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O DETENTO DE S. PEDRO D^ALDEIA

Uma remada a mais e nós passámos por
sob a ponte metallica em Cabo-Prio. Depois, em
plena Araruama, seguimos em demanda de São
Pedro d'Aldeia, embarcados num largo bote que
singrava, aos esforços musculares de um hábil
catraieiro.
Bordando a margem pela direita, aqui, ali,
além, varias caeiras; e, pela esquerda, para além
do Marapicú, as salinas em talhões rectangulares, claras como alvos lençóes seccando ao sol!
A lagoa de Araruama, chegada a Cabo-Frio,
é uma belleza, em pleno dia de luz! Pouca profundidade, chão grandemente calcareo, de sorte
que, sob a transparência das aguas, se divisa,
ás vezes, os peixes em caprichosos volteios.
Após duas horas e um pouco de viagem, chegámos, eu, o tenente e dois amigos, ao logar de
destino.
As malfadadas luctas politicas, oriundas da
ignorância das massas e do egoismo dos ho-
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mens, nos conduziam áquella cidadesinha quieta
e bem procedida, salvo durante as eleições, em
cujo tempo vibrava como a floresta em dias de
tormenta.
Quando chegámos a São Pedro d'Aldeia,
havia dias se realizara as eleições ; e, porque
plenamente acalmados não estivessem os ânimos, a força em tal logar se encontrava, pousando num pardieiro em cuja fachada se ostentava um grande mastro, desmaiadamente listado
de verde e amarello.
Desempenhada que foi a nossa commissão,
entrámos a visitar o logar, chegando, depois de
alguns instantes, áquelle em que se achava a
cadeia.
Numa elevação de terreno, em plena praça,
estava uma casa antiga : Porta já não tinha e,
pela entrada aberta, defrontando outra para o
fundo, em iguaes condições, avistava-se â lagoa
immensa e bonançosa. A coberta da casa era de
telha vã e o piso de chão batido.
Entrámos : Grossas traves prismáticas, rectangulares, parallelas e equidistantes, de arestas
vivas e de madeira de lei, plantadas fortemente
no solo, delle se erguiam com a mesma altura ; e outras, horisontalmente postas, cahindo
sobre ellas, fechavam áquelle canto de esqueci-
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mento!. . . Era uma jaula. Affectava a forma
de um cubo, cuja base era o solo, denegrido e
poeirento. Dentro estava um homem negro,
andrajoso e humilde, entrado já em annos.
Acocorado a um canto, bestializado e quietinho,
parecia um macaco bem manso a dormitar.
Ao entrarmos, foi, para nós, surpreza áquella
descoberta!. .. O negro estava só. O tenente,
alma cheia de bondade, admirado, como se afagasse um gorilla, chamou interrogando :
- Psio!. . . Que é que fazes ahi?!
O negro levantou-se mollemente e, com ar
merencóreo, murmurou :
- Tou pleso, Yôyô. Io no fize nada; zêre
dissera que ieu taquei fogo na casa da muié e
me prender o.
- Olha, — Disse o tenente a sorrir — arranja um serrote e vae-te embora dahi. . .
A esse conselho, a porta de um compartimento, até então fechada, abno-se bruscamente
e, um latagão • reforçado, com um molho de
chaves á mão, surgio severo. . . Era o carcereiro.
Ao ver-nos, vendo o tenente, moderou o
rompante e, percebendo o gracejo, murmurou:
- Boa tarde.
- Ah! O Sr. estava ahi?! — Disse o tenente. — E' o Sr. quem toma conta do preso?!...

12

MANCHAS DO LODO

- Que se ha de fazer?! . . . Eu sou pago para
isso.
- Então ! O que fez esse homem?!
— Isso é um bandido! . . . Dizem que incendiou uma casa de sapé, em que morava uma
velha. Está preso para processo.
— Ah!. . . E ha quanto tempo elle aqui
está?
•— Ahi por uns dois annos. . .
— Nom fui ieu ; nom fize má ninguém ; zêre
impricaro cumigo.

— E' isso, - - Tornou o carcereiro — nega
sempre, sempre negando, isso é um bandido!...
Olhamo-nos todos, excepto o carcereiro. . .
O tenente tirou da carteira os cigarros, e
os deu ao negro : — Fumas ? . . .
•—• Ah! Sinhosinho. . . munto bligado. . .'
. . . E sahimos. . ,
Pela porta, que dava para a lagoa, entrava
a brisa da tarde. . . Declinava o sol!
Proseguindo em nossa excursão, o cérebro
fervia-me ! . . . Porque é assim o mundo ?! ...
Aquelle negro seria mesmo o incendiário?! . . .
Seria elle innocente?! . . .
Tolhido em sua liberdade, embiocado e sosinho na prisão solitária, aquelle negro estava á
margem da vida ; e, pela lucta do pão, preso
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também, outro homem guardava aquelle, convicto de seu mister ; entretanto, muitas vezes,
nos centros civilizados, vários homens incendeiam palácios e, porque a obra. . . é bem feita
e, porque a chicana esmiuça as evasivas do código, elles passeiam depois livremente, locupletados pelas liquidações bem feitas e vão residir
á beira do mar, respirando a mesma brisa que
se embarafusta, lá ao longe, pelas portas abertas, indo oscular na passagem o gradil de madeira que fecha um ser humano! . . .
— Será possível que não exista
outra justiça, além da justiça terrena ! ?. . .

