Zéca 

no  cargo de Comissario de Policia. 

 Requisitou immediatamente o cubiçado 

cabo de ordens e desde então nunca faltou 

á porta de sua casa um soldado repimpa- 

do numa cadeira 

 Dois dias depois da nomeação do Zéca 



chamou-o o Governador: 

 - Amanha é dia de eleições municipaes... 

Conhece o Peixoto?   
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     - Conheço muito. 

     - Prenda-o. Não deve presidir a mesa eleitoral de Bebedouro. E’ nosso 

adversario. Prenda-o por vinte e quatro horas. 

     O Zéca não gostou da incumbencia. O Peixoto era negociante 

conceituado, homem idoso, caracter severo. 

     Como haveria de metter na Cadeia um homem assim? 

     Ao jantar estava triste. 

     Interrogado, explicou o milindroso caso. 

     - Has de prender o homem, disse a Zefinha. Vou pensar...  

     O Zéca transferiu á mulher os cuidados da solução do problema e 

dormiu até as sete horas da manhã, quando foi despertado: 

     - Levanta-te, Zéca. Deves prender o Peixoto antes das nove horas, antes 

que entre elle na sua secção eleitoral. 

     Em quinze minutos recebeu o Zéca as instrucções para cumprir a ordem 

do Coronel Simplicio 

    Sahiu. Foi a uma loja de ferragem, comprou um revolver, e guardou-o no 

bolso da calça.   
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     Assim preparado foi rondar a casa do Peixoto, á rua da Boa Vista, tendo 

antes postado algumas praças de policia nas esquinas. 

     Quando o Peixoto sahiu para tomar o bond de Bebedouro, acercou-se 

delle o Zéca, e fingindo revistal-o, deu voz de prisão: 

     - Está preso, por uso de armas prohibidas! 

     Mostrando o revolver que comprára poucos momentos antes, falou ás 

pessoas que se aproximaram: 

    - Sejam testimunhas. Este Sr. estava armado com este revolver... Cabo! 

Conduza este Sr. ao Commisariado. 

     - Você está maluco, protestou o Peixoto. Este revolver não é meu, nem 

eu tenho revolver nenhum commigo... 

     - Não sei... no Commissariado se deslindará esse negocio. 

     - Estou comprehendendo a comedia, disse, sorrindo, o Peixoto, e seguiu 

o Zéca. 

     O interrogatorio foi demorado. Quando terminou não poderia mais o 

Peixoto comparecer á sua secção eleitoral. 

     - Como ficou provado que o Sr. não te-  
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ve a intenção de fazer uso da arma que levava, sentenciou o Zéca, está 

doido... 

     - Visto que o Sr. teima que essa arma me pertence, queira restituil-a, 

pediu o Peixoto. 

     Não houve motivo para recusar o pedido e o Peixoto lucrou um revolver 

novo, comprado com dinheiro da verba secreta da Policia... 

     O Coronel Simplicio ficou satisfeito do plano bem executado e quando 

o Zéca lhe foi participar o occorrido, deu-lhe parabens: 

     - O Sr. dá para coisa... Continue, não se arrependerá. 

     O serviço policial correu por muito tempo sem exigir outra prova da 

habilidade do seu novo commissario. 

     Ao principio comparecia pontualmente ás horas do expediente. 

     Pouco a pouco foi se deixando levar pela natural indolencia e tratou de 

imitar os collegas, pedindo que lhe mandassem á causa os papeis que 

precisavam de sua assignatura. Quando houvesse qualquer coisa mais 

importante seria chamado. 
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     O policiamento da cidade corria pelo mesmo modo: o chefe da ronda ia 

dormir na sua casa, esperando que os seus subalternos o avisassem de 

qualquer novidade. 

     Os subalternos, que tambem eram feitos de carne e osso, sentiam 

desejos de dormir, e confiando bastante na indole cordata do povo 

alagoano, deixavam sem receios as ruas desertas. 

     Mais tarde, a Empreza de Illuminação Publica, confiante na efficcia do 

policiamento reunida á cordura da referida indole do nosso povo, julgava 

que a segurança e a tranquilidade da população nada sofreriam com a 

ausencia de luz e deixava a cidade mergulhada em trevas profundas...   

     Dessa multipla confiança resultava algumas vezes, raras, felizmente, 

que alguns atrevidos larapios tivessem na audacia de praticar um acto de 

bravura nunca tentado noutra parte. 

     Uma vez, penetraram numa casa de comercio, retiraram o cofre de ferro, 

conduziram-no até a praia, abriram-no a marteladas, e o que dentro 

encontraram transferiam para os bolsos, sem que todo esse  

 

  



trabalho lhes houvesse custado susto  nem carreira. 

     Outra vez, entraram numa typographia de jornal, á rua da Boa Vista, 

Carregaram typos, caixetas, cavalletes, papeis, tintas e não levaram os 

redactores porque lá não estavam. 

     Hoje temos policia militar, policia civil que sabe marchar ao toque de 

tambores, policia secreta, instituições muito uteis a quem lhes adianta os 

vencimentos a juros de 15% ao mez. 
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    O Pimenteira era o mais antigo empregado da Fabrica de Fernão Velho. 

     Conhecia todas as machinas, como a ponta dos seus dedos, dizia elle, 

nunca soffrera um arranhão, desde que lá entrara. 

     Um dia, porem, a velha roda d’agua não funccionava bem: subiu elle á 

muralha para examinar o velho motor. 

     Não se sabe como, rolou pelo declive e cahiu. Fracturou uma perna e 

soffreu diversas contusões. 

     A Fabrica não tinha medico ne pharmacia. Quando não recorriam á 

sciencia do Chico Veado, que curava com orações, applicavam em todos os 

casos pathologi- 
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cos e sob todas as formas therapeuticas, folhas, cascas e raizes de angico. 

     A familia do Pimenteira não confiava nem na virtude  universal do 

angico, nem no merito das palavras do Chico Veado; mandou preparar uma 

rede, ligada a um caibro, para conduzir o ferido ao Hospital  de Maceió. 

     Pelo caminho, os curiosos pediam informações, perguntavam si quem ia 

ali era doente ou ferido, indagavam as minudencias do accidente. 

     Sabiam logo que o homem ainda estava vivo, porque a rede ia coberta 

com uma colcha de chita vermelha. Si fosse um morto a cobertura seria de 

lençol branco.  

     Além disso os mortos são conduzidos com “ os pés para a frente”. 

Nunca se conduz um cadaver com a cabeça na direcção do caminho, 

porque “olha” os que o seguem e os atrahe para lhe fazer companhia na 

viagem ao outro mundo. 

     Na Cambona, detiveram-se os conductores em casa do Barroso. 

     Como era necessario apresentar uma “guia” da policia para ser 

admittido qual- 
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quer enfermo no hospital, o Zéca forneceu o tal passaporte. 

     A’s tres horas da tarde chegaram os homens á porta do Hospital da 

Santa Casa de Misericordia... 

    A Irmã de Caridade, que se achava num cubiculo, lendo um livro que 

deveria ser de orações, mostrou-se, do alto da escadaria, e falou aborrecida: 

     - Quem mandou isso para aqui? Não sabem que não ha leito 

desoccupado? 

     - Que havemos de fazer? 

     - Não sei... Voltem... Arranjam-se como poderem... 

     - Mas... nós viemos de Fernão Velho e o pobre homem morre, com 

certeza, si voltarmos com elle. 

     - Ha de morrer em qualquer parte... Aqui é que não pode ser... 

     O Pimenteira gemia... sem forças para falar. 

     Aproximaram-se alguns transeuntes. 

     - Isto é uma miseria! Exclamou um. 

    - Gasta-se uma fortuna com este hospital, para se ver disto! bradou outro. 

     O Asylo de Mendicidade é outro escan-     
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dalo... Os mendigos enchem a cidade... 

Uma vergonha! 

     A Irmã de Caridade continuava a ler o livro que não poderia deixa de ser 

um livro de orações, e voltou calmamente para o seu cubiculo. 

     - Isto não tem geito! protestou um mais energico. Esperem ahi. Vou dar 

queixa ao Provedor. 

     Nessa occasião não era mais o Dornellas o Provedor do Hospital. 

     O governador do Estado havia deliberado que os hospitaes passassem a 

ser dirigidos por associações particulares que escolhiam os seus 

provedores. 

     Não obstante isso, o Coronel Simplicio teve a lembrança de contractar 

Irmãs de Caridade, extrangeiras, para cuidarem dos doentes. 

    Ha muita gente que não acredita na caridade dessas abnegadas e santas 

mulheres. Gente ingrata e maliciosa... 

    E’ verdade que ellas não se abalam de sua terra, para lugar longinquo e 

insalubre, como o Brasil, cheio de febres, mosquitos, cobras e lagartas, sem 

a garantia.    
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de remuneração compesadora de seu nobre sacrificio. 

     E logico que devam ser bem alimentadas, bem poupadas, para que não 

morram de trabalhar, si escaparem das temiveis doenças dos paizes 

tropicaes. 

     E’ muito natural que cuidem ellas em primeiro lugar de suas santas 

almas, antes de cuidarem das molestias do proximo. 

     O Provedor, porem, que era medico e tinha o grave defeito de ser 

maçon, não achava isso nem logico nem natural, nem comprehendia 

caridade paga com dinheiro, e dizia que o Coronel Simplicio tivera uma 

idéa infeliz de importar essas enfermeiras tão... caras, podendo muito bem 

fazer boa festa com a prata de casa. 

     E por causa dessa desintelligencia estava o pobre Pimenteira atirado á 

porta do Hospital. 

     Duas horas depois, ao chamado do compadecido transeunte, chegou o 

Povedor e facilmente encontrou lugar para o ferido. 

     - Voltarei amnhã muito cedo, para ver si Vs. Excs. cumpriram o seu 

dever. 

     As bondosas Irmãs sentiram-se justa-     
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mente offendidas e vigaram-se supprimindo a ceia de café com bolachas, 

que era fornecida ás seis horas da tarde, a todos os doentes que pudessem 

comer e tivessem apetite. 

     Quando no dia seguinte entrou o desalmado Povedor, encontrou 

reunidas as Irmãs, em conferencia com o seu Director espiritual, um 

sacerdote da mesma nacionalidade dellas. 

     - Já lhes disse, minhas senhoras, que não era permittida a visita de 

extranhos, fóra das horas designadas para isso, censurou elle. 

     - O Capellão não é um extranho, Sr. Dr. 

     - Esta é a ultima vez que Vs. Excs. me desobedecem. Fiquem sabendo 

que quem manda nesta casa sou eu e que desde já estão dispensadas do 

serviço... 

     - Vamos nos queixar ao nosso Consul... 

     - Queixem-se ao Bispo, ao Consul, e podem até se queixar ao Diabo, 

comtanto que se ponham ao fresco. 

     Foi um escandalo na cidade. 

     Os doentes que são sempre uns ingra- 
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tos, rejubilaram-se com a expulsão de suas caridosas enfermeiras. 

     Pelo menos, diziam elles, as que viessem não supprimiriam refeições 

quando brigassem com o Provedor. 

     O Pimenteira não teve o prazer de sahir vivo da Santa Casa: não lhe 

fizeram curativo algum durante a noite e morreu de tetano, poucos dias 

depois. 

     Quando se aggravou o seu estado, a Zefinha, que diariamente visitava o 

enfermo, avisou a tia Inêzinha. 

     Veio ella com os filhos e se hospedaram todos em casa do Barroso. 

     Não deve causar admiração que uma casa com duas salas e tres quartos 

pudesse abrigar quinze pessoas. 

     Todas as casas de Maceió são construidas quasi uniformemente: uma 

sala de visitas, um corredouro, dois ou tres quartos, uma sala de jantar, 

cozinha, um quartinho contiguo á cozinha, e nada mais 

     Poucos annos faz que alguns “profiteurs de la guerre” começaram a 

edificar predios mais ou menos elegantes, ainda que alguns com uma 

architectura intraduzivel. 

     Em muitas casas, as mesas e as cadei- 
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ras se transformam em leitos durantes a noite, e no mesmo leito dormem 

duas e  tres pessoas 

     Os creados raramente pernoitam em casa dos amos, e si tal acontece, o 

seu leito é uma taboa ou uma esteira, posta ao chão, na cozinha. 

     Comtudo isso, a cidade tem muita hygene nos livros de leitura das 

escolas, nos compendios de Pedagogia e mais não é preciso para que 

ninguem morra por falta de cuidados com a sua saude. 

     Além disso, Maceió é uma ciadade privilegiada: as aguas sujas escoam-

se por sarjetas descobertas, ao longo das ruas; no inverno, Jaraguá não tem 

inveja da cidade de Veneza, e ninguem morreu ainda por causa de lama 

nem por causa de chuvas. 

     E, por isso, a familia Barroso não se incommodou de alojar a parentela 

na sua casinha da Cambona. 

     O enterro do Pimenteira foi um “enterro decente”, visto ser elle o tio de 

um commissario de policia e fazer vergonha ter um tio que fosse enterrado 

como o tio de qualquer individuo sem eira, nem beira, nem ramo de 

figueira. 
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     As Repartições de Policia interromperam o expediente, o Governador 

mandou que o seu Ajudante de ordens fosse dar pezames á viuva e ao Zéca, 

as esposas dos funccionarios da Policia enviaram cartões tarjados e os 

jornaes deram noticia do passamento do infeliz Pimenteira que nunca 

imaginou fosse tão distincto, tão exemplar esposo, tão rico de virtudes e tão 

grande vacuo abrisse no seio da sociedade alagoana que soffreu “mais um 

rude golpe” com o seu extemporaneo desapparecimento. 

     Na mesma noite poz-se o Zéca a escrever os annuncios convite para a 

Missa do setimo dia. 

     Já havia escripto: “ Ignez Pimenteira e suas filhas, José Pimenteira, 

(ausente), José Marya, sua esposa e filho, a familia Barroso agradecem do 

intimo d’alma ás pessoas que fizeram o caridoso obsequio de acompanhar á 

ultima morada os restos mortaes do seu sempre chorado esposo, pai, irmão, 

tio e parente Joaquim Pimenteira, e de novo convidam para assistirem a 

Missa que mandam celebrar na Igreja do Senhor Bom Jesus dos Martyrios, 

antecipan- 
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do seus sinceros agradecimentos por mais essa prova de amizade e 

religião”. 

     - Para que isso? falou a Zefinha. Si querem Missa, mandem celebrar 

para nós unicamente. 

     Mas a opinião da Zefinha não vingou; todos os empregados subalternos 

da Policia asediaram o Zéca, indagando o dia, a hora e logar em que seria 

celebrada a referida Missa. 

     Não poude portanto ser evitado o costumario annuncio. 

     Seis dias foram empregados no preparo dos vestidos de luto. 

     O trabalho fazia esquecer a morte do pranteado pai, tio e parente: 

algumas vezes, quando as meninas riam de mais, ralhavam:  

     - Tenham juizo! Lembrem-se de que estamos anojados... Pode vir 

alguem e censurar... 

     As crianças difficilmente se habituam a essas convenções sociais e 

momentos depois continuavam a brincar. 

     No setimo dia, foram todos bem tristes, bem conpungidos, ouvir a Missa 

encommendada. 
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     Na mesma occasião celebravam-se duas Missas, uma no altar mór e 

outra num altar ao lado direito. A do Pimenteira era a do altar mór. 

     Os que chegavam atrazados procuravam saber qual das duas deveria 

salvar a alma do finado contra-mestre das torturas do Purgatorio, afim de 

que por engano não ouvissem Missa alheia. 

     Os homens verdadeiramente não ouviram nenhuma das duas, porque 

ficaram á porta do templo, fumando e conversando. 

     No fim, retomaram a mascara de pezar. cada um abraçou o Zéca, 

apresentou os seus pezames á viuva, e retiraram-se de cara alegre.  
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      Esperavam o bond, na Praça dos Martyrios. 

     - Sr. Commissario... falou ao Zéca um homem que vinha quase a correr. 

Mataram o gringo da rua do Livramento... 

     - A quem foi que mataram? Perguntou o Zéca, que não ouvira bem a 

noticia dada em voz tremula. 

    - Aquelle gallego... Ali... da rua do Livramento... 

    - Mas... afinal, estou na mesma; quem é esse gallego? Que quer que eu 

faça? 

     - Vai lá, homem, interveio a Zefinha. Não te lembras de que és 

Commissario de Policia? 
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     - Francamente, estava tão distrahido... Vamos ver isso. 

     O Zéca foi pelo caminho pedindo informações ao individuo que lhe dera 

noticia. 

     Não sabia sinão do que lhe disseram: os vizinhos ouviram tiros e gritos 

da creada do morto. 

     Ninguem quiz entrar na casa antes de chegar a policia; o proprio medico 

a quem foram chamar achava-se á porta, esperando por alguma autoridade 

policial. 

     Quando o Zéca se aproximou, disse-lhe o Dr. Soares: 

      - Não quis entrar sem a sua presença. Pode ser algum assassinato, um 

suicidio... Ninguem sabe.   

     - Fez bem, Dr. Examinemos primeiro por fóra da casa. Olhe, a janella 

está fechada, a porta aberta... Vejamos si ha impressões digitaes... 

     Poz-se a examinar o ladrilho da calçada a soleira... 

     - Que está fazendo? Interrogouo Dr. Soares ao ouvido do Zéca. Está 

procurando impressões digitaes no solo? 

     - Sem duvida. Quero saber si alguem entrou ou sahiu antes dos crime.    
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     - Pode ser... si o assassino fosse macaco... Mas, dá licença que eu entre e 

veja o morto ou moribundo? Não se sabe si o ferido morreu ou está para 

isso. 

     - Podemos entrar. Não vejo nada por aqui. 

     Na sala, encontraram um homem idoso: cahido sobre uma mesa posta 

defronte da janella. 

     Sobre a mesa havia diversos instrumentos de desenho topographico e 

um pequeno revolver. 

     O Zéca tomou o revolver e mostrou ao Dr. Soares. 

     - Tem duas capsulas detonadas... 

     - Foram dois tiros, explicou a creada.  

     - Onde estava você, quando deram os tiros? Perguntou o Zéca. 

     - Eu... Eu estava ali, na venda... Ia entrando, quando ouvi o primeiro 

tiro. 