A' BORDA DO RIACHO

' BORDA DO RIACHO

Naquella noite hibernal, curvado sobre os
livros, á luz mortiça do kerozene, um vadio
ajuizava a respeito das licções atrasadas e marcadas para a sabbatina; entretanto, embora temeroso do máo successo, de vez em quando
olhava a rua por atravez das grades que se
prendiam á janella. Num desses instantes, uma
voz feminina vibrou no espaço:
- Alfredo, ó Alfredo, vem; vamos passear.
O estudante ergueu o busto e avistou, na
borda da calçada, uma rapariga parecendo bonita. . .
- O Alfredo não está. Tem algum recado
para elle? Eu o transmitto.
- Não senhor, não tenho, não.
E, depois de uma pequena pausa:
- Quer um pedaço de goiabada? — Per-
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guntou ella, tirando com o dedo, de uma lata
que trazia,, uma porção de doce.
- Não quer?!.. . Pois então. . . Boa noite. ..
E se foi.
Dias após á sabbatina encontraram-se, ao
escurecer, num canto de rua, o estudante vadio
e o tal Alfredo. Esse sobraçava umas quantas
laranjas.
- Buenas. . . Onde te vaes com tão bellas
fructas?!
- Vou á casa da Bebé. Queres vir? Vamos
fazer uma patuscada. . .
E a noite vinha tombando: Luziam pelo céo
num brilho glacial varias estrellas; em torno da
lanterna dos combustores a bruma ténue em halos
se ilhiminava, e os transeuntes, acossados pelo
frio, caminhavam ligeiros em demanda do lar.
Os dois rapazes metteram-se por uma estreita rua, que ia terminar num terreno arenoso,
á borda de um riacho. Nesse logar os combustores de illuminação publica eram grandemente
.espaçados e, á luz mortiça das lâmpadas, um
accumulo de casinholas e barracões de madeira
se notava : Toscas moradias, caixas de miséria,
ninhos de mandriões e desclassificados.
- Mas, que logar medonho! Não estarás tu
enganado no caminho?!
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- Não, é aqui mesmo. Vês aquella barraca
ali á beira d'agua? Pois é ali. . .
E, depois de uma dezena de passos, detiveram-se defronte de um miserável tugúrio. Nem
cerca, nem gradil, nem muro marcando o arruamento; nem um singelo fio de arame. .Capim,
areia e cisco bordavam uni pequeno trilho que
conduzia á barraca. Por frinchas da madeira a
luz se via.
Varias pancadas sobre a porta frágil e os rapazes penetraram em um salão de madeira, illuminado por um archaico lampeão de kerozene,
cuja manga de vidro, remendada a papel, desprendia para o ar um filete de fumo. Um velho
toilette carunchoso, quatro cadeiras singelas em
máo estado, um bahú de couro, uma mesa de
pinho, uma cama e um berço, formavam o mobiliário desse buraco da vida! A peça mais cuidada era a cama, sobre a qual, ociosamente
recostada, se achava uma linda mulher. No berço,
em meio de trapos, dormia uma creança.
A porta foi aberta por uma crioula já velha,
sórdida e de carapinha enfunada.
— Olá, Bebé, como vaes! . . Trago-te. umas
laranjas.
A rapariga sentou-se á borda do leito, disposta a erguer-se ; e, no movimento que fez para
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sentar-se, deixou ver umas pernas claras, bem
feitas, e desnudadas. Era bastante bonita e
alourada ; tinha os olhos azues, e lindos os cabellos mal cuidados.
- Em que estavas pensando?
- Uê! Em nada. . . Eu estava era com vontade de comer uma coisa boa. Porque não trouxeste uns doces em vez dessas laranjas? Eu já
ando aborrecida de laranjas. . . Queres tomar café
com leite? . . .
- Eu não, muito obrigado.
- Pois eu vou tomar. . . O' Rita, ainda tem
café com leite?
Tem sim, senhora.
- Pois então esquenta para mim, ouviste!
- Sim, senhora.
E, emquanto a preta foi cuidar o café, os três
entraram a fallar banalidades.
Alguns instantes depois a Rita collocou sobre
a mesa uma tijela branca, de tamanho regular,
uma lata com assucar, uma colher pequena, e
fallou :
- Bebé, o café está prompto ; pôde bota''
- Pôde.
A Bebé abrio a gaveta da mesa de pinho,
tirou de lá dois ovos cozidos, um pires com
sal e, com seus dedos esguios, dedos de mão
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fidalga, entrou a descascar cuidadosamente os
ovos.
— Estão servidos?. . . Ah! Eu gosto muito de
ovos cozidos.
Não havendo os rapazes aceitado, ella os
saboreou como a creança que toma uma guloseima, sorvendo depois vagarosamente o café com
leite.
Em seguida, entretiveram-se todos em palestra brejeira, com dizeres da moda e grande
intimidade.
Ahi, por volta das oito horas, o estudante
vadio manifestou desejos de retirar-se.
- São horas, Alfredo, vou-me chegando. Você
ainda fica?
- Fico, sim; preciso estudar um pouco cie
Descriptiva.
Como se estivesse em sua própria casa, se foj
elle mettendo no leito muito á sua vontade. Um
esbarro no berço fez despertar o garoto, que começou a chorar.
O estudante vadio partio. . .
Sozinho na bruma, foi perguntando a si.
mesmo : Quem será aquella rapariga?! . . . De
onde será ella proveniente ?! ... Que romance de
amor a terá jogado á possilga, como uma pétala de rosa na sargeta immunda?!.
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E, porque não se bota peias ao pensamento
no cérebro sadio, elle soffria a tortura das cogitações, que se originam da analyse dos phenomenos da vida.
Se a flor do prado ê vivaz, a do
paul é tristonha; enfeita o verde do
charco, de dor e de melancholia.

UM PADRE

UM PADRE

Quando o carro de bois, tirado por duas
bellas juntas, galgou a rampa que ia ter ao rio,
eu, que ia sentado á trazeira, contemplando a
paisagem que para traz se ficava, avistei um
homem. Um largo chapéo de feltro resguardava-o
do sol; a roupa que vestia era grosseira, usada e
suja, emquanto que umas inestheticas botas de
couro cru e alto cano, completavam o traje;
trazia na mão um grosso pedaço de madeira lisa,
á guisa de bastão.
Impressionado pela figura exquisita do viandante que atravessava o rio com a
mesma calma com que trilhava a estrada, logo
ao chegar no pouso eu indaguei quem era.
- E' o padre Nogal, encarregado agora da
capella — Respondeu-me a pessoa por mim interrogada.
— E' o homem mais original qu'e nós aqui
temos visto. . . Talvez não acrediteis no que vos
digo mas, em breve vos certificareis.
Como houvesse motivo para demorar-me uns
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três mezes no local, muito tempo não foi preciso
para convencer-me de que aquelle homem era
bem singular:
Residia só, num quartinho por detráz da eapella; despertava muito cedo já enfiado no traje
que descrevemos, e preparava elle mesmo o seu
próprio café; não fumava, lia ás vezes, e a resmungar procurava affazeres pela sachristia; f aliava pouquíssimo, e, salvando a fazendeira, em
cujas terras elle morava, era brusco e descortez
quando tratava com qualquer pessoa; e, mesmo
com ella, ás vezes era rude; dizia a missa aos
domingos lenta e beatamente; mas, não fazia baptisados nem casamentos sem primeiro embolsar
o bom metal sonoro. . . Se á pia baptismal uma
creança, ia chamar-se Dario ou Wanda ou Fausto
ou Margarida, logo lançando um protesto, elle
dizia : — Não, isto não é nome de gente. . . Ponham-lhes nomes direitos: Paulo, João, Bento ou
Genoveva. . . E se os pães perseverassem. . . não
seria feito o baptisado. Elle próprio preparava o
alimento que ingeria; se lhe dessem ovos, doces,
licores, por presentes, ligeiro recusava. . . . (tinha
medo de malefícios). Confessava e dava a communhão mas, contavam que, uma vez, estando
a dormitar no confissionario, a devota que se
confessava, suppondo estar absolvida, subtilmente
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afastou-se; então, despertando, elle espantado exclamou :
- Uê!?. . . Que é desta mulher que ia furtar
o taxo da comadre?!. . .
Attendia aos devotos em suas residências,
sempre só e sempre a pé; com aquellas botas,
vadeava banhados, com o grosso cacete se arrimava em caminho.
Uma noite, em palestra na fazenda, aonde raramente (quasi sempre a chamado) apparecia o
padre Nogal, uma senhora bastante idosa e profundamente instruída, a mim, dizia :
- Que homem singular! O senhor sabe que sou
de Lisboa e elle é portuguez; pois tenho tentado,
por varias vezes, entreter com elle uma conversação e não o consigo; e, no entretanto, eu tenho
certeza de que não é um ignorante. Anda immundo, sórdido, talvez mesmo para ser evitado;
e sempre sozinho. Ha tempos passados, appareceram aqui dois moços portuguezes; eram gentis,
trajavam bem; disseram-se negociantes estabelecidos no Rio, e vieram a procura do padre
Nogal. Soubemos depois que eram seus sobrinhos.
Pois esses moços fizeram grandes esforços para
levar o tio em sua companhia; não o conseguiram. . . Aqui ficou e aqui está como se vê. No
quarto em que habita, ninguém entra; dizem que
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reina lá uma immundice de causar horror! . . .
E assim vive esse pobre homem. . . Talvez uma
grande magoa. . . Quem o pôde dizer?! . . .
Passaram-se tempos. Retirei-me da fazenda
saudoso e inesquecido ; lá deixei o padre Nogal
a dizer suas missas, a evitar seus devotos, até que
um dia recebi uma carta bem narrando o seu
triste final.
Adoeceu e não quiz acceitar os cuidados de
pessoa alguma; medicou-se por conta própria,
mandando buscar á botica, por um crioulo velho,
o que julgava preciso; se alguém se approxirnou
offerecendo préstimos, procurando servil-o, a
todos enxotou, murmurando censuras. . . Um dia,
a porta do quarto não se abrio nem a janella; e,
depois de outro mais, foram achal-o morto, sobre
uma cama de ferro, velha e desengonçada. . .
O quarto era um monturo!. . . A roupa de cama
uma miséria! . . . Por trás da cabeceira, sobre o
soalho, estava a roupa que mudava. Cada peça
que punha ao corpo, usa\ra uma só vez e, a elle
adaptada quando nova, só tombava em frangalhos!. . .
Quando mãos caridosas o tiraram do immundo
leito, sobre o dorso os vermes fervilhavam!. . .
Nas chagas que a moléstia gerara se divertira a
vareja!. . .
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Para que proseguir!. . . Façamos ponto. . .
Talvez por sobre a terra onde por fim repousou,
estejam a esta hora florindo malmequeres!
O orgulho desmesurado, o medo,
o grande tédio fazem vibrar o homem exclusivamente por sua feição
animal ! ?