     - Cabo, prenda esta mulher, até segunda ordem. 

     A creada protestou, chorando, que não seria capaz de matar o seu patrão 

que nunca lhe fizera mal algum. 

     - Há de se ver. Por ora, está presa, confirmou o Zéca.  
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     - Uma das balas bateu na parede ali defronte, disse um dos presentes. Eu 

ia passando  e por milagre não pegou na minha cabeça... e... olhem, vejam 

o buraco na vidraça... 

     - Que dizia eu? o assassino estava dentro de casa... Quem sabe? Talvez 

combinado com esta creada, disse o Zéca, e notando a cabeça do supposto 

assassinado, que o Dr. Soares lavava, examinando o ferimento: O tiro foi 

na cabeça... 

     - ... de baixo para cima, conclui o medico. A bala penetrou na região 

submentoniana e sahiu pelo temporal. 

    - O assassino bem podia estar escondido debaixo da mesa. 

    - Só si estivesse deitado no collo da victima, replicou o medico. 

    - Quem sabe lá por onde entrou e por onde sahiu a bala? falou aborrecido 

o Zéca. O meu dever é descobrir o criminoso. Cabo! Faça arrolamento do 

que encontrar. 

     O cabo começou a arrecadar o que havia sobre a mesa, e mencionando:    

     - Um compasso... Uma folha de Papel  

     - Deixe-me ver isso, interrompeu o Zéca. 
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Continha o papel a seguinte declaração: 

Soffrendo de molestia incura- 

vel, temendo a miseria, suicido-me. 

C. BOLTENSTERN. 

     Deante desta prova tão clara de que seria inutil a habilidade policial do 

Zéca, ficou elle pensativo, cheio de tristeza. 

     O suicida era um engenheiro allemão.  

     Havia sido por algum tempo funccionario da Municipalidade, mas não 

agradara ao governo e foi demittido. 

     Disseram os jornaes da epoca que o referido engenheiro tornara-se 

antipathizado porque sustentava com firmeza as suas opiniões scientificas. 

Quando affirmava que um alicerce, por exemplo, deveria ter tantos metros 

de profundidade, não havia suplica, nem agrado, nem ameaça que o fizesse 

diminuir um centimetro no seu calculo. 

     Desde os tempos da santa Inquisição os governantes não nutrem grande 

sympathia por individuos de opiniões arraigadas. 

     Antigamente havia o recurso da fogueira  
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para convencer os mais teimosos, hoje, muito mal podem empregar a logica 

da fome. 

     Foi assim que o engenheiro allemão, não tendo ponte nem estrada para 

construir, nem coragem para morrer de fome, fez ponto na vida. 

     Antes delle, houve outro teimoso, o Schramback, que embirrou com o 

governo a proposito da muralha do Passeio Publico. Teimava que menor 

espessura da indicada por elle faria rachar a muralha quando recebesse o 

aterro. 

     Quando a muralha rachou, o Schramback deu um pulo de contente e foi 

se rir ás barbas do commendador Alencastre, presidente da Provincia, que 

se rendeu á “logica dos factos.” 

     Retirou-se, portanto, o Zéca, muito desgostoso de haver sido 

incommodado por tão pouco. 

     -   Não foi nada, disse á mulher. Foi o gringo que se aborreceu da vida e 

deu um tiro nos miólos. 

     - Na tua ausencia, o meu velho pai teve uma syncope que durou vinte 

minutos, disse a Zefinha. Parece muito mal...     
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     - Não tem que ver... Quando começa a morrer gente da familia vai um 

atraz do outro. 

     - Chama o Soares... 

     - O Soares? Deus me livre! Estava lá com o maldito gringo e não 

respeitou a minha autoridade... 

     - Vai chamar um medico qualquer... Anda dahi, homem, sinão vou eu... 

     - Oh!... Quando queres uma coisa, é anda mão, enfia dedo... 

     Foi o Zéca, resmungando, procurar um medico para o Barroso, que ha 

mezes não se movia da cama. 

     Por ultimo nem falava. 

     O primeiro medico que encontrou, conduziu comsigo. 

     Era um velho doutor que de medicina não sabia mais nada sinão uns 

aphorismos de hypocrates, restos do que aprendera na Academia da Bahia. 

     Entrou no quarto do doente, sentou-se ao seu lado, e dirigindo-se á 

Zefinha: 

     - Tem febre?  Perguntou 

     - Eu? O enfermo é meu pai. 

     - Pergunto si o homem tem febre... Si tem febre, não me negue... 
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    - O Dr. é quem deve saber si o doente tem ou não febre... 

    - Desde quando está o seu pai assim? inqueriu o medico, insensivel á 

censura. 

    - Assim? ... Assim como? 

    - Assim doente... de cama. 

    - Ora, Dr.! Examine, faça o seu diagnostico, receite, si quizer, si poder. 

    - Que idéa faz a senhora de um medico? bradou o Dr. enfurecido. Sou 

um homem diplomado, minha senhora. Não admitto insinuações no 

exercicio de minha profissão! 

     Levantou-se, tomou o chapéo e sahiu. 

     - Estafermo! Onde foste desencavar esta mumia de esculapio? 

Exclamou a Zefinha ao Zéca. Anda, mexe-te dahi... Vai buscar o Soares... 

     - ... 

     - Nem piu! Para que serves tu? e agarrou o marido pelos braços e o poz 

á rua. 

     O Zéca não replicou e correu a chamar o Dr. Soares. 

     Não foi necessario longo exame do enfermo: era um caso perdido, disse 

o Dr. Soares. 

     - São os pródromos da morte...    
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   A casa encheu-se de mulheres da vizinhaça. 

     Trouxeram uma pequena mesa que puzeram ao lado do leito com uma 

grande imagem de Christo, uma vela ardente. 

     Uma das mulheres, de joelhos, quase ao ouvido do Barroso, recitava, 

com voz lugubre, pausadamente: 

     - Jesus... Maria... José... Lembra-te do nome de Jesus... 

     Outra segurava o braço descarnado do moribundo, tacteando-lhe o pulso 

     - Está fugindo, disse baixinho á que rezava. Traga a vela. 

     Fizeram que a mão inerte do velho Barroso agarrasse a vela accesa; 

collocaram-lhe sobre o peito a pezada imagem de Christo crucificado numa 

cruz de madeira com peanha e mais funereo resoou o miserere: 

     - Lembra-te do santo nome de Jesus... 

     - Miserere nobis... 

     O moribundo asphyxiava. Ouvia-se leve estertor. 

     Conservava fechados os olhos, os labios semi cerrados. 

     As mulheres repetiam a enervante litania: 
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     - Jesus... Jesus... Jesus 

     - Miserere nobis. 

     A Zefinha consolava as meninas, na sala de jantar, e não imaginava a 

scena que se passava no quarto do enfermo. Quando percebeu que se 

rezeva o “officio dos defuntos” correu a assistir os ultimos momentos do 

seu pai. 

     No instante em que os seus passos foram ouvidos, o velho Barroso abriu 

os olhos, ergueu a mão tremula, aberta, espalmada, vagarosamente deixou-

a cahir sobre o pescoço e dirigiu á filha um olhar languido, supplice. 

     - Retirem-se daqui! Levem tudo isto para fóra... Saiam... Deixem que o 

pobre morra socegado... Corja de carpideiras desalmadas... 

     E arrancou o crucifixo do peito do moribundo, lançou fóra a vela ainda 

fumegante, escancarou a porta... 

    O Barroso respirou, offegante; inclinou a cabeça... 

     Um lagrima deslisou pela face. 
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     - Sou a filha mais velha, disse a Zefinha. Sou aqui a única que póde 

deliberar neste momento de dor e tristeza. Meu pai era maçon e no ultimo 

instante de vida indicou que desejava morrer fiel á fé que jurara. Portanto: 

prohibo qualquer manifestação religiosa, prohibo toda essa pompa funebre 

sem valor, sem significação. Não quero tambem esses convites em cartas 

impressas que se vendem aos centos...    

     Antigamente, quando se ensinava latim nas escolas, esses convites para 

enterros traziam um aviso “hodie mihi cras tibi”. 

     Era como si o morto falasse na lingua  
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da igreja romana  e quizesse metter medo ao convidado, ameaçando-o, pela 

recusa do castigo de marchar para uma morada eterna sem o luxo de uma 

procissão. 

     Hoje, a língua latina é morta para todos os effeitos e nas cartas funebres 

modernas é isto que se lê: “Quando a Terra perde um justo ganha o céo um 

anjo mais”. 

     Resta saber si a Igreja romana supprimiu a estação do purgatorio que 

produz receita tão grande como os impostos de consumo nesta venturosa 

terra da Santa Cruz.   

     O enterro do Barroso foi feito sem apparato algum: ataude preto, sem 

guarnições douradas, conduzdo por um carro funerario da Trilhos Urbanos, 

acompanhamento de pessoas da familia e nada mais. 

     Por falta dos sacramentos com que a Santa Madre Igreja despacha os 

seus mortos para o outro mundo, foi sepultado o Barroso no logar 

reservado aos herejes, atheus e protestantes. 

     Actualmente a casa dos mortos não tem mais lugares de sobra para que 

possa fazer selecção de hospedes: todos recebem alojamento conforme o 

valor da locação que pagam. 
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    Tres dias depois do fallecimento do Barroso, veio o Dr. Soriano visitar 

os anojados. 

    - Queira acceitar os meus pezames, disse á Zefinha que o recebeu na 

sala. Foi uma perda irreparavel, mas não temos remedio sinão nos 

conformamos com os altos designios da Providencia... 

     - Agradecida. 

    - Passado este momento de confusão... muito natural... porque a morte é 

sempre um golpe cruel... convém encarar as coisas com calma. Não aprecie 

mal o meu interresse. 

    A Zefinha olhava, espantada, o Dr. Soriano, sem comprehender onde 

queria elle chegar com esse exordio. 

    - Sem duvida, devem precisar de um advogado, para o inventario, para a 

partilha... 

    - Senhor! 

    - Como sou amigo da familia... 

    - Que imprudencia! 

    - ... offereço os meus prestimos 

     A Zefinha foi buscar o chapeó e a bengala do Dr. Soriano e entregando-

lhe: 

     - Muito obrigada pela sua visita, Dr. 
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     O Dr. Soriano sahiu murmurando: 

     - Andei muito depressa... Mas, não deixarei que venha outro chuchar os 

cobres do Barroso. 

    Ora, o pobre Barroso não possuia mais do que o pequeno “sitio” da 

Cambona, em que residira: inventario, partilha, imposto de herança e outros 

beneficios da Lei forçariam a venda da propriedade para pagamento das 

custas. 

    A Zefinha expoz o caso a um tabellião que fôra amigo do Barroso. 

     - A senhora teria de gastar nisso tudo nada menos de um conto de réis, 

fora o advogado; eu arranjei o negocio por cem mil réis... Acho vantajoso. 

    E explicou: 

    - Faço uma escriptura de venda ao seu marido, com uma data de alguns 

mezes anteriores á morte do seu pai e mais tarde  a viuva compra de novo o 

mesmo “sitio”... 

    - E... as testemunhas? A assignatura do meu pai? O imposto de 

transmissão de propriedade? 

     - Tudo isso se arranja. Não é a primeira vez que faço destes favores. O 

governo nos 
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rouba, nós roubamos o governo... Pagamos-lhe com a mesma moeda. 

     No outro dia recebeu a Zefinha uma escriptura de compra e venda, 

revistida de todas as formalidades legaes, inclusive as assignaturas dos 

vendedores tão perfeitas como si fossem verdadeiras. 

     Quando o Dr. Soriano voltou á carga contra o espolio do Barroso teve a 

surpresa de saber que o homem morrera tão pobre como Job, depois das 

experiencias do Diabo. 

     Não reclamou. 

     O tabellião era um homem muito prestantivo: quando o Dr. Soriano 

precisava de substituir algum documento, alguma folha dos autos, obter 

algum papel ante – datado tudo isso conseguia facilmente a troco de uma 

caixinha de charutos. 

    Devido a esse constante desejo de ser util aos amigos, evitou a 

complicação dispendiosa com que a Lei garante os direitos dos orfãos. 

    O que se não podia conseguir do tabelião, nem a troco de caixas de 

charutos com dinheiro dentro, era consolar a viuva que chorava 

continuamente.    
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     Tudo lhe provocava saudades do marido: os objectos que foram delle, as 

horas das refeições, até os medicamentos... 

     - Barroso tomava deste xarope... Coitado!Barroso jantava a esta hora... 

Barroso não gostava de chá... 

     - Isto não pode continuar assim, dizia a Zefinha. A morte é um 

fenomeno natural, inevitavel, necessario. A saudade tem limites. 

     - Tu és uma mulher sem coração, respondia a viuva. 

     - O que eu sou é um individuo normal. Não tenho coisa alguma de mais 

nem de menos... Sinto como vivo: o tempo justo. Todos os sentimentos 

teem seu curso natural, começam e terminam na occasião propria. 

Prolongar ou diminuir o tempo que devem durar é perturbar o equilibrio da 

vida. 

    - Não entendo disso, o que sei é que perdi um amigo e companheiro de 

muitos annos e  nunca o esquecerei. 

    - Ha de esquecer, porque a mamãe não é uma louca. Só os loucos teem 

idéas fixas. 

     Para auxiliar o trabalho do tempo no  
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curativo da saudade, deliberou-se a mudança de casa. 

     Alugaram-se, á rua da Boa Vista, duas casinhas contiguas: uma para a 

familia Pimenteira, outra para a familia Barroso. 

     Não obstante os protestos, a Zefinha lançou numa fogueira os moveis 

inutilizados que se conservavam sem motivo explicavel: um pilão roido 

pelos cupins, umas cadeiras sem pernas e sem palhinha, um bahu’ que 

pertencera ao avô do Barroso; objectos imprestaveis, lembranças frivolas:  

o chapéo alto que servira ao Barroso no dia das bodas, as anquinhas do 

tempo em que a viuva era menina... 

     O resto dos moveis foi conduzido em carroças para a nova residencia. 

     O piano da Zefinha foi transportado sobre a cabeça de seis homens 

habituados a esse trabalho que constitue quase uma especialidade. 

     Os carregadores devem ter pouco mais ou menos a mesma altura, saber 

regular a marcha em andamento de “passo dobrado”, pela melodia de 

cantigas similhantes ás que se ouvem nos “sambas”, como: 
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Ô Jão crioulo, 

Ô Maria mulata 

Ô Jão crioulo, 

Ô Maria mulata... 

     Até hoje não existe outro meio de transporte para os pianos. 

     Installadas as duas familias era imprescindivel cuidar do equilibrio dos 

orçamentos, pois a Economia Domestica, não póde cobrir defict com 

emprestimo, pagar juros com outro emprestimo: não dá o priviligio de 

pagar dividas quando Deus der bom tempo. 

     As duas viuvas foram educadas como todas as mulheres da sua epoca: 

não estavam apparelhadas para luctar pela vida. 

     Os rendimentos do único homem da familia, o Zéca eram insufficientes 

para as despezas ordinarias e eventuaes. 

      Indispensavel se tornava o auxilio das mulheres, que não tinham muito 

para escolher: o único trabalho ao seu alcance era a costura. 

      Assim, reunidas todas sob a direcção da Zefinha, que além de possuir 

melhor cabe-    
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ça, conservara cuidadosamente os “salvados” do famoso collegio, 

fundaram uma casa de moedas. 

     Sendo o emprego do Zéca um “cargo de confiança” que perderia logo 

que terminasse o tempo do governo do Coronel Simplicio, metteram-se 

empenhos para que fosse elle nomeado amanuense de qualquer uma das 

Repartições do Estado. 

     Ganharia pouco, mas trabalharia menos: o serviço publico começa ás  

horas do dia e termina ás 3 horas da tarde. 

     Descontando-se o tempo para o funccionario assignar o livro do Ponto, 

assentar-se á sua mesa de trabalho, passar uma visita pelos papeis 

guardados nas gavetas, dar uma prosa aos collegas e para outras 

interrupções usuaes, o serviço não dura mais de tres horas por dia. 

Accrescente-se a essa vantagem sobre todos os outros serviços o pequeno 

numero de dias uteis do anno official que não conta mais de 280. 

     Para um homem como Zéca não poderia haver melhor occupção. 

     Levantava- se da cama ás 7 horas da manhã, entretinha-se em cuidar de 

canarios, bicudos e curiós, mania que tomam quasi  
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todos os empregados publicos; almoçava ás 10 horas, entrava na sua 

Repartição com o collega que por ultimo entrasse, fazia versos na hora do 

expediente, era o primeiro a sahir e voltava satisfeito de bem haver 

cumprido os seus deveres. 

     No fim de trez mezes foi promovido a segundo escripturario; depois de 

um anno subiu a primeiro e passado seis annos era Director de uma 

Secretaria. 

     No serviço publico não é preciso grande esforço para subir; um presente 

de carapebas, por exemplo, tem o poder de dar merito para as promoções. 

     Foi cumprido rigorasamente um programa traçado por antigo servidor 

do Estado, no goso de rendosa aposentadoria, que fez o Zéca brilhante 

carreira. Mandava presentes nos dias de anniversarios dos filhos, das 

esposas, dos pais e avós dos chefes; convites para as festas que fazia e nos 

dias de eleições pedia sempre a chapa “á bocca da urna”. Era “eleitor de 

cabresto”... 

     A’s vezes, offerecia-se para photographar um grupo da familia do seu 

Director e obtinha uma commissão reservada com 
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gratificação addicional emquanto trabalhava nos retractos. 

     Outras vezes conseguia que o seu nome entrasse na lista dos jurados. 

     O Promotor Publico era homem muito amavel e recusava sempre o Zéca 

quando sorteado para formar o Conselho de Sentença. 

     Com essa habilidade de bem servir o Estado alcançou em seis annos o 

que ninguem alcançaria em vinte a custa da pratica de virtudes 

improductivas, como:  zelo, assiduidade, dedicação, etc.  
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     Nessa epoca o Dr. Soriano visitava frequentemente a familia do Zéca: 

andava perdido de amores por uma das meninas. 

     Era uma noite em que se fazia festa ao sexto anniversario natalicio do 

Cornelio. 

    - Boa idade de entrar na escola, disse o Dr. Soriano. 