SARIGÓSSA

Eu vi Sarigóssa sobre cueiros, vagindo na inconsciência do recem-chegado a este vai de lagrimas! Mais tarde, eu a vi de novo, em casa da
madrinha que a tomara, sob responsabilidade,
para criar e dar-lhe ensino.
A madrinha era uma mulher christã, educada
na pratica da piedade religiosa, lida e prendada
tanto quanto as exigências de sua época; e, sendo
assim, na faina quotidiana de um lar modesto, ia
Sarigóssa recebendo ensinamentos domésticos e
conselhos, para viver, pela resignação, na virtude
e na docilidade. Arrumar uma casa, cozinhar,
engommar uma saia, coser, fazer "crochet," ser
gentil, facilmente apprendeu; e, para ler e contar,
para escrever, frequentara a escola, chegando até
ao curso médio.
Estava uma nédia pequena bem cuidada, na
plenitude de seus quatorze annos. Era meiga
para com os pequeninos e affavel para as companheiras, com as quaes commentava as licções
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de Geographia e Historia-Patria. Em taes condições passavam-se os tempos, emquanto a madrinha exultava por seu trabalho e augurava
um porvir venturoso á meiga cria.
Certa vez a madrinha chamou-a; e, porque
não accudisse logo a tal chamado, mandou que a
procurassem.
Encontraram-na tristonha e amuada, no fundo
da chácara, entre bananeiras.
- Que fazias ali?!. . . Porque te vejo, ha dias,
tão tristonha?! Estás sahindo da norma. . . Já
para dentro!. . .
E Sarigóssa, de physionomia transmudada, se
foi cabisbaixa, deixando escapar um murmúrio
de amuo : Esse Ah\ surdo e beiçoso, tão próprio
.das creadas de servir quando agastadas.
- Irma (Era esse o nome de uma velha empregada), porque anda assim Sarigóssa?. . . Essa
pequena não era assim. . .
- E, se a Irma soubesse dizer, fallaria: "E' a
Natureza que age, desperta a planta para a fecundidade!. . ." Porém, falta de recursos para tal,
levou a madrinha a um canto do tanque de
lavar e disse : — Olhe ahi. . . Eu acho que é por
isso. . . .
Desde o dia em que tal se passou. Sarigóssa augmentado teve o cabedal de seus conhecimentos;
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mas, todas as vezes que a Natureza se fazia vibrar
eloquentemente em sua grande obra, vinha o
amuo, vinha a zanga e, ás vezes mesmo, a maldade.
A mãe de Sarigóssa era uma mulher inculta.
Viuva muito cedo, entregara a pequena á madrinha, e se fora empregar; mas, não soffrendo as
tentações da carne, dera-se a um homem, e, sem
predicados bastantes para prender e livre para o
amor, mudava de amantes como de patrões,
guardando, entretanto, o decoro que a sociedade
exige.
Um dia lembrou-se da filha e a foi buscar.
Estava trabalhando em casa de uma modista, que
tinha desejos de conhecer a pequena.
Não relutou a madrinha; e, deixando-a partir,
fel-o entre recommendações e conselhos. Embora
fosse por alguns dias, com a mãe deixou-se ficar
sob o pretexto de que ia apprender a bordar.
Durante muito tempo seguiu os bons conselhos da madrinha, até que um dia, sob a influencia da mãe, seguio-lhe o exemplo. . . Cahio
e foi ter guarida na casa de certa amiga, que
ignorava a occurencia. A amiga era uma moça
pobre, que vivia a costurar.
Plena de tarefas, recebeu de braços abertos a
companhia bem disposta ao trabalho.

SARICÔSSA
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Sarigóssa entrou a coser, dando mostras de
amor ás occupações; porém, a amiga notou que
ella se quedava muitas vezes em meditações durante o serviço, e tinha desfallecimentos; notou que
ella cosia sempre apertada ou envergando um casacão, mesmo nos dias quentes. Um dia fallou-lhe
a respeito e disse mesmo a ella que procurasse um
medico. Sarigóssa sorrio, declarando ser aquillo
nervoso mas, nesse mesmo dia desappareceu. . .
Ao fim de três dias a amiga foi encontral-a
casualmente no fundo do quintal, entre o arvoredo. Estava inchada, com o rosto disforme e
os olhos exaltados. Examinando-a, percebeu a
amiga um parto próximo; e, balda de recursos,
recorreu á Policia. Foi grande o esforço para fazel-a entrar no carro. . . Medo? Vergonha? Raiva?
Quem o podia dizer ? ! . . . E o carro partiu. . . e
a parteira. . . foi o cocheiro!. . .
Em caminho para a maternidade, elle ouvio
um languido vagido. . . e, olhando pela janella do
carro, percebeu que uma creança era nascida e. . .
Horror!. . . Sarigóssa, dominando a dor, fazia esforços para assentar na gola do entesinho o seu
joelho! . . .
O cocheiro gritou, desceu; com uma tesourinha, conduzida ao acaso, picotou o passe para
a vida!

A mãe, impedida de realizar seu intento, em
breve arrependida, resignou-se a criar o filho. . .
E assim, entrou no mundo um ser que ha de mais
tarde, certamente, entoai loas de Amor!
— A dor de amar é, ás vezes, ião
grande, que anniquila e sapplanta o
sentimento sublime da maternidade !