    - Acho muito cedo, objectou a Zefinha... Dizem que a idade é aos sete 

annos. 

     - Isso é lá na Europa, nos paizes frios. No nosso clima andamos mais 

depressa. 

     - Deve ser assim. Quando eu tinha sete annos já sabia ler e quase que 

discutia com  
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os doutores, como o menino Jesus... Nunca fui á escola. O meu primeiro 

mestre foi o meu bom pai. Aos dez annos entrei num collegio... Não sei 

ainda a quem vá confiar a primeira instrucção do Cornelio. 

     - Porque não o matricula numa das nossas excellentes escolas publicas? 

     - Escola publica? Não prestam para nada. 

     - Preconceito injustificavel. A Instrucção Publica está muito melhorada. 

No governo do Coronel Simplicio foi uma commissão de professores a São 

Paulo e veio outra de lá... 

     - O Dr. está brincando... Qual foi o resultado dessas idas e vindas de 

commissões? A que veio ensinar não ensinou coisa alguma. A que foi 

aprender trouxe um relatorio que ficou archivado e dorme o somno eterno 

das coisas inuteis. Continuamos a ter uma Instrucção que se reforma todos 

os annos, que nunca conseguiu um Regulamento que vivesse até a primeira 

dentição... 

     - O Coronel Simplicio... 

     - OH! Dr. não me fale no Coronel Simplicio! Elle entendia tanto de 

Instrucção co- 

  



110 

mo eu entendo de toques de corneta. Lembra-se de uma visita que fez elle 

ao Lyceu de Artes e Officios? Depois de percorrer tudo, disse ao Director: 

“ O Sr. tem aqui um salão esplendido para jogar “football”... Demais, eu 

detesto a escola publica em que se misturam meninos com moleques. 

     - Não diga dessas blasphemias, D. Zefinha. Somos um povo democrata; 

não devemos fazer distincções de “côres”. Só nos distinguimos uns dos 

outros pela intelligencia e pelo saber. 

     - Tudo isso é muito bonito, não há duvida, mas muito cheio de 

hypocrisia. Toda a gente que é branca ou se julga assim, é inimiga de 

negro. Uns teem a franqueza de dizer a verdade; outros, por conveniencia, 

dizem o que não sentem. 

     - Não garanto pelos outros; mas eu digo o que sinto. Para mim tanto 

vale o negro como o branco. Só distingo nos homens as qualidades moraes 

e intellectuaes. 

     - Diga-me, Dr. Casaria o Sr, com uma negra? 
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     O Dr. Soriano foi ao outro mundo e voltou, deixando a lingua no 

caminho. 

     - Que é isso, Dr? Ficou entalado? 

     - Casamento é um caso mais serio... 

     - Quanta innocencia!... O Dr. não casaria com uma negra, ainda que 

fosse ella uma perola da costa d’ Africa, porque não quer, como todos os 

brancos, fazer mistura de sangue... Entretanto... quem teria sido a nossa 

avó? O Sr. conheceu a sua? Eu não conheci a minha... e acredito que todo o 

brasileiro que não conheceu a avó é neto de negro. Por isso mesmo é que se 

torna inimigo da raça que lhe deu a cor morena. 

     - Isso é uma questão muito complexa... 

     - Qual historia!... E’ uma questão muito simples: as raças humanas serão 

sempre inimigas uma das outras até que a mais forte extermine as mais 

fracas e domine o mundo. 

     - Crê nisso? 

     - Si creio? A raça branca desapparecerá da Terra. 

     - Fantasia de sua imaginação. A raça branca será sempre superior. 

     - Já confessa o seu pecado? Pois es- 
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creva... Não; não escreva, porque não chegará a ver, mas acredite: 

Primeiro, será a vez da raça amarella: Japonezes e Chinezes já estão 

criando alma nova. Depois virão os negros. 

     - Já vê que é inutil a sua prevenção contra os negros... 

     - Como são inuteis as prescripções medicas aos doentes de molestias 

incuraveis... Mas, tenta – se sempre um milagre... 

     Nesse ponto da discussão que já manifestava symptomas de que um 

pouco mais se tornaria azeda, aproximou-se o Zéca: 

     - Que é isso? Estão brigando? 

     - Foi uma crise de enthusiasmo de D. Zefinha, respondeu o Dr. Soriano. 

     - Minha mulher, quando se enthusiasma, é um perigo! 

     - Tu não sabes o que dizes... Eu protestava contra a lembrança do Dr. 

Soriano de aconselhar que mandasemos o Cornelio a uma escola publica. 

     - ah! Isso não! Uma escola gratuita para gente pobre! Não fica bem a um 

funccionario de cathegoria ter os filhos numa escola feita exclusivamente 

para quem não pode pagar professores particulares... 
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      - De maneira que não é somente para fugir do contacto da “gente de 

côr” que se evita a escola publica, disse o Dr. Soriano. 

E’ tambem para alargar a distancia entre o rico e o pobre. Pobreza não é 

deshonra... 

     - Sem duvida replicou a Zefinha.  O que procuramos distanciar de nós 

não é a pobreza, mas a victima da nossa generosidade. Quando damos a 

esmola, subimos e deixamos quem a recebe lá em baixo, humilhado, 

esmagado sob o peso da... Caridade. 

    - Que idéas exquisitas tem D. Zefinha! 

    - Acha isso? Pois as minhas idéas Dr., são as suas, as de todos, com esta 

differença: eu as mostro á luz do dia, os outros as guardam para seu uso 

privado. O Sr. bem sabe que todas as acções que ennobrecem os individuos 

custam sempre a humilhação de alguem. 

     - Acabem com isso, pediu o Zéca. Vamos tomar cerveja, Dr. 

     Foram o Zéca e o Dr. Soriano para a sala de refeições e sentaram-se á 

mesa. 

     - As suas cunhadas teem o mesmo temperamento de sua mulher? 

perguntou o Dr. Soriano.   
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     - Qual! Nem parecem irmãs! As minhas cunhadas são umas pombas 

sem fel. Dizem que Zefinha puxou a um tio que fez o diabo na Guerra do 

Paraguay. 

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

     Por força dessa opinião invencivel da Zefinha teve o Cornelio uma 

professora de primeiras letras que vinha leccionar á casa do discipulo. 

     Ha tambem uma escala social para os professores: o mestre de meninos 

exerce uma das innumeras profissões humilhantes de que não podemos 

prescindir... 

     Não obstante o  continuo martelar dos livros sobre a doutrina da 

equivalencia de pais e mestres, o professor primario é uma victima 

constante do despreso publico, que chegou ao extremo de pôr no Theatro, 

como typo ridiculo, a figura innocente do professor de meninos da roça. 

     Com um processo destes com que se a vilta a mãe das nossas esposas e 

o mestre dos nossos filhos, haveremos de formar uma excellente geração de 

“varões assignalados”, cujos feitos valerosos algum poe- 
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ta das futuras eras por toda a parte espalhará cantando. 

     Como todas, a mestra do Cornelio sofria dissimulada fiscalização. 

     Havia de registrar numa caderneta as notas diarias das licções: si por 

qualquer motivo deixava de dar alguma, no dia seguinte recommendva a 

Zefinha:  

- Não deixe de dar a licção disto, ou a licção daquillo... Não quero que este 

menino esteja perdendo tempo... puxe por elle... 

     Apparentemente era o discipulo quem se fiscalizava. 

     Depois, fazia-se a criança repetir as explicações da mestra. 

     Raramente as crianças reproduzem com exactidão o que ouviram e mais 

de uma vez dizia a Zefinha: 

     - Não é possivel que a sua professora tivesse dito isto! 

     - Disse, mamãe. Foi assim que ella ensinou. 

     - Estou vendo que essa sua professora não sabe de nada! 

     E no outro dia assistia ás licções. 

     Assim passaram-se mezes. 
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     O Cornelio aborrecia-se de ler de escrever, de tudo. Quebrava a penna, 

riscava as folhas do livro, cuspia sobre a ardosia, cantarolava quando a 

professora censurava qualquer falta de attenção. 

     - Seu menino não toma gosto pelo estudo porque está só, disse um dia a 

professora. As crianças precisam de estimulo para se não aborrecerem do 

trabalho intelectual que se exige dellas. 

     - Pois eu aprendi sosinha. 

     - Todas as crianças não tem o mesmo temperamento. O seu filho não 

dará mais um passo si não tiver companheiros... 

Quando uma criança cria tedio pelo estudo é um martyrio contraria-la. 

     - Vou dar-lhe companhia. 

     A Laurita, que tinha quasi a mesma idade do Cornelio veio associar-se 

aos seus estudos.   

     Quem desta vez perdeu a paciencia foi a professora. 

     O Cornelio continuava a não prestar attenção ás licções e se aproveitava 

dos momentos em que a professora dedicava seus cuidados á Laurita para 

fazer toda a sorte de travessuras.  
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     Retirava do lugar proprio a cadeira da professora, que inadvertida cahia 

assentada no solo; molhava de tinta a caneta, o lapis, para que se 

manchassem os dedos de quem lhes tocasse. 

     Outras vezes prendia tiras de papel á blusa da mestra e punha-se a rir, 

até que a Laurita explicasse: 

     - Professora... o primo lhe poz um rabo... 

     No fim do anno, despediu-se a pobre mestra: 

     - Minha senhora. Queira procurar outra professora para o seu filho... Eu 

não pretendo morrer tisica, nem do coração. Si quizer ouvir o meu 

conselho, ponha o seu filho interno num collegio. 

     - Tinha graça! Uma criança de seis anos! 

     - De seis annos... mas um diabrete como ainda não vi igual. 

     No anno seguinte foi o Cornelio para uma escola particular, frequentada 

por meninos e meninas, e com elle a Laurita. 

     Nos primeiros dias foram acompanhadas por uma creada. 

     No caminho o Cornelio batia nas portas, 
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punha pedras nos trilhos dos bonds, e uma vez metteu o guarda-chuva entre 

as pernas de um homem que ia a sua frente, para que elle cahisse... 

     Dahi por diante foi o Zéca quem o acompanhou á escola. 

     Não fez mais travessuras, porem, quando passava por alguma loja de 

brinquedos, parava e mostrava ao Zéca: 

     -  Olhe papai... Olhe, que boneca tão bonitinha! Compre, papai, esta 

boneca para  mim! Compre aquelle automovel tambem... 

     - Sim... Logo compro...    

     -  Quero agora... Compre agora, papai... 

     - Si der boa licção hoje compro uma coisa bonita para você 

     - Você está me enganado... Logo compro e nunca compra... 

     - Vamos, Cornelio... Agora estou falando serio... Si der uma boa licção 

ganha um brinquedo... 

     A custo afastava-se de mostruario. 

     A Laurita nunca pedia: a tia Inêzinha recommendava sempre: 
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     - Não peças nada a ninguem. 

     As irmãs aconselhavam reservadamente: 

     - Não imites o primo Cornelio... E’ muito malcreado... 
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      Na escola, as travessuras do Cornelio não cessaram. 

      Raro era o dia em que as meninas não faziam queixas, e a mais 

frequente era:  

     - Professora! O Cornelio está fazendo caretas! 

     - Não olhem para elle, respondia a professora, que muito bem 

comprehendia a indole infantil e sabia que remedio excelente para curar 

impertinencia de crianças é fingir que se não percebe o que ellas fazem. 

     Outras vezes queixavam-se de haver o  
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Cornelio trocado o conteúdo das bolsas em que traziam com que fazer o 

lanche de meio dia. 

     Por essas faltas era punido com a pena de ficar em pé durante uma hora, 

castigo que nunca cumpria até o fim. 

    Antes do primeiro quarto de hora punha-se a bambolear e a reclamar: 

     - Professora! Estou cançado... 

     Quando a professora estava paciente sorria e respondia: 

     - Coitadinho! Está tão fraquinho! Continue de pé... E’ bom para crescer 

depressa. 

     Mas, não havia paciencia que durasse mais de uma hora, porque antes 

disso o Cornelio tanto chorava, batia com os pés e gritava tanto que o 

castigo era relevado. 

    Um dia, porem, as suas travessuras tiveram consequencia desagradavel. 

    Havia na escola outra criança menos travessa do que elle, porem de 

temperamento irascivel e vingativa: chamava-se Agnelo. 

    Na hora do lanche poz-se o Cornelio a declamar: 

 

  



Agnelo.. 

 Telo. 

Cabeça de martelo... 

                                                    

Telo. 

     O insultado não respondeu e continuou a comer.   

     A’121 terceira vez, avisou: 

     - Não brinque commigo... Você se arrepende. 

     A’ quarta vez, num arranco de colera, lançou-se sobre o Cornelio, que 

não esperando por essa investida, cahiu sobre um banco e feriu-se na 

cabeça. 

     A professora, muito afflicta, fez o curativo usual: estancou o sangue 

com a applicação de um pouco de teia de aranha sobre a ferida. 

     Antes da descoberta da bacteriologia os microbios eram muito 

innocentes e não sabiam se aproveitar dessas opportunidades: nos dias de 

hoje, por muito menos invadem o corpo humano e praticam as 
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devastações permittidas pelas leis de guerra dos povos civilisados. 

     O Zéca ficou cheio de indignações contra a professora, porque não 

impediu o accidente; contra o pai do Agnelo, porque não criou o filho 

poltrão. 

     - Ninguem é culpado disso, apaziguou a Zefinha. E’ natural que as 

crianças sejam travessas.  

    - Natural ! Não vejo nada de natural em vir um menino de cabeça 

quebrada... 

    - Tu’ nunca fizeste travessuras? 

    - Eu sempre fui muito socegado... 

Nunca levei um castigo. 

    - Pois eu não dou nada por um menino que não brinca, não faz pirraças, 

não mexe em tudo que vê. 

     A noite veio a professora explicar o incidente e pedir desculpas. 

     - Não se incommode com isso, disse a Zefinha. Eu fui menina e tambem 

fiz das minhas. 

      - Para falar a verdade, não devemos intimidar as crianças. Devemos 

ensinar-lhes prudencia e não covarestordia. 

     - E’ assim mesmo... Ha coisas que os 
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meninos devem aprender á sua custa. Lucram mais do que si fossem 

castigados. Não há melhor mestre do que a experiencia. 

    Contra os desejos do Zéca, voltou o Cornelio á escola e contra a sua 

espectativa, os dois contendores, tornaram-se amigos, como si nada 

houvesse acontecido na vespera. 

     Continuou, entretando, a ser o menos applicados dos collegas e no fim 

do anno repetiu a professora o conselho da outra: 

     - Interne o seu menino num collegio... 

     Desta vez a idéa foi approvada e o Cornelio passou a ser alumno interno 

de um collegio dirigido pelos Irmãos Maristas. 

     Pelas ferias de Junho veio passar uma semana com os pais. 

     Mostrou-se satisfeito e deu boas noticias dos seus progressos nos 

estudos. 

     - Mostre-me as suas notas, pediu a Zefinha. 

     - Só tenho a ultima... As outras, botei fora respondeu e foi buscar um 

pedaço de papel quadriculado em que se lia: 
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Terços ..................................................................................... 181 

Horas de silencio ..................................................................... ..43 

Privações......................................................................................0 

Orações.....................................................................................100 

Jaculatorias................................................................................143 
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Confissões..................................................................................16 

Communhões.............................................................................16 

Visitas ao S.S.............................................................................16   

     - Durante dezeseis dias... Mas, tu não podes dar licções! Disse a 

Zefinha. 

     E era verdade. O Cornelio escolhia sempre as horas das licções para 

visitar o Santíssimo, fazer orações, e guardar... silencio. Não perdia Missas, 

nem confissões, nem communhões. 

     Além do pouco desejo de estudar, via o exemplo dos collegas que, 

dando boas licções, obtinham notas más, porque não cumpriam os deveres 

religiosos e pretendiam discutir com os mestres. 

     Tinha razão, o Cornelio. 

     Uma vez, explicava o professor: 

     - No dia do Juizo Final, os Anjos toca-    
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rão umas trombetas, cujo som fará despertar todos os mortos. Os ossos dos 

defuntos sahirão dos tumulos. As carnes voltarão aos ossos e apparecerão 

os homens como dantes foram, á presença de Deus, para o julgamento: os 

justos irão para o Céo, os impios para o Inferno. 

     - E os que morreram queimados e não tiverem mas ossos? perguntou um 

ouvinte. 

     - Ponha-se de pé! bradou o professor. Fica privado de recreio... 

     Outra vez, explicava o professor: 

     - No fim do mundo, Deus, cançado de supportar a impiedade dos 

herejes, as blasphemias dos protestantes, chamará a si os fieis e entregará o 

resto ao Diabo. Então, o Diabo darà um ponta-pé na Terra que rolará no 

espaço e cahirá dentro das fornalhas ardentes do Inferno... 

     - O’ Irmão! Ousou falar um menino. Isso é antes ou depois do Juizo 

Final? 

     - De pé! Exclamou o mestre. 

     Esse pequeno indagador perdeu todas as notas boas da semana. 

     O Cornelio observara essas inconvenien-   
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cias de querer um menino desvendar os mysterios da Sciencia, e notara que 

um collega fôra privado do jantar por haver perguntado onde Caim 

encontrara esposa, outra perdera as notas optimas do mez porque não 

ouvira as Missas diarias... 

     - Por consequencia, valia  mais cumprir os deveres religiosos do que 

perder o tempo a estudar coisas que poderiam causar desgostos e 

privações... 

     - Como tens de ir para o Seminario, disse-lhe a Zefinha, arranja-te o 

melhor que puderes com esses “frades”... 

     E o Cornelio assim fez: tão bem andou com os profesores que terminou 

o curso primario com as melhores notas de aproveitamento e a honra de ter 

o seu retrato impresso no Relatorio Annual... 

    Aos dez annos de idade já era alumno do curso secundario, e não 

precisava mais de ser internado: estava convertido em bom estudante. 

     Não perdera o gosto pelas travessuras. mas aprendera que é mais 

vantajoso mandar do que executar e como um pequeno General gozava sem 

perigos o prazer das victorias.  
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    Agora, era elle quem acompanhava a Laurita á escola. Quando voltava 

do collegio, trazia-a para casa. 

   Pelo caminho contava á prima o que fazia nas aulas, como illudia os 

mestres para dar boas licções sem haver estudado... 

    A Laurita reprehendia-o: 

    - Não faça isso... Si souberem, você leva carão... 

    - Só si você contar... Si contar, eu fico mal para toda a vida! 

     - Eu mesma? Deixe estar que não conto nada... 

     Algumas vezes falavam em namorados, 

     - Quando eu ficar homem, dizia o Cornelio, hei de ter muitas 

namoradas, como papai, quando era rapaz. 

     - Não fale nestas coisas feias... Mamãe briga todos os dias com a 

maninha, porque ella diz que quer casar e tem namorados... 

     - E ella tambem nunca teve namorado? 

     - Não... Cornelio. Mamãe é muito boasinha... 
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     - Morda aqui, respondeu o Cornelio oferecendo o dedo minimo, á 

Laurita, mostrando assim que não acreditava na informação da prima. 

     Outras vezes dizia: 

     - Quando eu ficar homem caso com você Laurita. 

     - Padre não casa, respondia a Laurita, alludindo á futura profissão do 

Cornelio. 

     - Eu fujo do Seminario... 

     A’s noites de luar reuniam-se as duas familias, assentavam-se á calçada 

e as crianças brincavam. 

     Uma das vezes em que o Dr. Soriano tambem se achava em companhia 

do Barroso, as meninas recriavam-se com o folguedo predilecto: Bocca de 

forno. 

     Era o Cornelio quem dirigia a brincadeira, da qual tambem participavam 

meninos de vizinhança. 

     - Bocca de forno! 

     - Forno! respondiam os outros 

    - Tira bolo! 

    - Bolo! 

     - Remando, remando que vão bater na porta do Pantispantim... 
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     - Não diga assim, explicou o Dr. Soriano, diga: mando e remando... 

     - Perdão, Dr., contestou a Zefinha; julgo que deveria ser: el Rei manda, 

el Rei manda... A maior parte dessas brincadeiras de crianças tem origem 

remotissima e o seu vocabulario submette-se á lei do menor esforço. 

     - E’ assumpto para um livro... 

     - Escreva um... e “cave” uma cadeira na Academia... 

     Ia responder o Dr. Soriano quando sentiu que lhe puxavam as pernas. 

     Não teve tempo de impedir que a cadeira em que estava sentado 

resvalasse para a sarjeta: cahiu desa       r  

     O Cornelio havia mandado que tirassem as botinas do Dr. Soriano! 

    Emquanto a criançada ria, com alariado, o Zeca e a Zefinha levavam o 

pobre Dr. para a sala, escovavam-lhe a roupa, pediam-lhe desculpas... 

     - Beba um pouco d’agua, Dr., aconselhou a tia Inêzinha, offerecendo u 

copo . Estes meninos são uns capetas! 

     - Não foi nada... Poderia ser peior, respondeu. 
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    - Todos para dentro!  ordenou a Zefinha. 

    - Não castigue as crianças por minha causa. 

     - Isto não é coisa que se faça! Exclamou o Zéca. 

     - São artes do Cornelio... 

     Ia o Zéca castigar o filho e o Dr. Soriano se oppoz: 

     - Passe por esta vez... Não foi nada... 

     - Si fizeres outra, não attendo a ninguem, levas uma piza...  

     Por muito tempo o Dr. Soriano não voltou á casa do Zéca, 

envergonhado da figura feita deante das moças... 
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     Pouco a pouco foi o Cornelio perdendo o gosto pelos divertimentos 

proprios da infancia, e, em compensação, interessando-se mais pelos livros. 

     Agora já sentia prazer na leitura de romances e mais de um leu do 

principio ao fim durante noites passadas em claro. 

     Deliciava –se com as historias de amor dos livros de Escrich Octavio 

Feuillet e outros. 

     Via sempre nelles a imagem da Laurita a quem se affeiçoava cada vez 

mais. 

     Já não gracejava com a prima como nos tempos de criança... 
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     O amor que nascera no cerebro do Cornelio, como germinam sementes 

que descuidadamente se lançam á terra, criava raizes, vicejava e floria, 

produzindo os fructos que tantos bens e tantos males hão causado a todos 

que os provaram. 

     Mortificava-o conserval-o em segredo deleitava-o não o revelar; 

atormentava-o a duvida de não ser correspondido, e ora desejava morrer, 

matar-se, inutil que julgava a existencia sem fé, sem esperança; ora 

pretendia ter forças para sofrer e resignar-se à crueldade do destino... 

     A’s vezes punha-se á janella de sua casa a olhar a Janella fechada da 

casa vizinha, horas e horas a suspirar o prazer da visão querida, e o mundo 

dissolvia-se em volta delle; ficava só, único ser vivente no Universo 

deserto, alma desligada da materia, convertida numa idea abstracta... 

     Quando repentinamente voltava á vida real, falava a si mesmo: 

     - Não sou amado! 

     E scismava, fechava os olhos e pensava, tentando a sorte: Si ella chegar 

á janella, é porque gosta de mim...  
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     Contava mentalmente: um, dois, tres, na cadencia do palpitar do 

coração. 

     Abria os olhos... olhava, antegozando a ventura... 

    A janella continuava fechada... 

    - Não insisto... Ella gosta d’outro, talvez... Ou, não pensa em mim, não 

pensa em ninguem... Nem sabe quanto soffro... Porque lhe não revelo o 

meu amor? E’ melhor escrever... Si fosse repellido cara a cara... seria uma 

vergonha... A carta... ella lerá e talvez se ria de mim, mas eu não verei... E’ 

preferivel a incerteza... 

     E deliberava-se a escrever uma carta de amor, trabalho ingrato em que a 

gente consome energias para produzir uma coisa ridicula que os outros 

vêem com escarneo, elles que tambem soffreram a mesma loucura e 

desforram-se em zombar do soffrimento alheio... 

     Escrevia uma, duas, cinco cartas que rasgava e queimava, descontente 

de não saber bem dizer o que lhe ia dentro da alma. 

     Outras vezes, esquecia-se... 

     - Isto passa... Devo ser forte... 

     E detestava todas as mulheres, causa-   
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doras de todas as desgraças da vida humana... Revia aquellas historias dos 

livros que lera, de mulheres que levaram homens á ruina, á deshonra, á 

morte... Mulheres que provocaram guerras e, quem sabe? Fome, peste, 

miseria... Acreditava então na doutrina da igreja romana que faz da mulher 

a encarnação do Diabo... 

     Bastava porem um sorriso da Laurita para destruir todo esse cumulo de 

odio, desgraça e desespero... 

     Renascia o amor, voltava a esperança, retornava o tormento do 

desconhecido, volvia o martyrio da duvida a solapar a sua existencia... 

     Agora sim: o suícidio seria a victoria... Escolheria laudano, que se vende 

facilmente, que confunde o somno com a morte... 

     E assim foi que decorreu o ultimo anno de seus estudos preparatorios: 

no anno seguinte iria para o Seminario de Olinda. 

     Chegaram as férias, chegou a ultima festa do Natal que passaria com a 

familia. 

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

     As familias Barroso e Pimenteira passeavam na praça dos Martyrios, á 

espera da 
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Missa que seria celebrada á meia noite, num altar armado á porta do 

templo. 

     Mulheres que vendiam bolinhos, amendoins torrados, roletes de cannas, 

formavam linha, á roda dum palanque, no qual a banda de musica do 

batalhão da Policia executava tangos e maxixes acompanhados de 

incessante estridular de bombo, cymbales e maracás. 

     Vendedores de gengibirra, caldo de canna e refrescos gritavam de 

dentro de suas barracas: 

     - A casa ingleza inda gyra! 

    De outras barracas em que desfarçavam o jogo de bichos, trocando-lhes 

os nomes proprios pelos de flores, cidades ou Estados, ouvia-se o constante 

convite: 

     - Joguem, meus senhores! Um bilhete de resto! 

     E pouco depois nome premiado... 

     O possuidor do bilhete escolhia um objecto qualquer: bonecas de 

celluloide, sabonetes, caixinhas de pó de arroz... 

    Distante, apregoava o leiloeiro: 

    - Dois... mil... réis... pela melancia... 

    Estou entregando...Dois mil réis... Um! 

 

  



137 

affronta faço e mais não acho, si mas acha mais tomara. Dois! Vou 

entregar... 

     Então, algum apaixonado pelo divertimento de gastar dinheiro sem 

utilidade laneava:  

    - Tres mil reis... para o Faustino não comer! 

     E continuava o pregão: 

     - Tres... mil... réis... Desta vez o Sr. Faustino não como a melancia! 

     Si o tal Faustino tinha muito desejo de provar a fructa disputada, 

lançava mais outro mil-réis. 

     Já passava de meia noite quando se ouviu pronunciar: 

     - Minha gente! O padre já esta no altar! 

     Cessou a vozeria, mas não cessou o sussurro caracteristico das 

multidões. 

     Aproveitando a opportunidade em que todos mais ou menos prestavam 

attenção ao acto religioso tomou o Cornelio a Laurita pela mão e 

distanciou-se um pouco para lhe falar do que andava tão preoccupado. 

     Sem animo para ir direito ao fim, perguntou: 
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    - Diga –me, Laurita, você não pensa em casar? 

    - Porque pergunta? respondeu a menina, quasi adivinhando o que 

pretendia saber o primo, e armando-se de coragem para não confessar que 

tambem pensava nelle. 

     - Porque... Por nada... 

    Passaram-se alguns minutos de silencio: o Cornelio não sabia como 

recomeçasse. 

    Foi a Laurita quem o forçou a falar, dizendo: 

    - E’ natural que todas as moças pensem em casar: não temos outro 

futuro. 

     - Era isso... E... não tem alguma esperança? 

     - Esperança? Em quem? 

    - Digo: ninguem lhe falou ainda em casamento? 

    - A mim? Sou ainda uma menina... Quem vai olhar para mim? Não sou 

rica nem bonita... 

     Não são somente as ricas que se casam... 

    Calaram-se de novo.    

    -Este é o ultimo Natal que passo aqui, continuou o Cornelio.  
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     - Não leva saudades? interrogou a Laurita, quase a tremer. 

     - Muitas... Si tivesse certeza de uma coisa... iria menos triste... 

     - Si é de que deixa saudades... Pode ter certeza... 

     - Não seja ingrato, Cornelio... 

     - Ingrato? Eu? eu sou é infeliz! 

     -Você é cego. Quer que se lhe metta pelos olhos para poder ver? 

     - Mas, você nunca me disse nada, Laurita! 

     - Era muito bonito ser eu a primeira a dizer! E você me disse alguma 

coisa? Vai para o Seminario, vai se ordenar... Não pensa mais em mim... 

     - Então é verdade? Laurita.. Você tambem gosta de mim? perguntou o 

Cornelio, segurando com força as mãos da Laurita. Diga... Diga... 

     - Tenha juizo, Cornelio... Repare onde estamos... 

     - Como sou feliz, Laurita!... Diga que me ama... 

     - Para que? Você não pode  casar comigo... Vai ser padre...  
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     - Não me ordenarei, Laurita. No ultimo anno... Si você for constante, 

dexarei a batina e virei me casar com você... 

     - Jura? 

     - Pela hostia consagrada! Mas, deve ficar isto em segredo. 

     - Por mim ninguem saberá. 

     - Creio bem... Tu és uma sonsinha... Escondeste tão bem que nem eu 

desconfiei de que gostavas de mim! 

     - Pois sim... Eu bem via que tu andavas triste por minha causa... 

     - Porque não falavas? 

     - Estava bem livre de fazer esse papel feio! 

     - Nem te conto o que soffri, Laurita! Pensei até no suicidio! 

     - Doido... Tinhas coragem? 

     - Si tu me desprezasses... tinha 

     - Mas agora, já não te matas. 

     - Não, agora sou feliz, muito feliz, Laurita. 

     - Quando estiveres no Seminario, como saberei noticias tuas? 

     - Vou pensar... Arranjarei meios. 

     O Cornelio não cabia em si de contente. 
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     O que lhe causava cuidados era o meio de se corresponder com a prima 

sem desvendar os seus amores. 

     Cartas não deveria enviar pelo Correio... 

     Intermediario... Só uma pessoa de confiança, que pudesse ir á casa da 

Laurita, sem motivar suspeitas... 

     Lembrou-se do Tiburcio, filho de um colega do Zéca. 

     Ia algumas vezes á sua casa. 

     Era um rapazinho muito sisudo, capaz de guardar um segredo. 

     Falou-lhe: Seria por seu intermedio que se faria a correspondencia. 

     Prevendo a possibilidade de se perder alguma carta, de ser fiscalizada a 

correspondencia dos seminaristas, combinou que se tratariam como irmãos, 

que evitariam todas as palavras que denunciassem seus projectos. 

    Nos primeiros dias de Janeiro, partiu o Cornelio para o Seminario de 

Olinda. 

    Na Estação Central, despedindo-se do Tiburcio, recommendou-lhe 

reservadamente: 

     - Si houver qualquer coisa... avise-me. 
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     O Cornelio não tinha grande confiança na fidelidade da mulher: 

conhecera muitas moças que sendo noivas namoravam outro... 

     Si a Laurita fizesse o mesmo, elle não toleraria a sua vingança seria 

receber as ordens canonicas. 

     Não casaria com ella, nem com outra. 

 

  



XIV 

     Os primeiros dias passados no Seminario foram penosos dias para o 

Cornelio. 

    Era aquillo uma casa de automatos: ninguem se movia por vontade 

propria . 

     Uma sineta indicava a hora do despertar, a hora de ter apetite para 

almoço e jantar, a hora das aulas, a hora das orações, a hora de recreio, a 

hora de estudo, a hora de ter somno... 

     Tudo era feito por turmas, como num presidio, por tempo justo, como 

faz uma machina: tres minutos contados de relogio em punho, para o 

banho; tres minutos para mudar a roupa; trinta minu-  
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tos para repouso depois das refeições; tantos minutos para isso, tantos 

minutos para aquillo... 

     Até a amizade tinha a sua disciplina: era tambem por turmas, de tres 

individuos no minimo... O terceiro seria fiscal dos outros dois. 

     Os dirigentes do Seminario não podiam crer que dois individuos se 

reunissem sinão para conversar ou praticar immoralidades. 

     Emquanto não encontrasse dois companheiros estava o Cornelio privado 

de ter amigos. 

     Num domingo, depois da Missa, acercou-se delle o creado que cuidava 

do dormitorio: 

     - O menino não escreve á sua familia? Perguntou. 

     - Para o Reitor ler as minhas cartas? 

     - Faça como os outros: escreva escondido. 

     - Sim e quem leva ao Correio? 

     - Eu. Todas as manhãs, quando  vou varrer o dormitorio, tiro as cartas 

que elles mettem dentro da fronha e boto na caixa,  
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ali da venda da esquina. O menino dá o dinheiro para o sello e um tostão 

para o grog... 

    - E o Reitor não descobre nada? 

    - Qual! O que? No mesmo dia o menino escreve duas cartas: uma para a 

fronha, outra para mostrar ao Sr. Reitor. 

    Estava resolvido o grande problema da correspondencia. 

    Na manhã seguinte encontrou o creado na fronha do Cornelio uma carta 

dirigida ao amigo Tiburcio... 

      Um mez depois foi resolvido tambem o problema da amizade: a sua 

turma estava completa. 

     - Você pensa que o Reitor é um sujeito serio? Disse-lhe um, logo na 

primeira reunião dos tres. 

     - E’ uma boa bisca, accrescentou o segundo, e explicou: Estou aqui faz 

tres annos, e sei de muitas coisas. Todos os sabbados o Reitor sae 

escondido, ás nove horas e volta depois de meia noite... Para onde é que eu 

não sei... 

     - E depois vem pregar moral á gente... E’ porque eu não quero fazer 

escandalo... 
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Si não, espalharia a minha descoberta... Fui eu quem desobriu a historia. 

     - Agora somos nós tres somente que sabemos... 

     No primeiro sabbado que se seguiu a essa conversação, pediu o Cornelio 

ao creado: 

     - Você me compra um pacote de pó preto? 

     - Pó preto? perguntou admirado. 

     - Sim, homem; pós de sapatos, não sabe? 

      - Já sei... E para que quer isso? 

     - Para uma brincadeira... Mas, veja bem: não quero que se saiba que fui 

eu quem mandou comprar. 

     - Fique descançado. 

     Nessa noite esperou pacientemente o Cornelio que désse nove horas o 

relogio da torre e levantou-se cautelosamente para observar a porta do 

quarto do Reitor. 

     Com effeito, poderia elle sahir sem ser visto. Somente um acaso teria 

dado lugar á descoberta dos seus dois collegas. 

     Passados cerca de quinze minutos viu o Cornelio abrir-se a porta, 

mansamente, 
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sem o minimo ruido, e apparecer a figura do Reitor... 

     Ia descalço, levando as botinas seguras pelas alças. 

     Olhou para os lados, deu um passo subtil, escutou... 

     Ouvia-se apenas o ruido da respiração dos que dormiam. 

     Avançou, desceu a escada, devagarinho. 

     O Cornelio segiu-o, pé ante pé. 

     Viu sahir o Reitor e fechar a porta da rua. 

     Desceu então, abriu o pacote de pó preto, depejou-o, cobrindo o 

ladrilho, de modo que manchasse infallivelmente os pés de quem por 

aquella porta entrasse, e voltou ao seu leito.   

     No outro dia houve escandalo no Seminario. 

     Logo ao raiar do dia, todos os seminaristas despertavam, chamados uns 

pelos outros, examinavam as pegadas de homem que penetrara naquella 

casa, fora até o aponsento do Reitor. 

     Elle ainda dormia sonno pesado, da noite perdida lá fora.           
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Bateram-lhe á porta: 

 - Sr Reitor! Sr. Reitor! 

 - Que há? Interrogou, saltando do lei- 

to, abrindo a porta do seu quarto,  

sem haver notado que todos, os seus passos foram  

assignalados e que conservava ainda nos 

pés as meias trahidoras... 

 - Foi elle mesmo!... Foi elle mesmo!... 

Exclamaram, dispensando-se e rindo-se... 

 Só queria saber quem foi esse cana- 

lha! bradou o Reitor irado. 

 Para salvar a moralidade do Seminario 

 foi o reitor demittido no mesmo dia. 

 - Você não é gente “seu” Cornélio, dis- 

se-lhe o creado. Uma coisa que andava em 

segredo há tanto tempo... 