POR DOI.S MIL RÉIS

POR DOIS MIL RÉIS
A monotonia da casa de pasto ia findando:
Eram onze horas.
Gordo e suarento, com uma toalha de cor indecisa sobre o hombro, já caminhava ligeiro o
serviçal. Ia chegando a freguezia: Homens do trabalho estafante, na labuta diária, iam grosseiramente se accommodando junto ás mesas de pinho
acobertadas por toalhas de algodão grosso, nodoadas de gordura.
A casa era pequena. Junto ás portas, dois
pares de enfesadas dracenas, como sentinellas
de repasto se mantinham em latas de banha
pintadas de azul escuro. Não havia sala para
famílias; e, sobre a meia dúzia de mesas que
enquadravam a redonda, pousavam pesados
pratos e sórdidos talheres, e as garrafas de bocca
estreita bem cheias de farinha. Ao fundo, á esquerda, a banca do chefe e o velho cofre; á direita, a passagem e a portinhola da copa.
Grosseira como o serviço era a freguezia : Aqui
um latagão trigueiro, picado pela variola, cur-

vado sobre uma tigela, sorvia um caldo ; ali um
robusto negro, de testa curta e de maxilar inferior proeminente, apimentava um guisado ; e,
emquanto o caixeiro cantava as iguarias, o gracejo de baixo calão estalava no ar.
- Raios a partam o diabo desta vida! Ora
está uma creatura, desde as quatro, atrepado á
boléa para vir almoçar a esta hora! — Disse
transpondo a porta um portuguez mal encarado
e de forte compleição.
Tira duas sardinhas e um martello de
porto-barril que o Couceiro vem safado. — Fallou
o preto dando um gargalhada.
O portuguez não gostou do gracejo e, se não
fosse a intervenção da freguezia, teriam embolado.
Como soe acontecer em casos semelhantes,
fez-se na sala um largo silencio. Accommodados
os ânimos, cada qual foi cuidando de terminar a
refeição para encetar o serviço; entretanto, lia-se
no olhar do denominado Couceiro, a raiva inexplodida.
O preto, ao levantar-se, veio a elle e fallou:
- Olha, eu não te quiz espinafrar, aquillo foi
uma brincadeira. . .
- Ora. . . Quando um homem anda de azar,
não quer saber de brincadeiras.
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Mas o desgraçado estava mesmo de azar!. . .
Ao sahir da casa de pasto, esbarrou face a
face com um ex-companheiro que lhe era devedor. Alquebrado pela doença, pallido e enfesado, estava sem trabalho e importunava os
amigos. Ao esbarrar com o Couceiro quiz protestar a desculpa mas, aquelle que vinha azougado foi brutalmente exclamando :
- O' filho da mãe, quando é que me passas
os dois mil réis que me estás a dever, ha mais
de quinze dias?!. . . Então pensas que sou teu
pae?!...
- O' seu Ferreira! Mas não maltrate que hei
de pagar o seu dinheiro. Se não o entreguei é por
andar atrapalhado.
- Atrapalhado uma. . . Tu és um mandrião,
andas a pensar que os outros devem trabalhar
para ti.
Envergonhado pelo ataque, como a cobra que
cortada ao meio ainda tenta .morder, o interpellado, empallidecendo mais do que estava, metteu
o mão no bolso e, sacando duas moedas de prata,
disse :
- Olha, isto eu ia levar ao medico, mas. . .
toma lá. . . manda dizer uma missa pela tua
mãe. . . E atirou o dinheiro á face do outro que,
como um raio veio sobre elle. .

POR DOIS MIL RÉIS

Fraco e alquebrado, não resistio ao embate %•.
BliUOiU»
foi ao chão. Na queda assentou com o craneo^g;;
sobre o meio fio e ensanguentou a sargeta. . .
Depois girou para o Necrotério, emquanto o outro
impurificado para o convívio mundano, foi para
a cadeia, talvez sem pensar no quantum a dar
ao advogado para tratar da defesa.
— Da irritabilidade ao desatino
vae um segundo; quem não sabe e não
procura saber soffrear seus ímpetos,
trilha firme o caminho da infelicidade.