 - Ah! Você sabia disso? 

 - Está! Si fui eu quem arranjou o ne- 

gocio! Era uma coisa supímpa e você bo- 

tou tudo a perder... Foi o diabo! Seu Cornelio. 

 Nos primeiros instantes de anarchia, 

emquanto não tomava posse o novo Rei- 

tor, um dos veteranos discursou aos seus 



collegas: 

- O ladrão que pregou esta ao Sr. 

Reitor, é bicho de quengo,  
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não tem dúvida. Dou-lhe meus parabéns! Laus tibi... 

 - Per omnin , secula seculorum conclui- 

ram os ouvintes. 

 - Há de ser papa, continuou. Pena é que não fique o nome 

registrado nos a anuaes da História ad perpetuam rei memoriam... 

 - A chegada do novo Reitor interrompeu 

o discurso do futuro orador sacro. 

 O incidente provocou innumeras narrativas de anec- 

dotas de padres. 

  Um seminarista alagoano contou-nos as se- 

guintes, attribuidos a um famoso padre Xi- 

xiu , cujo nome certo não muito conhe- 

cido.  

               *** 

 Era o padre Xixiu Vigário de uma fre- 

guesia do sertão. 

 Por uma madrugada, bateu á sua porta 

um sertanejo que ia de viagem e queria 

levar em paz a consciencia. 

 Recebeu-o o vigario e ainda na cama ou- 

viu a confissão. 

 Num certo momento em que narrava 

o penitente um historia grave de 



grade peccado que commetera, pertur-   
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bou-se por ouvir o que lhe pareceu um riso mal reprimido. 

     - Continue, homem, disse-lhe o padre não foi nada... Foi  Mariquinha 

que achou graça.  

 

*********** 

     Uma vez, encommendara uma viuva uma Missa para salvar o defunto 

marido resto das penas do purgatorio, e não podendo pagar melhor, deu 

apenas a quantia de um mil réis. 

     Na occasião opportuna apresentou-lhe o acolyto o Missal aberto no 

lugar proprio. 

     O padre folheou o livro, procurando outra Missa. 

     - Sr. Vigario, a Missa era aquella que mostrei... 

     - Logo não vê que eu não ia dizer aquella damnada por dez tostões? 

    E procurou outra mais curta possivel. 

*** 

     Outra vez, tornando á casa, encontrou no caminho um matuto que 

conduzia num cavallo, duas ancoretas de aguardente. 

     - E’ para vender? perguntou. 
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     - E’sim, Sr.: “seu” padre mestre. 

     Depois de ajustado o preço, pediu o vigario que lhe levasse á sua 

residencia a compra que fizera. 

     - Olhe lá, não me engane... Não vá vender a outro pelo caminho... 

     - Homem... Você pode me enganar... O seguro morreu de velho... Desça 

do cavallo. 

     O matuto desceu e o padre subiu. 

     Assim entraram na villa o padre, o cavallo, o matuto e a aguardente. 

*** 

     O Cornelio via com espanto todas essas manifestações de falta de fé, 

elle, que imaginava ser o Seminario um lugar de austeridade 

inquebrantavel, de moralidade irreprehensivel! 

     O novo Reitor era mais idoso do que o demittido, trazia, porem, uma 

chronica escandalosa de sua mocidade... 

     Como conheciam isso numa casa cujos hospedes se renovam de anno 

para anno? 

     A Tradição, a Biblia da Igreja Romana, conservara ali a historia antiga 

do novo 
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Reitor, que perdera um bispado por causa de um collegio de meninos do 

qual fora proprietario, na Freguezia da Boa Vista. 

     Diziam que commettera os mesmos peccados que haviam provocado a 

ira de Deus contra os habitantes de uma cidade da Palestina, destruida pelo 

fogo celeste.  
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     O Cornelio nunca lera a Bíblia. 

     Encontrando uma na Bibliotheca do Seminario, não poude reprimir o 

desejo de ver o que se continha nesse livro tão perigoso, cuja leitura era 

terminantemente prohibida aos mais fieis catholicos. 

     As Biblias que se vendem por preço infimo, para que possam ser 

compradas e lidas por qualquer interessado pelas doutrinas do 

Christianismo, são editadas pelos Protestantes. 

     Não importa que a traducção seja a do Padre Figueiredo que a fez da 

Vulgata:  
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não inquinadas de falsidade. 

     O Cornelio abriu o livro, ao acaso, leu alguns versiculos do Velho 

Testamento, folheou os Evangelhos. 

     - Não vejo nada de mais... Talvez a traducção é que seja viciada... 

     Continuou a folhear o livro prohibido. 

     Numa das Epistolas de São Paulo encontrou uns versículos que o 

encheram de surpresa. 

     Diziam elles: 

     “ Convem que o Bispo seja irreprehensivel, marido de uma só mulher...     

     “ Nos ultimos tempos descahirão alguns da fé, dando ouvido a espíritos 

enganadores e doutrinas de demonios, prohibindo casar-se e mandando 

abster-se dos manjares que Deus creou... 

    - E esta! exclamou e reflectiu: Si o Apostolo aconselhava que os Bispos 

fossem casados e diz que a prohibição do casamento é doutrina do 

demonio, porque são obrigados os padres ao celibato? Porque tambem nos 

prohibem de comer carne nas sextas-feiras? 

     Absorvido nessa reflexão, não sentiu  
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que se aproximava um collega do curso superior. 

     - Que está lendo? interrogou. 

     - A Biblia, respondeu com susto. 

     - Você está doido? 

     - Doido? porque? Porque leio um livro sagrado? 

     - Você ainda não tem capacidade para entender isto, menino. Ahi é que 

está o perigo. 

     - Pois acho tudo muito simples e muito claro! Veja isto: “Convem que o 

Bispo seja marido de uma só mulher”... Não é evidente que São Paulo 

recommendava que os Bispos fossem casados? 

     - Filho! Não blaspheme! Isto quer dizer que o viuvo pode receber ordens 

canonicas si houver sido casado uma só vez,ou, por outra, si tiver sido 

marido de uma só mulher. 

     - Essa interpretação é que acho extravagante. 

     - Olhe, tome o meu conselho: Deixe esse livro, si não, serei obrigado a 

dar parte ao Sr. Reitor. 

      - E’ crime? Ler um livro citado pelos  
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proprios professores do Seminario? 

     - Você parece estar tentado por Satanaz... Venha cá: vou lhe mostrar o 

creado do santo Padre Pio IV, que faz regra de fé a todos os Catholicos e 

que você tem de jurar cumprir, como eu jurei. 

     - Que diz elle? 

     - Que somente  Santa Madre Igreja Romana tem o direito de interpretar 

as Sagradas Escripturas. 

     - E antes disso quem as interpretava? 

     - Sinto muito, mas a minha consciencia me obriga a accusal-o perante o 

Sr. Reitor. Venha commigo, sob pena de desobediencia aos regulamentos, 

o que será peior para você. 

     O Cornelio já conhecia bastante as penas dos regulamentos e não quiz 

luctar contra a logica que elles empregavam para convencer. Fechou o livro 

perigoso e seguiu o collega do curso superior até o gabinete do Reitor. 

     Depois de feita a denuncia com todas as formalidades que o grave caso 

exigia,, inqueriu o Reitor: 

     - Confessa que leu e procurou interpre- 
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tar as Sagradas Escripturas em desaccordo com os ensinos da Santa Madre 

Igreja? 

     - Eu confesso, Sr. Reitor que li alguns versiculos da Biblia e me admirei 

apenas de ver que era antigamente permittido aos padres receber o 

Sacramento do Matrimonio. 

     - Você não tem ainda o preparo necessario para receber as explicações 

que lhe poderei dar em tempo opportuno. Como é a primeira falta, aliás 

muito grave, imponho uma pena suave: tres dias de meditação para se 

reconciliar com Deus a quem offendeu cruelmente. 

     O Cornelio foi por isso encerrado na Capella do Seminario e posto 

incommunicavel. 

     Nas horas das refeições vinha acompanhado por um padre para não ter 

ensejo de falar a algum collega, precaução desnecessaria, porque incorreria 

em pena similhante quem lhe dirigisse uma só palavra até mesmo um olhar. 

     O primeiro dia foi angustioso para o Cornelio. 

 

     

  



158 

     Sentia que era injustamente castigado. Soffria a humilhação do 

sequestro. 

     Os primeiros momentos foram de colera. Teve impetos de revolta. 

     Reflectiu  depois que era um contra muitos. Seria facilmente vencido. 

Assentou-se num banco e chorou. 

     A hora do silencio veio o padre busca-lo para o conduzir ao dormitorio: 

encontrou-o adormecido. 

     No segundo dia resignou-se. 

     Estava decidido a fugir daquella casa.  

     Para onde iria? 

     - Quando me apanhar na rua, pensava hei de achar algum lugar em que 

me metta, longe destes padres. 

     Depois, recordava o que lera a respeito das primeiras dissenções do 

Christianismo: comparava os essenios, de moral austera, com os phariseus, 

supersticiosos, hypocritas, ambiciosos, e julgava todos os padres a elles 

similhantes. 

     No terceiro dia, reconheceu que seria mais conveniente fingir 

arrependimento e guardar para si as suas idéas. 

    - Certamente  os outros fazem assim... 
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Não creio que tenham elles maior fé do que eu... Si acreditassem deveras 

não fariam as bandalheiras que fazem... Falta pouco tempo para concluir os 

meus estudos. Na vespera da ordenação... dou fóra e mando-os plantar 

batatas. 

     Concluido o tempo do castigo, veio o Reitor convidar o Cornelio a fazer 

a sua confissão e se reconciliar com a igreja offendida e muito queixosa de 

seu filho, cubiçado pelo Demonio. 

     Os anjinhos tinham os olhos vermelhos de chorar... Havia tres dias que 

derramavam lagrimas, lá no Céo, os coraçõezinhos lacerados de dor, por 

verem o constante sorriso do Diabo, de braços abertos para receber a 

ovelhinha transviada...    

     Tudo isso dizia o Reitor e muitas coisas mais, tão enternecedoras, tão 

commoventes, que ninguem as ouviria sem sentir piedade dos pobres 

anjinhos que esvoaçavam em redor do misero peccador, procurando 

impedir a aproximação do poderoso Rei do Inferno. 

     Declarou-se arrependido o Cornelio, prometteu não peccar mais e 

cumprir a peni- 
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tencia de rezar uns poucos de rosarios em retenção do Anjo da Guarda, 

primeiramente, que estava agora cantando hosannas, lá nas alturas, 

contentissimo da victoria, e depois a outros Santos que intercederam 

perante Deus e a Virgem Maria para que tocassem o coração do filho 

rebelde. 

     Foi um dia de festa, lá no Céo; e outro, cá, em baixa, no Seminario. 

     O Reitor apresentou á communidade a ovelha reconquistada, narrou a 

parabola do Filho Prodigo, fez o elogio da humildade e terminou o sermão 

ordenando que, um a um, todos os seminaristas passassem diante do 

peccador arrependido, apertassem-lhe a mão, como signal de que o 

consideravam de novo digno de sua estima.      

     O Cornelio supportou, sem rir, toda a  comedia e deu provas de que não 

era sempre verdadeira a opinião dos que pensavam com a Zefinha: que é 

possivel preparar o cerebro da criança para funccionar de determinada 

maneira, quando as faculdades intellectuaes completarem o seu 

desenvolvimento. 

     A herança, a constituição physica, até os  
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alimentos podem annullar o processo. 

     O meio nem sempre é um auxiliar. 

     O Cornelio poderia ser um crente nas doutrinas da Igreja Romana si 

vivesse num meio adverso. 

     Quem não vive na intimidade dos ministros da Igreja, faz delles a 

mesma idéa que o simples espectador faz dos artistas do Theatro. 

     O meio, portanto, concorreu para que o Cornelio perdesse a illusão da 

santidade da Igreja e da pureza de costumes de seus representantes 

sagrados. 

     Desde esse dia tornou-se hypocrita como os outros. 

     Não lhe sahiu da cabeça o proposito de ler a Biblia que deveria conter, 

conjecturava elle, coisas muito interessantes e perniciosas á doutrina da 

Igreja Romana; simulava, porém, que se conformara com a prohibição e 

limitava-se a murmurar algumas vezes: 

     - Estes ladrões inda me pagam... 

     Insensivelmente tornou-se melancolico. 

     Dantes não sabia o que era odio nem vin-  

  



162 

gança: agora, odiava o Reitor e desejava vingar-se. 

     O que fizera com outro fôra simplesmente uma troça, para gozar o revés 

do fujão: com este... Ah! Si alguma vez o apanhasse!... 

     - Demos tempo ao Tempo, dizia. 
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     A’s quintas-feiras recebia o Zéca as visitas de alguns amigos intimos. 

     Muitos delles iam a essas reuniões attrahidos unicamente pela 

opportunidade que se lhes deparava de conversar com as encantadoras 

primas e irmãs da Zefinha. 

     Antigamente, quando não tinhamos as sessões cinematographicas que 

tomam todas as noites, e os passatempos se resumiam num espectaculo 

mensal da sociedade dramatica “ Pantheon Alagoano” que trabalhava no 

Theatro Maceioense, ou nos de um circo equestre que nos    
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apparecia uma vez no anno, era costume visitarem-se as familias em 

determinados dias ou com aviso previo. 

      Logo á tardinha mandava-se um recado: 

     - Vai perguntar a D. Fulana si poderemos ir lá hoje á noite. 

     Si não iam tambem sahir esperavam a visita annunciada. 

     A retribuição das visitas era uma coisa seria, sentia-se como um dever a 

troca dessas cortezias. 

     Os homens que não tomavam parte nessas distracções familiares tinham 

os seus pontos de reunião nas casas de commercio que fechavam depois de 

nove horas da noite.  

     Ahi falava-se de tudo e de todos, sem compaixão dos pobres caixeiros 

que olhavam minuto a minuto o preguiçoso relogio, temendo perder o 

melhor lugar no circo que se armava então á praça da Cathedral, ou a 

primeira contradança numa “partida” para a qual se compremettera com a 

noiva ou namorada. 

     A familia do Zéca imitava as que se deno- 
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minavam “ familias de tratamento” e escolhia as quintas feiras para receber 

visitas. 

     Era nessas noites que por lá apparecia o Tiburcio, quasi sempre portador 

de carta ou noticias do Cornelio. 

     Emquanto falavam os mais velhos de politica e tambem da vida alheia 

as meninas jogavam vispora na sala de jantar. 

     A Laurita sentava-se sempre ao lado  do Tiburcio para que pudesse 

occultamente receber a sua correspondencia. 

     O fiel intermediario foi tomando tanto interesse pelo serviço de que se 

incumbira que já lhe parecia ser a sua individualidade um prolongamento 

da do Cornelio e lhe competir uma parcella desse amor que passava por 

suas mãos em cartas que a principio não lia... 

      Era o Tiburcio uma especie de nau de guerra, prolongamento da Patria, 

qualquer que seja o porto em que lance ferros. 

     Quantas vezes, porem, esse prolongamento da Patria não se tem 

convertido em inimigo della e transformado simples marinheiro em 

poderoso almirante, como a-  
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conteceu ao nosso “Minas Geraes” com o seu famoso João Candido? 

     A corrente amorosa que circulava entre o Cornelio e a Laurita produzia 

no Tiburcio influencia similhante á da corrente electrica nos corpos 

imantados. 

     A Laurita não via nada disso; não adivinhava que o Tiburcio estava 

envolvido por esse fluido de amor que passava e repassava em redor delle 

sem o tocar, é verdade, fazendo, porem, gerar-se no seu cerebro o desejo de 

trahir o amigo, e tomar o seu lugar no coração da namorada. 

     Veio-lhe primeiramente o ciume. 

     Porque não seria delle, esse amor que se mandava tão longe, que se 

alimentava de esperança possivelmente illusoria, que se forçava a viver 

occulto, como qualquer amor  prohibido? 

     Quando lhe veio tal pensamento deliberou executar o primeiro acto de 

hostilidade: rompimento das relações. 

     Passaram-se, pois, algumas semanas sem noticias do Cornelio, que 

tampouco as recebia da Laurita. 

     - Que tem Laurita? perguntava o pobre  
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Cornelio. Porque não me escreve? Estará doente? 

     E ralava-se de saudades, consumia-se de tristeza. 

     - Não tem noticias de Cornelio? indagava a Laurita. 

     Aos dois respondia com alguma mentira procurada no momento, e 

desesperava-se de conseguir matar essa constancia que não queria morrer. 

     Depois do ciume, veio-lhe o crime. 

     Recorreu á calumnia, arma que outra não supera, no alcance, na 

pontaria, na efficacia.  

     Com a obstinação que somente o amor não correspondido pode nutrir e 

avigorar, escreveu o Tiburcio com a letra e a alma da Laurita o bilhete 

portador do veneno em dose mortal propinado ao Cornelio. 

     Pedia-lhe que se esquecesse della, dizia que infelizmente a distancia, a 

longa ausencia, apagaram aquella fagulha, não fôra mais do que isso, que 

se desprendera do seu coração, num momento de calor que já se arrefecera, 

aos poucos. 

     E justificava que era bastante pensar na 
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necessidade de occultar um sentimento para se lhe poder attribuir 

qualidades que o tornavam indignos de pessoas honestas. 

     O Cornelio perdera no Seminario grande parte de energia moral, 

habituando-se a mentir aos outros e a si mesmo, em materia de fé religiosa, 

um dos resultados da educação que se ministra nessas casas de ensino 

catholico romano. 

     Recebendo o bilhete falsificado pelo amigo sentiu-se aniquilado, e, 

como as solteironas que perderam a esperança de casar, e as mulheres 

velhas que exgottaram os  recursos da arte de fingir juventude, pensou em 

se entregar inteiramente a Deus... 

     Quando nada mais há que fazer neste mundo, é que essa gente cuida do 

problema da Vida Eterna... 

    O plano do Tiburcio foi um desastre. 

    A Laurita não se esqueceu do amigo de infancia que a desprezava e 

entregou tambem a Deus a dor que em silencio soffria. 

     Não tendo mais interesse no jogo de vispora, passava as noites a coser e 

a bordar, e procurava conforto na religião, fi- 
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dando-se a diversas corporações ou irmandades catholicas. 

     Dizem que ha esta grande differença, entre o culto catholico romano e o 

culto evangelico: o primeiro é alegre, ruidoso, com as suas festas, musica, 

foguetes e sinos; o segundo é triste... 

     Exteriormente, é verdade, e só exteriormente. Toda a pompa do culto 

catholico-romano é necessaria para compensar a tristeza que vai lá dentro. 

     O crente evangelico não teme o Purgatorio, porque nelle não crê; não 

tem medo do Inferno, porque delle se julga livre desde o momento em que 

se fez christão; não deixa de comer e vestir bem para agradar a Deus, 

porque acredita que Deus não pede sacrificio; não tortura o seu corpo, 

porque entende que não é razoavel damnificar uma obra do Creador. 

     Pelo contrario, entende o catholico-romano que toda a sorte  de damnos 

que possa fazer ao seu corpo é um acto meritorio aos olhos de Deus, que é 

peccado mortal a presumção de poder se eximir das penas comburentes do 

Purgatorio; que deve renun- 
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ciar a propria vontade para poder obrar conforme a vontade de Deus; que 

deve se exercitar a morrer, desapegar-se inteiramente da terra e das coisas 

terrenas... 

     Hão de ser tristes, infallivelmente muito tristes, esses pobres peccadores. 

     Era assim que se achavam o Cornelio e a Laurita, separados um do outro 

pelo ciume do falso amigo, separados ambos do mundo pela doutrina falsa 

da Igreja romana. 

    Um seria padre, individuo cuja maior virtude é ser um ente deslocado. 

Prohibido de amar, santifica o amor dos outros; privado de ter filhos, e’ pai 

dos filhos dos outros; obrigado a se occupar exclusivamente dos negocios 

de Deus, trata dos negocios politicos dos homens... 

     A outra meditava nestas palavras cavilosas da “Imitação de Christo”: 

“Não faças firmeza nos homens, porque cêdo ou tarde te faltarão. O 

homem e’ fraco, indiscreto, inconstante, leviano, propenso a referir tudo a 

si. O menor capricho o afasta, o menor interesse basta para o transformar  
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em inimigo. Então se mostra qual é. Amava-te, mas por seu interesse, para 

tirar proveito quando o caso se apresentasse. Foge, foge desses falsos 

amigos do mundo... Deves morrer para essas affeições humanas... Si 

souberes perfeitamente anniquilar-te e desterrar do teu coração o amor da 

creatura então EU virei a ti pela abundancia de minhas graças...” 

      Sem experiencia para poder apreciar a falsidade dessas proposições, 

julgava a Laurita ser aquillo uma verdade sem rebouços, palavras dirigidas 

ao seu dolorido coração. 

    O Tiburcio, meio arrependido do que inutilmente praticara, não 

appareceu mais ás reuniões da familia do Zéca. 
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    Concluiu o Cornelio os seus estudos, ordenou-se e voltou para Maceió, 

onde celebraria a sua primeira Missa, vulgarmente chamada Missa Nova. 

     Para evitar encontrar-se frequentemente com a prima que, na sua 

opinião, o havia trahido, não quis habitar a casa dos pais. 

     Com outro collega que sahira um anno antes, do mesmo Seminario, o 

padre Lage, alugou uma casa no bairro da Levada, na praça de N. Senhora 

das Graças. 

     O padre Lage, que nunca soffrera mal de amor, era o que se chama um 

padre divertido: tocava violão, cantava modinhas e ao entrar em casa 

despia a batina e mettia-se em pijamas. 
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     Uma de suas cantigas predilectas era esta quadrinha popular: 

          O padre quando namora, 

          Passa logo a mão na crôa... 

          Namora, padre, namora, 

          Namora que Deus perdôa.  

     As vizinhas achavam muita graça nisso e diziam: 

     - O padre Lage inda parece menino... 

     O Cornelio vexava-se e reprehendia o collega. 

     - Não seja tolo, “seu” Cornelio, respondia elle. A gente só é padre na 

igreja. Fora dali é um homem como outro qualquer. 

     - Não digo o contrario, mas não ha de faltar mexeriqueiro que vá contar 

historias ao Bispo. 

     - Você não sabe de nada. O Bispo não é tão santo como se pensa. Dizem 

por ahi umas coisas... Além disso, o essencial é não dar escandalo. 

     - Isso não é muito correcto. Depois, perde-se a confiança... 

     - Qual confiança, qual nada! Você inda é caloiro... Veja lá: o padre 

Souza, não conhece? Toda a gente sabe que tem uma  
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récua de filhos e não deixa por isso de ser um bom sacerdote. Casa, baptiza, 

confessa, diz Missa, prega bons sermões, ganha muito dinheiro... 

     O padre Cornelio foi se habituando as ideas pouco religiosas do padre 

Lage e esquecendo-se definitivamente da Laurita. 

     Outros padres começaram a visitar a “republica” e assim as noites 

passavam-se alegremente. 

     Entre elles notava-se o padre Justino, que adorava a Deus no Céo e o 

jogo do Sólo, na terra. 

     Quando encontrava parceiros, fechava-se a porta da rua, e jogava até a 

hora da Missa que costumava celebrar na capella de S. Benedicto. 

     Algumas devotas visitavam tambem os dois ministros da igreja e 

levavam-lhe presentes de ovos, galinhas, fructas e doces. 

     Outras offereciam-se para lavar a roupa, serviço que ellas consideravam 

ser muito agradavel a Deus. 

     O padre santifica tudo aquillo que toca o seu sagrado corpo. 

     Foi por isso que havendo uns estudan- 
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tes escondido o chapéo de um velho conego, capellão da igreja do 

Livramento, denominaram a brincadeira – roubo sacrilego... 

     Aproximava-se o Natal. 

     - Agora é que é occasião de se ganhar dinheiro, “ seu” Cornelio, disse o 

padre Lage. Não celebro na noite de Natal, por menos de cem mil réis... 

     - Eu já tenho uma Missa contractada. 

     - Onde? 

     - Nos Remedios. Pedi cem mil réis. 

     - Com transporte? 

     - Sem duvida. 

     - Está direito...  Isso é negocio cif, como se diz no commercio profano. 

     Mal acabava de falar bate alguem á porta. 

     Era um festeiro de Coqueiro Secco e queria tambem uma Missa de 

Natal. 

     - Eu não posso, disse o padre Lage. Já tenho contracto para tres. 

     - A que horas quer você a Missa? perguntou o padre Cornelio. 

     - Por meu gosto, preferia á meia noite, mas me sujeito a outra hora 

qualquer, porque não achei padre desoccupado.  
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    - A meia noite não posso, vou celebrar nos Remedios. 

    - Serve-me depois da Missa dos Remedios. A viagem é boa... 

    - Olhe lá, interrompeu o padre Lage, falando ao padre Cornelio. Si você 

for celebrar em Coqueiro Secco ficará preterido de celebrar a terceira 

Missa. Calcule o tempo de ida e volta... 

     - E’ verdade... E’ muito longe... 

     - E’um favor que me faz, Sr. padre Corneliove, supplicou o festeiro. Si 

não houver Missa, terei um prejuizo tremendo. Imagine que contractei um 

asstoril e um reizado, confiando no producto do leilão. Não havendo missa, 

ninguem vai lá e a despeza sahirá do meu bolso. 

     - Pois, meu amigo, estou no mesmo caso: si fôr celebrar em Coqueiro 

Secco perderei cem mil réis... 

    - Quanto quer V. Revma. para celebrar em Coqueiro Secco? 

    - Por menos de duzentos mil réis não vou lá, respondeu o padre Cornelio. 

    - Eu só arranjarei cento e cincoenta mil réis, entre devotos... V. Revna. 

sabe que   
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o lugar é pobre. 

    - E’ coisa que não se ajusta, meu amigo. Não posso satisfazer o seu 

desejo. 

    - Que se ha de fazer? Os cincoenta mil réis vão sahir do meu bolsinho. 

Não hei de deixar Coqueiro Secco sem Missa de Natal... Então fica 

combinado: V. Revma. vai logo depois de celebrar nos Remedios... 

     - Sim, e você manda uma canôa pequena, ponderou o padre Lage. 

     - Não vá mandar uma canôa pequena, ponderou o padre Lage. 

     - Não Snr., deixe estar que virá uma canôa grande. 

     - Com tólda, recommendou o padre Cornelio. Pode chuver... 

     - E uma pessoa para ir conversando pelo caminho, lembrou o padre 

Lage. 

    - Vem tudo a seu contento, Snr. Padre Cornelio: uma canôa grande, com 

tolda e um companheiro de viagem. Aqui está a importancia. 

     O festeiro deu ao padre Cornelio dois maços de notas de diversos 

valores que faziam a somma de duzentos mil réis.    
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     - Já trazia isso contadinho, disse sorrindo o padre Cornelio. 

     - Não Snr. Este dinheiro até não é meu... Mas, os devotos que 

assignaram a subscripção são pessoas de confiança. 

     Quando sahiu o festeiro falou o padre Lage: 

     - Você pensa que aquelle sujeito é um typo escovado. No fim da festa 

faz uma conta de Grão Capitão e ainda lhe ficam devendo. Na festa de Sto. 

Antonio, fizeram lá um Te Deum e eu preguei o sermão por quarenta mil 

réis. Sabe o que fez esse tratante? Publicou um blancete pelos jornaes no 

qual figurava a despeza do sermão por sessenta mil réis... 

     - Você não protestou? 

     - Eu... Reclamei os vinte mil réis; mas o homem fez uma choradeira e 

para me contentar mandou-me um perú, de presente. De outra vez, vão dar 

no boi que tem couro grosso... Não prego por menos de sessenta. 

     A’ noite foi o padre Cornelio visitar os pais, o que fazia duas vezes por 

semana.  
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 Logo ao entrar, chamou á parte a Zéfinha. 

 - Chegaste a proposito. Está ahi o capitão Felismino, contrariadissimo por 

não achar um padre para celebrar Missa de Natal em Santa Luzia do Norte. 

- Pois o homem está mal... Já tenho o tempo tomado. Vou celebrar nos 

Remedios e em Coqueiro Secco. 

 - Tens ainda a terceira Missa... Aproveita o homem que está disposto a 

pagar seja çá quanto fôr, para fazer uma pirraça ao vigario que abalou para 

Utinga... 

 Realmente, o capitão Felismino estava furioso e assim que apanhou o 

padre Cornelio, bradou contra o vigario:  

- Sabe V. Revma? Estou no matto sem cachorro! O canalha do meu vigario 

largou-se para Utinga, e vai celebrar por lá Miss do “seu” Chico. 

 Uma coisa que nunca se viu. Olhe, Snr. Padre Cornelio, além de lhe pagar 

bem, garanto que lhe arranjo a freguezia. Aquelle tratante não é mais do 

que vigario encommendado e eu tenho força para fazer V. Revma, vigario 

collado. 
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 Aquelle “seu” Chico é o proprietario da Uzina Leão, uma das melhores e 

mais pitorescas do Estado. 

 - Não desloque o meu collega, por uma coisa tão insignificante... 

 - Nem pense nisso. Quem leva a peito sou eu. O Snr. Bispo não me nega 

nada... Não é capaz de me negar... 

 - E’ muito seu amigo, o Snr. Bispo não me nega nada... Não é capaz de me 

negar... 

 - E’ muito seu amigo, o Snr. Bispo? 

 - Isso é uma historia muito comprida... Só lhe posso garantir é que si eu 

pedir um favor elle tem a fina obrigação de me fazer dois...  

Com isso o padre Cornelio lucrou mais do que seu companheiro de 

“republica” o qual só teve tres Missas pelo preço da tabella. 

 - Não te dizia eu que não havia melhor profissão do que a de padre? 

commentou a Zéfinha, com o marido. O Cornelio matou de uma cajadada 

dois coelhos. Já o estou vendo vigario collado. 
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 Tantas e tão grandes coisas contou ao Bispo o Capitão Felismino, que o 

vigario de Santa Luzia do Norte foi demittido e substituido pelo padre 

Cornelio 

 Em tempos remotos vigarios e bispos eram escolhidos dentre os mais 

velhos sacerdotes.  

Pensava-se que o decorrer dos annos fazia fructificar a experiencia. 

 Verificou-se que os nossos avós não pensavam bem e por isso saem hoje 

da escola primaria homens de letras capazes de occu- 
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par uma cadeira de academico immortal, e dos Seminarios... padresinhos 

habilitados a metter a cabeça numa mitra.  

O padre Cornelio recebeu o presente da Parochia como uma crença que 

recebe uma caixinha de brinquedos: riu-se de contente e sonhou no mesmo 

instante os infaliveis planos de reformas que brotam dos cerebros de novos 

adiministradores, como nascem sapos numa noite de inverno. 

 - Vou indiretar tudo isto, pensou ao penetrar na Matriz, investido da 

autoridade de vigario.  

Para começar, demittiu o sacristão... Um velho que não prestava mais para 

nada. Havia mais de trinta annos que occupava aquelle lugar e nunca 

aprendera a dizer em bom latim: et cum spiritu tuo...  

No primeiro domingo em que teve de baptizar uma creança, encontrou 

opportunidade de metter em linha recta um costume que sempre della 

andou afastado.  

Aconteceu que o nome proposto para a creança fôra Luthero. 

 - Com este nome não baptizo, protestou o vigario. 
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 - Porque? Faz o favor de me dizer? falou asperamente o pai da creança.  

- Primeiro, porque Luthero não é nome de Santo. Depois, o único Luthero 

de que tenho noticia foi um grande inimigo da Igreja. 

 - Pois o Sr. há de baptizar a creança com este nome, Sr. Vigario...  

- Tinha graça!... Não baptizo, e ninguem me obriga a praticar um acto 

contra a minha consciencia.  

- Vai ver. Vou me queixar ao Bispo.  

- Mas, diga-me uma coisa, Sr., falou brandamente o padre Cornelio.  

- Até duas, si quizer! Respondeu irado o homem.  

- O Sr. não é catholico? 

 - Sou lá catholico? Sou nada... Sou maçon.  

- Si não é catholico para que procura a Igreja de que está excommungado? 

 - Eu? Excommungado? Quem tem o direito de me excommungar? Já se foi 

esse tempo, Sr. Vigario. 

 - Perdão... Na sua maçonaria não há regras que devem ser observadas sob 

pena de 
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eliminação? O maçon que não paga as suas mensalidades não é excluido da 

loja? - Sem duvida...  

- Entre nós, na Igreja, a exclusão do membro rebelde do infiel, chama-se 

excommunhão. Excommungar é retirar da communhão. 

 - Mas é preciso um motivo, SR. Vigario. Eu não dei nenhum para ser 

excommungado.  

- Deu, Sr. Deu um gravissimo motivo. A Igreja prohibiu que o Sr. fosse 

maçon e o Sr. desobedeceu á Igreja.  

- Quem prohibiu essa bestice não foi a Igreja... Foram vocês, os padres. 

Christo era maçon, Sr. Vigario. Não sabia disso? Pois fique sabendo. 

 - Reflicta, meu amigo... A Igreja é governada pelos Padres que receberam 

para isso a autoridade necessaria, como a sua maçonaria é governada pelas 

Lojas, pelos Grandes Orientes, etc. 

 - Não quero discussões... Vou ao Bispo que é seu chefe... Nesse mesmo 

dia partiu o pai do futuro Luthero a se queixar ao Bispo.  
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Foi recebido amavelmente.  

Antes de contar a sua historia teve de ouvir a historia o Bispo, que lhe falou 

da viagem a Roma, dos quinze contos que pagou pela Mitra, do presente 

que lhe dera o Santo Padre...  

Calou-se, afinal, e ouviu então a historia do visitante.  

- Porque não escolhe o nome de Martinho? Luthero não se chamava 

Luthero, chamava-se Martinho... Visto que quer dar mais um Luthero á 

Igreja de Deus, ponha no seu filho o nome de Martinho e depois, si assim 

entender, junte-lhe o de Luthero... 

 - Mas, Sr. Bispo, eu não quero ficar desmoralizado. O nome do meu filho 

ha de ser Luthero... 

 - Como o vigario não quer ficar tambem desmoralizado, não se arranja 

nada. Tente noutra freguezia... Pode ser que um vigario mais velho seja 

mais condescendente...  

Temendo o Bispo a repetição de casos similhantes convidou o padre 

Cornelio a uma conferencia reservada. 
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Não faça outra, disse o principe da Igreja. Não devemos esticar muito a 

corda... 

 - Mas... Sr. Bispo, eu não fiz mais do que o meu dever. 

 - Você nõ comprehende que coisa é a politica da Igreja! Não pense 

que estamos ainda nos bons tempos do poder temporal, meu amigo. Temos 

comido calados muitas coisas desagradaveis... a instituição do casamento 

civil, a secularização dos cemiterios, a separação da Igreja do Estado... O 

nosso dever é fechar os olhos ao que não nos convém ver. Você pensa que 

toda a gente que vai á Igreja, baptiza os filhos, manda dizer Missas, faz 

tudo isso porque tem fé? Está muito enganado Sr. Cornelio! Muitissimo 

enganado! Mas, fija que não sabe de nada. Aceite de braços abertos 

ovelhas, cabras, carneiros, o que vier... 

 - E os maçons? 

 - Qual maçon, qual nada, homem de Deus... Elles fazem tanto caso 

da maçonaria como da religião catholica... Tema unicamente os 

protestantes, meu amigo... São perigosos... Comtudo, somente uma vez ou 

ourta, veja bem: uma vez ou outra, pregue 
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lá um sermão contra os herejes. Não exija muito, porque será peior... 

 - Com franqueza, Sr. Bispo, não comprehendo bem essa politica... 

 - Tome meu conselho, homem! Note o que aconteceu no mundo 

profano: quando o governo augmenta os impostos, as rendas diminuem, os 

contrabandos desenvolvem-se, os empregados fo Fisco enriquecem... Si a 

Igreja apertar os fieis, o protestantismo propaga-se cada vez mais, o 

espiritismo alastra-se por toda a parte, apparecem logo os anti-clericaes, 

emfim todas as heresias surgem contra nós. Volte para a sua freguezia. 

Baptize Lutheros e Calvinos, receba o seu dinheiro e fique calado. Si 

quizer, não registre esses baptismos lá no seu livro... Não faz mal nenhum... 