HARMÓNICOS K

HARMÓNICOS E VIRTUAES

Quando o landaulet, cujas vidraças eram circumdadas pelas guirlandas de flor de laranjeiras,
parou ao portão prateado do formoso jardim do
commerciante Z., já um bando de moçoilas, formando alas, empunhava polidas salvas plenas de
pétalas; e, mal puseram os nubentes pés no solo,
um alluvião de rosas desfolhadas tombou sobre
ambos.
Sob a expansiva alegria dos que o cercavam, •
Azamor tomou o braço de Zara e, sorridentes,
aguardaram que apeassem os padrinhos para galgar a escadaria que os devia levar ao salão faustoso e feericamente engalanado. . . Casavam-se por
amor.
Como costuma acontecer nas casas onde ha
mais de uma casadeira, do lar do Sr. Z. sahira a
mais bonita. Zara era encantadora! Synthetisando o que, a seu respeito, poderia ser dito, fallaremos que era clara, de longos e alourados cabellos, mediana estatura, mãos de rainha e possuía
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uns olhos languidos de cor azul e de infinita ternura; entretanto, era melancholica. Era como
essas flores de candura infinita em que falta o
perfume; dessas que impressionam no primeiro
momento, enfeitam um jarrão, mas não impressionam o ambiente. Seria, certamente, uma delicada esposa mas nunca uma encantadora amante.
Azamor, era um espirito volúvel. Rico, finamente educado e fartamente instruído, era como
o sogro um hábil commerciante. Tinha a tez morena, negros e sedosos os'cabellos, alto, corpo delgado e aspecto physionomico alegre e zombador.
Dois mezes depois do casamento de Zara, em
virtude do fallecimento de seu pae, veio fixar residência em sua companhia a irmã mais velha:
Zulmira. Essa era morena, magra, de cabellos
castanhos, rosto alongado, dedos nodosos, nariz
aquilino, e possuidora de uns olhos vivazes, irrequietos e perscrutadores, tinha o génio alegre e o
espirito critico. Bastante tagarella era, ás vezes,
um tanto estabanada, e foi a zombar do cunhado
e da existência que, uma tarde, acompanhada de
seus livros, um piano e um inseparável fox-ícrrier
aboletou-se em casa da irmã.
Sorria-lhes a existência na mansuetude de um
lar invejável, onde havia dinheiro, havia saúde e
não entrava a discórdia.
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A's quartas-feiras um punhado de amigos de
Azamor, a instancias delle, abrilhantava as recepções que habitualmente dava, como homem da
moda. Boa musica, amena palestra, delicado
poker, faziam correr as horas plácidas e velozmente, deixando sempre um enebriamento tal, que
fazia aspirar com presteza, as novas quartas feiras.
E' escusado dizer que Zulmira brilhava nas
reuniões. Sempre de gosto exótico no modo de
vestir, e sem descurar um instante da pose e do
gesto, a sympathia que despertava era um condão
magico que a fazia attrahente.
Entre os habituaes da casa de Azamor estava
o Dr. X.: espirito de excepção, profundo em philosophia, viuvo, cheio de raros predicados, morigerado e cortez, levava a primasia sobre todos,
porque de tudo entendia e a propósito de tudo
•dissertava.
Um certo dia, Azamor descobrio, sem grande
•espanto, os cuidados e as attenções do Dr. X. para
com Zara e por se achar também -influenciado. . .
pela cunhada, não se deu por entendido. . . .
Os factos seguiram o seu curso normal. E,
•depois de uma vilegiatura de verão.... foram rareando, até cessar, as recepções em casa de Azamor.
Ninguém soube o porque, visto como seus negócios
<continuaram a prosperar e a saúde em seu lar
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sempre era boa. Diziam os visinhos que elle morria
de amor pela cunhada e o Dr. por sua esposa. Entretanto . . . Nem um vislumbre de magoa ou
malquerença. . .
O Dr. tornou-se plenamente da intimidade de
Azamor; e, em tal grão que, mesmo em sua ausência, passava todos os dias, longas horas em
sua residência. Por sua vez,. Azamor era visto constantemente só com a cunhada; assim andavam, e
ás tardes quedavam-se em colloquio á janella. Lá,
uma vez por outra sahiam os quatro a passeio
em harmonia invejável. . .
Bemquistos pela visinhança, tolerantes para
com os pedintes, urbanos para com os serviçaes,
não molestavam a ninguém por obras ou por palavras, e, iam vivendo lá a vida á sua moda, sem
dar satisfações de seus actos a quem quer que
fosse, emquanto que, no torvelinho da vida o
ciúme e o preconceito iam originando os incidentes,
para gáudio dos commentadores e dos doutrinantes.
Desde que sejam quebrados os
elos dos preconceitos sociaes, torna-se
fácil a adaptação ás situações escabrosas.

O

O fNDEPENDENTE

Imbuido de orgulho e de egoísmo, o cavalheiro X. chegara aos cincoenta e oito annos, solteirão e sadio. De corpo isso era visível, da alma
elle o proclamava.
Baixo, rosado, gordo e carrancudo, habitava
solito o quarto de um hotel, onde, entre bahús,
fumaradas e mosquitos, ia gastando a existência
no ócio de uma aposentadoria que lhe dava, em
socego, setecentos mil réis.
O hotel, em que habitava, era um recolhimento
de solteirões. Não que fosse creado para esse fim;
porém, as circumstancias nisso o transformaram:
O fundador e primeiro proprietário, logo após á
sua inauguração enviuvou; e, havendo collocado
os filhos em um bom collegio, fixou residência no
hotel e foi alugando os aposentos a viúvos, solteirões e rapazes do commercio. Passando o hotel,
por compra, ás mãos de outro, não perdeu a
feição.
Quando conhecemos o cavalheiro X. habitava
elle o quarto a que nos referimos e ufanava-se de
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seu viver, lamentando os que casavam pobres
e viviam na tortura estafante dos cuidados da
prole.
- Eu, casar-me r ! . . . Nunca!. . . Livre!. . .
Sempre livre como o altaneiro condor! Não tenho
senhores. Os benefícios de minha aposentadoria
são fructos do trabalho honesto. E não tenho que
dar satisfações a ninguém! Na casa em que moro
entro e saio á hora que me convém; como onde
me apraz e durmo quando entendo!. . . Livre!
Livre como a águia imponente a pairar nas alturas !.. .
Quem o ouvisse fallar, por sua voz redonda e
convincente, diria: — E' invejável!... — No entretanto, ajuizemos sobre sua liberdade:
Despertava ao romper d'alvorada, quando as
libações da véspera não o detinham no leito; marchava para uma desordenada mesa, verdadeiro
balcão de bric-a-brac e ahi fazia o seu café, sorvia-o após as costumeiras abluções, e depois
ateava fogo a um cigarro, a outro e a outro mais,
aguardando o jornal. Vindo esse, lia-o de fio a pavio, sem excluir a secção de aluga-se e precisa-se,
e então, deixando a espreguiçadeira de lona em que
se aboletava, empunhava uma escova, e entrava
a escovar a roupa como qualquer rapagóte, antes
do passeio. Escovada a farpella, dobrava-a com
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carinho e a estendia sobre a cama desfeita. Andava depois pelo quarto, para lá e para cá, a cuidar
de mil nadas, para cogitar, logo após, do mais importante affazer da manhã: a nota do bicho. Nesse
trabalho, perdia cerca de uma hora, interpretando
o jornal. Concluido o serviço por demais complicado, em vista do numero de listas feitas e rasgadas, vestia-se e ganhava a rua. . . Aqui, parava
dez minutos a tratar com um amigo; ali, com um
outro, tomava um aperitivo; e assim, por escalas,
ia até ao bicheiro, de onde sahia para o Café, no
qual fazia uma grande estação, discutindo política
com entremeios anecdoticos e bebericagens.
E o dia avançava, ostentando a balbúrdia da
existência, emquanto o Sr. X. olhava indifferente
a titânica peleja. . . Que lhe importava a dor
alheia?! Que lhe importava a anciedade da matula
humana?!... A h ! . . . Trabalhar, era o destino
dos homens! Fruir, o era dos talentosos. . .
Ajuizando dessa forma, o Sr. X. almoçava descançadamente e ia sentar-se após num banco qualquer de jardim publico, onde, aos cochillos, fazia
horas para ver o bicho, depois de que, jantava e
recolhia-se á casa.
Commummente o jantar era tarde; e a essa
hora perigava constantemente a independência do
Sr. X. Regado por bom vinho, seu repasto não era