 Foi essa politica da Igreja, de que falou o Bispo, a causa da 

transformação do Christianismo em Romanismo. 

 Primeiramente, para attrahir os Judeus, foram os ritos judaicos 

convenientemente chirstianizados. Depois, para contentar os pagãos, 

receberam alguns de seus idolos que tornaram nomes de Santos... 

 

  



 188 

 Dizia um cardeal que era isso meio excellente de provocar a ira do 

Diabo, que via cheio de furia o que era seu servir ao culto de Jesus Christo. 

 Assim foi introduzida a agua benta que os catholicos denominam 

inconscientemente “agua lustral”, lembrando a sua origem pagã; assim, 

ainda hoje se diz “unir pelos sagrados laços do Hymeneu” receber o 

Sacramento do Matrimonio, e não ha quem não tenha gostosamente comido 

um bolo de noiva sem saber que vem elle do casamento pagão, o 

“confarreatio”, que terminava pela partilha de um bolo de farinha offertado 

á recem-casada. 

 Para completar a obra de politica religiosa, usa o padre romano a 

“stola” das Vestaes, o “albo-gallerus” dos sacerdotes censar as imagens, a 

“lucerna pensilis” o “Camillus” que ajuda a Missa... 

 Em compensação, vai a mesma politica supprimindo o que se tornou 

imprestavel para fortalecer a fé: o Inferno não possue mais as temiveis 

caldeiras de chumbo der- 
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retido em que se mettiam as almas dos impios, depois de devidamente 

espetadas com ferro em braza; o Purgatorio perdeu aquelas tremendas 

linguas de fogo que lambiam ferozmente as almas dos fieis, emquanto a 

porção de Missas cá em baixo rezadas não attingia o numero sufficiente 

para as livrar do supplicio purificador que a Santa Inquisição teve a idéa de 

empregar contra os herejes; os templos não ostentam mais as collecções de 

braços, pernas e cabeças de cera, provas indicutiveis de milagres 

therapeuticos operados pelos Santos... 

 Que teriam feito dessas memorrias de curas milagrosas que ha 

poucos annos ainda se viam em profusão no templo do Senhor dos 

Martyrios? 

 Quem as teria vendido a algum fabricante de velas de cera? 

 Ninguem poderá responder, mas o certo é que para sempre 

desappareceram dos templos algumas dezenas desses attestados da 

efficacia da medicina celeste. 

  



XIX 

 

 Eram sete horas da manhã. 

 Acabava o padre Cornelio de celebrar a sua Missa diaria, desta vez 

muito descrente da Religião de que era ministro, e lavava as mãos que 

haviam tocado no corpo de Jesus Christo transubstanciado em farinha de 

trigo, quando o procuraram para ouvir a confissão de um moribundo. 

 - Ainda mais esta! murmurou e falando ao que o procurava: 

 - Não poderá esperar um pouco esse doente? 

 - Por caridade, Sr. Vigario; não demore... O pobre está como um 

doido. Si não 
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se confessar agora, pensa que morrerá impenitente. 

 - Onde é isso? 

 - E’ pertinho, Sr. Vigario. 

 - Vamos lá, homem... Vamos lá... Que molestia tem elle? Olhe que 

estou em jejum. 

 - Não é doença que pegue, não, Sr... 

 Entretando na choupana indicada pelo emissario do moribundo, 

exclamou, ao reconhecer o seu amigo Tiburcio: 

 - Você? Que é isso? Que tempo não nos vemos... 

 - Vou morrer... Mas, não quero sahir deste mundo levando uma culpa 

que condemnaria a minha alma ás penas eternas. 

 - Não pense nisso, meu velho. As penas eternas já estão muito 

melhoradas... 

 - Está brincando? O caso é muito grave... 

Só em confissão posso revelar o meu crime. 

 - Pois sim... Reze lá o Confiteor, disse o padre e assentou-se proximo 

do leito do Tiburcio, sobre um tamborete desconjuntado. 

 O pobre homem recitou pausadamente: Eu, pecador, me confesso a 

Deus Omnipo- 
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tente, e a vós, padre, que pequei por minha culpa, por minha maxima culpa. 

Ahi bateu tres vezes sobre o peito, segundo affirma a Igreja Romana, a 

fabrica de todos os maus feitos humanos, e começou  a relatar a historia do 

seu amor e da sua trahição. 

 Quando chegou ao ponto da narrativa em que revelou a falsificação 

da carta de Laurita, o padre Cornelio recuou apavorado, arremessando 

longe, com um pontapé, o tamborete e gritando: 

 - Foste tu! Miseravel! Bandido! Infame! 

 Naquelle tempo não se sabia ainda da existencia da Graphologia que 

prestou ultimamente tantos serviços nas eleições de presidentes da 

Republica do Brasil... Si não, o padre Cornelio não teria sido padre, e o 

Tiburcio não soffreria os dissabores da sua confissão “in artículo mortis”... 

 - Perdão! supplicou. 

 - Perdão? Não sei onde estou que não te estrangulo neste momento... 

 - Oh!... Não sabe como estou arrependido... Não me deixe morrer 

sem absolvição... 
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 - Vai-te para as profundas dos infernos, falsario! Fica-te ahi, 

desgraçado... 

 O padre Cornelio, como louco, correu até a sua casa, falando pelo 

caminho: 

 - Fez-me um mal irreparavel... Perdi a minha felicidade por causa 

daquelle miseravel... Infame... Morre, diabo... Não ha inferno sufficiente 

para ti... 

 Repetindo sempre essas palavras, causando espanto aos que o viam 

tão agitado, chegou á sua residencia. 

 Abriu violentamente a porta e entrou, arrancando o chapéo com 

impeto e lançando-o fora. 

 - Aconteceu alguma coisa? perguntou afflicta a mulher que cuidava 

dos arranjos da casa. 

 - Vai para o diabo, não me importunes... 

 - Credo! Benza-o Deus, Sr. Vigario... 

 Vai para o inferno, já disse. Olha... Vem cá. Arruma ahi a minha 

mala. Anda depressa. 

 - Que foi que aconteceu, Sr. Vigario? insistiu a mulher, cheia de 

surpresa pela transformação que via subitamente se ope-  
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rar no padre Cornelio, ordinariamente tão humilde, tão paciente... 

 - Ora m... Deixa isso ahi, vai chamar o meu conoeiro... Com os 

diabos... Já devias estar de volta e ainda não te mexeste... 

 A mulher, cheia de terror, pensava que o padre estava endemoniado. 

 Sahiu, correndo, a procura do canoeiro, doida por saber a causa da 

cólera do Vigario. 

 O padre Cornelio enchia a mala do que encontrava, retirava umas 

coisas e mettia outras, enfurecia-se por a mala não comportar tudo... 

 Em meio dos preparativos de partida lembrou-se da carta fatal. 

 Revolveu os papeis de uma gaveta que abriu, arrebentando a 

pequenina fechadura, e tomou um pacotinho de cartas. 

 - Prompto, Sr. Vigario, annunciou o canoeiro. A’s suas ordens. 

 - Leva-me  a Maceió, neste instante. 

 - Ainda pegamos o trem em Fernão Velho, disse o canoeiro. 

 - Si não chegares lá a tempo, afogo-te na lagôa... 
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 - O Sr. Vigario está hoje muito zangado... Que foi que fizeram a V. 

Revma? 

 - Não é da tua conta. Empurra o diabo desta canôa... Abre a vela... 

 - Não tem vento, Sr. Vigario... e poz-se a assoviar. 

 - Está brincando? 

 - Estou chamando o vento... Não se mexa tanto, sinão a canôa vira... 

 Quando chegaram, afinal, em Fernão Velho, o padre Cornelio estava 

calmo. Fôra pelo caminho, estudando o que deveria dizer a Laurita, 

imaginando o que lhe responderia ella. 

 Agora, estava tudo perdido. Não poderia casar. Salvo si  abjurasse a 

religião catholica... 

 Como julgaria ella esse acto? 

 - Antes de ir á casa de Laurita, vou consultar o Dr. Soriano, pensou. 

 E assim fez. 

 Ao Dr. Soriano expoz toda a sua vida, mostrou a carta falsificada, 

pediu conselho. 

 - Abjure, primeiramente. Assim você habituará sua prima a olhal-o 

como protestante. 
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 - E fico esperando esse tempo todo para desabafar o coração? 

 - Então faça as duas coisas ao mesmo tempo. 

 Que diabo ficarei fazendo depois de abjurar? 

 - Irá pregar o Evangelho... Uma coisa... Vou com você, advogar a 

sua causa. Depois, falaremos dos honorarios. E’ uma questão como outra 

qualquer. Não deixa de ser da minha profissão advogar os interesses de 

vocês. Vá descançar, almoce commigo, e vamos juntos. 

 Almoçaram e discutiram acerca das duas delicadissimas questões de 

diplomacia domestica e religiosa: o tratado de paz com Laurita e o 

rompimento com a Igreja romana. 

 - Quanto ao primeiro caso, o caminho a seguir será  este, explicou o 

Dr. Soriano: 

Você conta a sua história á Laurita emquanto eu converso com as velhas. 

Quanto ao segundo... Vou apresental-o á um pastor protestante, meu amigo, 

para o ajudar a despir a batina. 

 O primeiro problema foi facilmente re- 
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solvido: os negocios de amor são como os fenomenos meteorologicos... 

Sem motivo apparente desaba um aguaceiro e quando a gente pensa que se 

vai repetir o Diluvio Universal, limpa-se o céo de nuvens e brilha de novo o 

Sol com esplendor maior. 

 No principio do mundo o proprio Jehovah não entendia muito nem 

de amor nem de meteorologia, pois pretendeu que Adão e Eva vivessem 

juntos, tivessem fome e não tocassem na fructa prohibida, e explicou á 

familia de Noé que o Arco Iris era um signal da sua alliança com os 

homens, uma lembrança de sua promessa de que nunca mais romperia “as 

fontes do abysmo” nem abriria “as janellas do Céo” para innundar a Terra. 

 Hoje é a Igreja Romana quem não entende dessas coisas e quer que o 

padre não seja homem e se acalme a tempestade com as cinzas de umas 

folhas seccas. 
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 A religião evangelica não estava tão vulgarizada como actualmente, 

nesta cidade. 

 O primeiro missionario que por aqui appareceu foi um norte-

americano, com o intento de fundar uma igreja. 

 Quasi a totalidade da população professava o romanismo mais 

intolerante que é possivel imaginar numa época em que só se não 

accendiam fogueiras para queimar os herejes porque a moda desse 

espectaculo já havia desde muito passado. 

 Foi, portanto, com difficuldade, que aquelle missionario encontrou 

uma casa para a sua prédica: a de um Sr. Sarmento, 
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contigua ao predio actual do Collegio Diocesano. 

 Apedrejaram pregador e ouvintes e quasi mataram o hospitaleiro Sr. 

Sarmento que dahi por deante passou por um desmiolado. 

 Antes disso o Evangelismo gozava de muito má reputação, causada 

pela loucura de um Dr. Carvalhal que impressionado com a leitura da 

Biblia, golpeara o pescoço do filhinho para derramar sobre a propria cabeça 

o “sangue d’um innocente”. 

 Com o argumento- post hoc, ergo propter hoc- provava-se que a 

religião evangelica só servia para produzir loucos e criminosos: argumento 

que serviria tambem para provar que a religião romana era a causadora de 

maior numero de crimes porque as Casas de Detenção estavam cheias de 

individuos que professavam o romanismo... 

 Passou-se o tempo suficiente para arrefecer o calor da intolerancia e 

outro missionario norte-americano, J. R. Smith, veio a Maceió. 

 Limitaram-se a denominal-o “frei bo- 
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de”, por causa da barba que usava e mais tarde a applicar o termo “bode” a 

todos os crentes do Evangelho. 

 O interessante é que os escarnecedores berram deante das casas de 

culto, sem que lhes passe pela mente que assim adquirem maior direito da 

denominação supposta injuriosa. 

 Foi a um dos sucessores do Rev. Smith que consultou o Dr. Soriano 

a respeito do padre Cornelio. 

 Para confirmar o proloquio- quem foi Rei sempre será Magestade-, o 

Cornelio não deixou de ser “padre”. 

 Explicou o Dr. Soriano que o seu protegido desejava “protestar”, 

passar-se para a religião que pregava o pastor. 

 - Não é o caso de vocês o chamarem para o seu partido? O homem já 

foi padre e pode prestar bons serviços. 

 - Não comprehendo, respondeu o pastor. Nós não somos nenhum 

partido... 

 - Que diabo! Quero dizer: o homem quer fazer parte da sua seita. 

 - Mas, eu não tenho nenhuma seita... Prego simplesmente o 

Evangelho, cum- 
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prindo a ordem do Mestre: “Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a 

toda a creatura”. 

 - Olhe... Para falar mais claro: O homem quer ser protestante como 

vocês, comprehende? Vocês não devem perder esta opportunidade de 

arrebanhar um padre. Ha de ser um escandalo damnado... 

 “Ai do mundo por causa dos escandalos: porque necessario é que 

venham escandalos: mas, ai daquelle homem por quem o escandalo vem”, 

replicou o pastor. 

 - Sim... Sim... Mas, diga-me o que é preciso para que a gente seja 

protestante? 

 Não ha protestantes, Dr. Houve-os no tempo de Luthero, Melanchton 

e outros que protestaram contra as innovações do romanismo. Antes desses, 

porem, já existiamos, nós, os que conservaram com toda a sua pureza a 

doutrina do Divino Mestre, e continuamos a pregar a mesma doutrina que 

os Apostolos pregaram. 

 - Com franqueza, nunca me occupei desse assumpto... 

 - E’ pena: Pois é um assumpto que interessa a sua vida futura. 
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 - Afinal... Em summa: que deve fazer o padre Cornelio para entrar na 

sua igreja? 

 - Simplesmente, entrar pela porta... “Eu sou a porta, si alguem entrar 

por mim, salvar-se-á”. Foi o que disse Jesus. Quem não entra pela porta é 

posto fora... da casa de Deus. 

 O Dr. Soriano sahiu vexado de sua ignorancia em materia religiosa e 

explicou ao padre Cornelio: 

 - O frei bode poz tantos obstaculos que não imagina... O melhor é 

você ir mesmo em pessoa tratar desse negocio. Essa historia de religiões 

nunca me entrou bem na caixola... 

 - Comprehendo... Para falar verdade, nunca tive fé. O que eu quero 

agora é principalmente me casar com a Laurita. Depois me vingar desses 

padres que me estragaram o futuro. 

 - Então, escreva qualquer coisa pelos jornaes. Faça escandalo, com 

os diabos... Calado é que ninguém vai a Roma. 

 Tomando o conselho do Dr. Soriano, escreveu o padre Cornelio as 

suas “razões por que deixou a igreja de Roma”. Citou as 
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Escripturas, mostrou que a Missa era uma heresia, que o Purgatorio nunca 

existiu, que S. Pedro nunca foi Papa e nunca esteve em Roma, que o culto 

das imagens era idolatria, e affirmou que a celebre Besta de sete cabeças e 

dez cornos, do Apocalipse, era Roma, a côrte dos Papas... 

 Isso, com a mesma facilidade com que vendeu Missas, salvou almas 

do Purgatorio e benzeu santos... 

 Depois, cuidou do casamento, que não foi approvado pela tia 

Inêzinha. 

 - Tanto vale uma religião com as outras, ponderou a Zéfinha. Todas 

vão ao mesmo fim, por differentes caminhos: metter na cabeça da gente 

que noutro mundo imaginario ninguem trabalha, ninguem soffre... Doce 

illusão! 

 - Não quero cortar a felicidade de ninguem, replicou a tia Inêzinha. 

Somente por isso, permito que se casem...Hão de se arrepender, esou certa. 

 Casaram-se. Como não tinha de que viver, o padre Cornelio ficou em 

casa da Zéfinha. 
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 Levado por alguns crentes, começou a frequentar a igreja evangelica. 

 Aprendeu tudo com facilidade e tantas provas deu de sua conversão 

que foi recebido pela igreja e baptizado, por immersão, no riacho Maceió, 

como então se fazia, nas proximidades do “Sitio do Sobral”. 

 Foi pouco depois eleito diacono, e mais tarde pastor. 

 Tornou-se o mais zeloso propagandista do Evangelho: distribuia em 

folhetos, as suas “Razões”, visitava com insistencia os amigos e 

conhecidos, convidava incessantemente ouvintes. 

 Chegou até a abalar as convicções da sogra... 

 Somente a Zéfinha retorquia: 

 - Estou sciente... Mas, em primeiro lugar, Christo nunca teve a idéa 

de fundar um igreja... Em segundo lugar, eu não posso de modo algum ser 

christã, porque não creio na Biblia. Si acreditasse na Biblia, acreditaria que 

o homem foi feito de barro, como um calunga qualquer, que Josué parou o 

Sol, que a mulher de Loth se transformou em estatua de sal, que Elias 
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subiu ao céo em carne e osso, etc. Depois, Deus só se occupa  desta 

migalha do Universo? Que ficam fazendo os milhões de habitantes dos 

outros milhões de mundos? 

 - A fé, respondia o padre Cornelio, vem de Deus, explica tudo isso 

que não comprehendemos... A Sciencia humana é vã...  

 - Pois sim, meu filho... Cuida da tua vida... Da minha, já cuidei 

quando foi tempo... Morrerei como todos hão de morrer... 

 - Mamãe, a sua alma não morrerá... 

 - Deixa-te disso, Cornelio. A minha alma é a mesma alma de 

qualquer animal... O que tu queres, bem sei, é a minha presença na tua 

igreja... Far-te-ei a vontade... Cantarei os teus hymnos... Não faz mal 

nenhum. 

 O Zéca explicava ao filho que a Zéfinha era “athéa”... pretendo dar 

genero feminino ao vocabulo “athêo”... 

 Decorreram cerca de dois annos: o padre Cornelio teve um filho a 

que poz o nome de Zorobabel... 

 Entretanto, não vivia satisfeito: ganhava pouco, um pequeno salario 

pago pela Missão Americana, ao passo que os Missio- 
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narios ganhavam muito mais, viajavam á custa de Missões, passavam 

desafogadamente. 

 Alem disso, acontecia ás vezes que o desgostavam pequenos 

incidentes como este:  

 Um missionario, de passagem na sua igreja, censurou: 

 - Os irmãos incorrem em peccado comendo pão e carne nas 

segundas-feiras, pois se utilisam do producto de um trabalho feito num 

domingo. 

 Um dos crentes replicou: 

 - E o irmão não viajava nos bonds em domingo? Não se utilisa de luz 

electrica num domingo? 

 Não podendo responder ao crente, o Missionario reprehendeu o 

pastor, que não sabia manter a disciplina da igreja, que dava maus 

exemplos, e ameaçou-o de ver diminuido o pequeno salario. 

 Nessas occasiões sentia uma pontinha de saudade da igreja de 

Roma... 
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 Era uma terça-feira, dia de sessão mensal da igreja. 

 São mui frequentes nessas reuniões as consultas deste genero: 

 - Pode o crente ir a um baile? Pode fumar? Deve aceitar um copo de 

cerveja offerecido por um amigo? etc. 

 A resposta é sempre a mesma: “Si serve isso para a gloria de Deus, 

deve fazer”. 

 Ora, é claro que ninguem vai bailar, fumar e beber para a gloria de 

Deus, portanto a prohibição é clarissima. 
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 Naquella sessão, lembrou-se um membro da igreja de perguntar si 

seria permittido a um certo crente pertencer á Maçonaria, por haver tido 

noticia de que o padre Cornelio completara o seu divorcio da Igreja 

Catholica, filiando-se a um loja maçonica. 

 Dividiram-se as opiniões. 

 Folhearam a Biblia do principio ao fim, citaram versiculos 

destacados que não provavam nada e terminou a sessão em tumulto, como 

qualquer camara de deputados. 

 Foi motivo duma scisão: o grupo de crentes que não queria alliança 

da Maçonaria fundou a “Segunda Igreja”, elegeu o seu pastor e fez guerra á 

outra. 

 A Missão Americana, que tinha interesse na questão, por sustentar 

um dos pastores, mandou um Missionario estudar o caso e apaziguar os 

animos. 

 Aproveitando tão boa opportunidade mandou tambem o Bispo um 

missionario ao padre Cornelio... 

 - Volte para cá, não seja tolo, disse elle. 

 - Desejo tenho eu de metter os pés nesses americanos... Mas, agora, é 

tarde. 
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 -Nunca é tarde para a gente se arrepeder... Venha conversar com o 

Sr. Bispo. Elle tem as melhores intenções a seu respeito... Pense bem... 

Dou-lhe oito dias para reflectir. 

 Nesses oito dias reflectiu o padre Cornelio: 

 - Que farei da minha mulher e do meu filho? 

 Era o maior obstaculo á sua reconversão. 

 Como da outra vez, foi consultar o Dr. Soriano. 

 - Isso tudo é uma mixordia, “seu Cornelio”, disse-lhe o Dr. Você, 

está agora entre a cruz e a caldeirinha: ou deixa a sua mulher ou não volta á 

Igreja Catholica. Dois proveitos não cabem no mesmo sacco. Si quer 

vamos juntos ao Bispo, que não é frei bode e ha de dizer coisas que a gente 

entenda. 

 O padre Cornelio aceitou o alvitre do Dr. Soriano e apresentou-se ao 

Bispo. 

 - Volte ao aprisco, ovelha desgarrada, falou elle. Lembra-se do que 

lhe disse da politica da Igreja? Ah! meu amigo, é por 
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isso que a Religião Catholica ha de sempre imperar no mundo! Ella sabe 

tolerar o que convem que seja toleraado e engulir socegadamente as pilulas 

douradas que lhe offerecem... Veja lá, si esses protestantes fariam isto: o 

governo do Brasil separou a Igreja do Estado e nós mantivemos o nosso 

Nuncio, forçando-o diplomaticamente a conservar o seu embaixador no 

Vaticano... Que politica admiravel, meu amigo! Que politica! Com isso 

conseguimos que os governos dos Estados dêm dinheiro para os nossos 

templos, para as nossas festas, guardas de honra para as nossas procissões... 

Fazem disso os protestantes? Pagam mal aos pastores brasileiros, exigem 

dinheiro para Missões em Portugal, Missões no Chile, na...China! Ora, 

bolas, Sr. Cornelio! Você deve saber disso muito melhor do que eu... 

 - Sinto confessar que é verdade, murmurou o padre Cornelio. Os 

pastores nacionaes recebem uma ninharia, soffrem muitas perseguições... 

Os pastores e Missionarios americanos fazem recommendações 

disparatadas e ridiculas... Uma vez, o Sr. 
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Taylor aconselhou que os membros da minha Igreja não tomassem café, 

porque com o café vinha o assucar, com o assucar  vinha a bolacha e assim 

diminuia a collecta... 

 - A collecta? Para quem é a collecta? 

 - Para o trabalho da evangelização... 

 - Para elles, meu amigo; para elles... E falam do dinheiro de S. 

Pedro! Hypocritas!... Sem dinheiro não há religião que se sustente. Ora, si 

você ha de trabalhar para esses estrangeiros que pouco a pouco vão se 

introduzindo no paiz, de baixo para cima, ganhando a confiança do povo 

ignorante, subindo, subindo, devagarinho, até se metter na politica, influir 

no governo e dominar tudo, trabalhe para você, ganhe o seu dinheiro 

honestamente, e tranquillamente... 

 - E... minha mulher? Meu filho? 

 - Perante a Igreja você não é casado, nem tem filhos... Não podia ter, 

não tem. Recolha-se ao Seminario, passe lá uns mezes, saia depois daqui 

esqueça-se de sua mulher, do seu filho e vá cuidar de sua vida. Não leu na 

sua Biblia que foi o proprio Jesus Christo quem disse isto?: “Não vim 
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trazer a paz á terra, mas a espada. Vim pôr a dissenção entre o pai e o filho, 

entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Aquelle que ama o pai 

ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim.” Está tudo isso muito 

claro no Evangelho de S. Matheus. 

 O padre Cornelio não respondeu. Com a cabeça comprimida entre as 

mãos, os braços apoiados sobre os joelhos, achava-se num estado de 

perplexidade penosa... A imaginação reproduzia as scenas de sua 

juventude, de seus innocentes amores... Pensava na sua morte moral. 

 - Não pense, não hesite, disse-lhe o Bispo. O homem é um soldado 

de Christo, recebe ordem de marchar e não discute: marcha. Não volte á 

sua casa... Não teria forças de reagir contra as lagrimas... Levante-se! Ouça 

a voz da Igreja que o chama de novo, que perdôa a sua queda, as injurias 

que soffreu de seus labios... 

 E tomou o padre Cornelio, pela mão, conduziu-o á capella episcopal. 

 - Venha... Ajoelhe-se aqui, deante da Virgem Maria, a nossa mãe, a 

nossa esposa  
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fiel, a nossa senhora... Peça-lhe perdão do seu erro... 

______ 

 E tornou a padre Cornelio a ser padre romano, como dantes, sem 

esposa, sem familia, sem fé, vestido de perpetuo luto pela Razão morta, 

pela Consciencia sacrificada, inutil na sociedade humana, PERINDE AC 

CADAVER... 

  



NOTA. A primeira parte das “Scenas Alagoanas” foi publicada com o 

titulo- ZEFINHA-. Opportunamente será publicada a terceira parte com o 

titulo: LAURITA. 

ZÈFINHA 

SCENAS DA VIDA ALAGOANA 

 A primeira parte das <<Scenas Alagoanas>> que publiquei com este 

titulo foi assim recebida pela imprensa : 

Jornal de Alagoas : 

 <<Na semana ultima, appareceu finalmente no mostruario da 

Livraria Machado o primeiro volume – ZEFINHA – da serie <<scenas da 

vida alagoana.., que o ilustre professor L. Lavenère, com o carinho de 

autor, está editando. 

 ZEFINHA está num attrahente volume de perto de duzentas paginas, 

formato de bolso, optimamente impresso, e ornado de nitidas illustrações. 

 O estimavel professor L. Lavenère, com a publicação da sua 

interessante novella, deu-nos mais uma prova da sua apreciavel 

intelligencia e da sua grande operosidade. Não somente creou a historia, 

como tambem fez, para a illustração do texto diversas gravuras de clichés 

photographicos, igualmente seus. 

 O livrinho (o diminutivo vae por conta do formato do volnme) do 

professor Lavenère, certo 
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despertará muito interesse entre os apreciadores das coisas singelas e 

evocadoras da nossa velha vida provinciana, que se vae, desde alguns 

annos modificando rapidamente. 

 Tambem merece reparo o zelo do autor de ZEFINHA com o 

vernaculo. Escripto numa linguagem simples, isempta por completo do 

estylo pelintra, hoje muito em voga, o trabalho de que nos occupamos 

sustenta com brilho o conceito em que é tido o seu autor. 

 Augurando que ZEFINHA obtenha o successo que merece, 

mandamos ao professor L. Lavenère os nossos agradecimentos pela offerta, 

que nos fez de um exemplar do seu livro>>.  

 

Estado das Alagoas : 

 <<O nosso ilustre confrade Sr. L. Lavenère enviou-nos um exemplar 

do seu livro <<Scenas da da Vida Alagoana>>, que acaba de ser editado 

pela Livraria Machado, achando-se já exposto á venda. 

 Uma interessante brochura, em pequeno formato, com uma capa 

ilustrada e contendo no texto varios clichés com aspectos locaes, são as 

<<Scenas da Vida Alagoana>>, na sua expressão material e literaria, 

paginas evidentemente nossas, trabalhadas com amôr acurado e, sobretudo, 

com <<humour>> iresistivel. 

 O nosso confrade Sr. L. Lavenére jà se tem affirmado no nosso 

estreito meio provinciano um prosador de fartos recursos adquirindo relêvo 

no seu discurso sempre correntio e attrahente umas piadas humoristicas de 

cabimento irrecusavel. 
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 Não é, pois, de extranhar que as suas <<Scenas da Vida Alagoana>> 

m’avenham destinadas a reaffirmar os merecimentos do seu autor, a quem 

nos confessamos agradecidos pela offerta do exemplar lido>>. 

O mesmo jornal :  

 <<O prof. Luis Lavenére é, sem duvida, um espirito infatigavel. A 

publicação do seu interessante semanario a <<Conquista>> è a prova de 

sua operosidade e do seu excellente humor. 

 Amigo desvelado das coisas do Estado, L. Lavenère guarda 

cuidadosamente photographias antigas da cidade, trechos de nossa lagôa, 

scenas regionaes, etc. ZEFINHA é um livro que merece ser lido, pela 

originalidade das idéas e pelo seu agradavel sabor critico. Magnificamente 

impresso em formato pequeno e elegante, esse livro é o rezultado de 

estudos acurados e de observações certas. As scenas da antiga vida 

alagoana contidas nessas cento e oitenta e tantas paginas, agradam pela 

forma com que são descriptas, em linguagem simples e correcta, a par do 

bom espirito. 

 L. Lavenère tem, ainda, em preparo, O PADRE CORNELIO, que é a 

continuação de ZEFINHA. 

 A caricatura da pagina da frente, é muitissimo bem feita e dá ao livro 

um aspecto bizarro e curioso. 

 E’ digna de applausos a recente publicação de L. Lavenère, a qual 

constitue em documento de nossos costumes de hontem.  

 O livro está enriquecido de muitos <<clichés>> 
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valiosos, feitos pelo próprio autor, que é tambem um amante apaixonado 

pela photografia e pela photogravura>>. 

                                                                                                      J. A. 

A Luz, Maceió : 

 <<E’ este o titulo sob o qual o provecto professor L. Lavenère, 

conhecido intellectual patricio enfeixou em um volume com 183 paginas de 

agradavel feição material as chronicas que em roda pé do interessante 

períodico << A Conquista>> de sua propriedade, por alguns mezes 

publicou, agradando sobre modo aos seus eleitores, não só pelo estylo 

ameno e faceto, como pela natureza da lingua vernacula bem conhecida do 

seu autor. 

 Veridicas <<scenas da vida Alagoana>> ahi se encontram bem 

descriptas e com muita habilidade adaptadas aos personagens dessa 

novella. 

 Illustram suas paginas algumas photogravuras de varios aspectcos 

desta capital e das margens das lagoas. 

 Agradecemos penhorados ao Professor L. Lavenére a fineza da 

offerta que nos fez de um exemplar da ZEFINHA>>. 

 

Correio da Tarde, Maceió : 

 <<ZEFINHA é título de um livro da lavra do nosso talentoso 

confrade Luiz Lavenère, e onde se acham enfeixadas certas scenas da vida 

alagoana. 

 E’ escripta em linguagem fluente, espontanea, 
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no alcance de qualquer intelligencia, mas sobretudo escripto em portuguez 

de bom cunho. 

       Gratos>>. 

Revista do Brasil, S. Paulo: 

 <<Exellente novella, dada com o subtitulo <<Scenas da Vida 

Alagoana>>. Estylo simples, correcto, isento de vicios e pedantismos. 

Acção continuada e espirituosa. Paginas que se leem com agrado crescente 

e que nos conduzem a fazer uma alta idéa do Sr. Lavenère. Quem è elle? 

Moço ainda? Estreante? Nada sabemos. Só sabemos que ha nele um 

novellista interessantissimo, um desses raros escriptores capazes de obras 

lidas e relidas pela elite e pelo povo, como foi Macedo. Mas, cumpre 

confessar, que Lavenére é muito superior a Macedo – em graça e 

naturalidade do diálogo. 

 Mas quem é L. Lavenére?>> 

A Folha, Rio de Janeiro: 

 <<O Sr. Luiz Lavenére, antigo professor e jornalista em Maceiò, 

acaba de editar um livrinho a que deu o título de ZEFINHA, (Scenas da 

vida alagoana). 

 Nada existe de singular neste trabalho do ex-diretor do 

“Evolucionista”: nem o estylo, nem o assumpto, nem as creaturas que 

nelles se movimentam. 

 Conhecendo o autor a vida alagoana, toda a sua existência 

provinciana, architectou sob a impressão do ambiente, uma narrativa que 

reflecte magnificamente o meio. 
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Em linguagem clara e facil, o Sr. L. Lavenére nos colloca deante dos olhos 

os typos do logar com toda a sua prosapia e a sua cretinice, a sua 

ingenuidade e as suas asperezas. 

 ZEFINHA è um typo real, como o Antunes e o Zéca, o Dornellas e 

Soares, todos revelando o que se observa na vida alagoana. 

 ZEFINHA (scenas da vida alagoana), é um livrinho sem sabedoria, 

mas interessante, feito com muita felicidade – motivo por que sò merece 

aplauso o seu autor>>. 

Diario de Pernambuco: 

 <<O aparecido escriptor alagoano Snr. L. Lavenére enviou-nos um 

exemplar do seu romance ZEFINHA, recentemente impresso em Maceió. 

 A referida obra, que forma um volume de 183 paginas, descreve, 

num estylo simples e agradavel, curiosas scenas da vida alagoana, e é 

illustrada com diversas gravuras de vistas do Estado. 

 Trata-se de um desses livros que se lêm prasenteiramente do 

principio ao fim, tal interesse que desperta o seu entrecho, e a graça com o 

que o autor o desenvolve. 

 O ZEFINHA acha-se á venda na Livraria Contemporanea, dos Snrs. 

Ramiro M. Costa & Filhos, nesta cidade>>. 
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O Norte, Rio de Janeiro: 

 <<O Sr. Luiz Lavenère, philologo, antigo jornalista e cultor das 

bellas artes em Alagoas, publicou agora uma novella que è, ao que parece, 

a primeira de uma serie que o autor tem o intuito de produzir. Està 

annunciada a continuação deste volume de scenas da vida alagoana, 

intitulado ZEFINHA, e em que o Sr. L. Lavenére, sem a menor pretenção 

de realizar obra definitiva, traça, em excellente vernacuo e estylo sobrio, 

episodios e factos que, se não primam pela originalidade da concepção, 

valem, comtudo, como quadros pittorescos de uma sociedade acanhada, 

reproduzidos com uma fidelidade quasi sempre photographica. A figura 

principal da novella è interessante, estudada com muita observação, 

resaltando entre individuos e coisas vulgares, com um forte accento de 

personalidade. O Snr. L. Lavenère não se enfileira, com este livro, modesto 

até na impressão, no grupo de romancistas que o noticiario das letras 

brasileiras vem annunciando, na actualidade. Faltam-lhe alguns 

característicos para o genero, sem duvida. E’ um narrador frio, como que 

propositadamente empenhado em banalisar o meio que estuda e, 

porventura, excessivamente severo no apprehender e focalisar defeitos que 

não são exclusivamente da sociedade que interessou o seu espitito, nesta 

historieta. 

  A boa linguagem e o realismo discreto conjugados com as 

qualidades evidentes de psychologo reveladas pelo escriptor alagoano, 

recommendam, entretanto, o seu trabalho, despertando interesse pelo 

volume que elle promete publicar, em continuação>>. 
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A. B. C., Rio de Janeiro: 

 <<O Snr. L. Lavenère acaba de publicar, em Maceiò, um pequeno 

volume sob o titulo ZEFINHA. Trata-se de uma novella de enredo singelo, 

enredo de que evidentementeo autor se utilisou apenas como pretexto 

literario para fazer a descripção, algumas vezes ironica, dos costumes da 

vida alagoana. Lançando á publicidade o seu livrinho, de certo, o Sr. 

Lavenère quiz tão sò dar nassuas paginas a copia, mais ou menos fiel, de 

alguns aspectos pittorescos de Alagoas domestica e social. 

 Não aspirou o renome ou a gloria literaria, suppomos. ZEFINHA não 

revela um escritor de imaginação nervosa, opulenta e original, nem tão 

pouco um estylista brilhante. Lê-se porem a novella do Sr. L. Lavenère 

com interesse e prazer. Os seus capitulos, escriptos numa linguagem pura e 

sem artificios, nem arrebiques, prendem a attenção do leitor. E dizer-se isto 

de um livro no Brasil é elogial-o. Ha autores academicos – da Academia 

Brasileira, a immortalisadora, - com cuja obras tal não acontece...>> 

 Além disso recebi cartas de amigos e literatos que foram 

demasiadamente benevolos para com o meu livrinho. 

 A todos, meus agradecimentos. 

                                                 L. Lavenère. 

 

 

 

 

 