O
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cousa para ser levada a effeito em curtos instantes:
Ia tudo pausada e lentamente. E, porque o vinho
fosse farto, mais se exaltavam os enthusiasmos de
sua independência.
Erguia-se da mesa arrogante e enfatuado e,
num passo tardo, caminhava em direcção á casa;
mas, no percurso, os pequenos vendedores de bilhetes, os apregoadores de jornaes e alguns vadios,
mereciam seus cuidados. . . Ninguém sabia o porque; porém, um certo dia, a indiscrição da porta
semi-aberta o revelou:
Eram onze horas da noite. Estirado na rede
em franco negligé o Sr. X. balançava-se emquahto
que uns quatro menores viciosos folgavam em seu
aposento. . . Sobre a mesa pairavam doces, copos
e garrafas; entre gargalhadas canalhas, ouviam-se
ditos obscenos e phrases pervertidas. . .
E assim, o Sr. X. fruiaa sua independência! . . .
Um dia surgiu na delegacia do Districto uma
nota escandalosa: O Sr. X. queixara-se de que fora
roubado, por alguns menores, em um relógio de
ouro, dois ternos de casimira, um anel com brilhantes e tresentos mil réis em dinheiro. Aberto o
inquérito, ficou apurado que o queixoso passara a
noite, em seu quarto, numa grande orgia com
alguns menores, os quaes, depois de fazerem dejecções pelo assoalho, furtaram o que lhes aprouve.
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O Sr. X. sciente do resultado do inquérito, desistio da queixa, bastante aborrecido; mas nem
por isso deixou esquecer a phrase predilecta: Livre !
como a águia altaneira a pairar nas alturas!. . .
No mundo, em verdade, ninguém
é livre: Alguns servem ás virtudes,
muitos aos vidos e a maioria das creaturas a vidos e virtudes.

CARIDADE
E' bem verdade que o egoísmo, por suas múltiplas formas, impulsiona para diante as collectividades; mas, quando a elle não marcha parelho,
em pratica e em sentimento o que ensinou Jesus,
ou quando assoberbado pela fascinação das grandezas terrenas, cada qual cogita exclusivamente
do seu bem estar ou da satisfação de seus infindáveis desejos, a impulsão toma o caminho do
mal e pela estrada da existência se exalta a magoa.
Segundo Eliphas Levi: "Ser rico é dar, não dar
cousa alguma é ser pobre; viver *è amar, não amar
cousa alguma é ser morto; ser feliz ê desvelar-se; não
existir sinão para si, é reprovar-se, é sequestrar-se no
inferno". Mas como dar? A quem dar?. . . Muitas
vezes quem dá não o faz sinão para si próprio. . .
Estamos em pleno inverno, no anno de 18. ..
Em uma casa pequena da rua do Alcântara, reside uni modesto funccionario do Estado com sua
família. São 6 horas da tarde; á porta de sua
residência pára um tilbury, e delle apeiam: um
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moço de vinte e cinco annos, uma senhora de
vinte e um garoto de quatro. O moço bate á
porta, entra com a familia:
'Desculpa-me, Alfredo, incommodar-tè; mas a
situação é difficil; o senhorio cxigio-me a casa ha
quinze dias; os meus negócios vão mal; Anninha
está, como vês, para dar á luz; minha vida é um
tormento; deixa-me passar alguns dias em tua
casa, que isso, espero em Deus, não será por muito
tempo.
E foi assim que o guarda-Kvros X. installou-se
repentinamente em casa do modesto funccionario.
Passaram-se os tempos. D. Anninha deu á luz
uma esbelta creança que foi levada á pia baptismal pelo funccionario e sua esposa. Os negócios
do guarda-livros melhoraram e elle foi installar-se
em Botafogo, numa vivenda de esbelta apparencia.
O funccionario era um homem severo, zeloso
de suas funcções. Sobrecarregado pelos trabalhos
do Estado, por elle esgotara suas energias, sem
tempo para desenvolver actividade noutro mister,
pelo qual auferisse maior renda em beneficio dos
seus. Avesso a occupar os amigos, um terço de
sua renda vivia na mão dos agiotas e na thesouraria dos Bancos.
O guarda-livros, fundamentado na razão de que
não deixava montepio á familia labutava de mil
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modos, até que um dia abriu agencia a conta
sua.
Seus negócios foram sempre num crescendo
espantoso: Venceu!.. . Fez-se devoto, provedor de
irmandade, fundador de sociedades de beneficência,
e adquiriu um palacete, no qual mandou armar
uma capella, conseguindo a precisa licença para
fazer celebrar cerimonias de culto a uma santa
que tomou para sua devoção.
As relações entre as duas familias rarearam.
Um dia soube-se do fallecimento do funccionario que legou á prole, além do montepio, uma
serie apreciável de compromissos. A familia do
guarda-livros, pesarosa, compareceu ás cerimonias
fúnebres e foi dadivosa para com a viuva, resultando disso um reatamento .de intimidade.
Tinha o guarda-livros um temperamento alegre
e por não lhe faltarem meios, realisava sempre,
em sua residência, bellas reuniões, nas quaes elle
primava pela obsequiosidade. Nesse tempo, não
tinha o Rio a illuminação eléctrica; porém, no
esplendido palacete do guarda-livros, era, em dias
de festa, feérica a illuminação: No jardim em
volta do lago e dos canteiros, os copinhos a giorno
harmonisavam-se com as lanternas japonezas e
venezianas que pendiam das arvores. Nos salões,
o gaz e as lâmpadas belgas espargiam suas clari-
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dades sobre os moveis de gosto extremado. A' sua
mesa, que farta era e que era grande, brilhavam os
crystaes; e, espalhados aqui e ali, sob as flores,
juntos ás iguarias, as pequenas fructas, legumes e
friandises, que a faiança portugueza produz para
tortura dos gulosos, accommodavam-se para as
gaffes que faziam rir o nosso guarda-livros, já
nédio e redondo como um ditoso burguez.
Um dia, comprou uma chácara, edificou uma
serie de pequenas casas a que chamou avenida e
ligou o seu nome. Depois edificou uma outra capella com a qual brindou o Bispado. . . Fez-se Conde! Tornou-se um homem atarefado na vida. . .
Dobrar os capitães, elevar o seu nome, mandar,
ter prestigio!... E, assoberbado pelos negócios de
vulto, esqueceu os que ficaram, na sombra. A' sua
familia nada faltava, embora se resentisse sua esposa da falta de carinhos. . .
Um dia elle foi procurado pela viuva do funccionario, que lhe pediu, acossada pela desdita,
algum dinheiro:
Serviu-a algumas vezes e depois recusou-se. . .
- E as meninas porque não trabalham?!. . .
Comadre, arranje costuras. . . um engommadosinho
com reservas, auxilia a viver! . . A senhora sabe,
ando muito atarefado. . . o sacco de onde se tira e
não se bota, torna-se vasio. . .
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- Mas, compadre, o que me tem emprestado
eu tenho restituído; e se occupo ao senhor eu o
faço em nome de nossa velha amizade.
- Sim; mas a questão é que os negócios andam máos. . .
E assim, uma evasiva hoje uma esquivança
amanhã ou mesmo uni gesto brusco, afastavam
do Sr. Conde os que lhe pediam dinheiro.
Correu o tempo. Uma vez a filha mais velha da
viuva procurou o Conde e f aliou: Como o Sr.
sabe a mamãe está muito mal, as minhas irmãs
e eu mesma não podemos ajudar como é preciso;
ella manda pedir cem mil réis emprestados para
pagar a pharmacia.
- Com os diabos!... Mas o que fazem V. V. ?!.. .
Isso não pode ser. . . Eu tenho em mãos de sua
mãe cento e vinte mil réis! E se ella morre?. . .
Quem me garante esse prejuizo?! . . .
- Mas. . . O montepio da mamãe reverterá
em nosso favor. . .
- E quanto tem sua mãe de montepio?!. . .
- Tem cento e vinte mil réis.
- ... Ora! cento e vinte mil réis!. . . Seu pae
devia ter tido juízo, podia ter feito um seguro. . ..
Eu agora ando muito atrapalhado. . . Somente.. ,
uma peça de cantaria que offereci á irmandade
de. . ., custou-me um conto de réis. . . O enxoval
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da Seraphina anda por quatro contos! A despesa
com a peregrinação á Roma, não sei porquanto
ficará!... E vocês a me pedirem dinheiro!. . .
Isso é para tirar o juizo a um homem!.. . Eu não
sou o Wanderbilt. . .
E depois de uma longa lamuria resolveu emprestar trinta mil réis!!!
Será preciso dizer o final?!...
A viuva morreu, a familia debandou; mas as
filhas restituíram o dinheiro. O Conde não compareceu aos funeraes. . . nem foi a Roma, porque
logo após á viuva findou-se de repente.
Salvas de ouro não fazem o pão
macio; templos de fausto não mitigam miséria '.

UMA NOITE NO ANTRO
'Quem descesse o largo do Portão, em Porto
Alegre, pelas escadinhas do quartel, teria logo
pela direita uma viella lobrega e scismatica que
ia morrer distante na rua da Olaria: Era o becco
do 8°.
Em uma noute hibernal, tétrica e silenciosa,
emquanto que nos lares nobres se taramellava em
morno ambiente, um bohemio divagava em pleno
frio; e, sob a impressão das obras de Montepin e
Eugênio Sue, .parou no inicio daquella ruella lobrega: soldados, chinas, vadios e garotos crusavam
de vez em quando. Quasi todos paravam na bodega que á esquina ficava. Uns matavam o bicho,
outros compravam cigarros, alguns compravam
azeite e pão.
Um desses notivagos parou junto ao bohemio:
Era uma rapariga nova e maltratada, de rosto
claro e cabello em desalinho. Pelo modo parecia
neophita no turbilhão em que se intromettia. Trajava saia ainda limpa, uma bluza folgada e os pés.
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desnudados, enfiavam por uns chinellos de couro
já bem sujos.
- Boa noite, mocinho. Que faz por aqui?!. . .
Hoje está fazendo frio, não acha?. . .
- Ah! Lá isso está. . . E tu o que fazes, rapariga?! . . . Porque andas assim na rua?
- Uê! As patroas não me querem. . . Eu estava empregada, sahi por causa do Jango. Agora
ando a procura de emprego.
- Mas, que é do Jango?
— O Jango brigou eommigo por causa da Chata. . . Oh! Mas que frio!. . . O senhor tem relógio?!. . .
E o corneteiro, no quartel do 8°, em cujo
edifício aquartelava um outro batalhão,, fez vibrar
a corneta tocando recolher..
- Onde é que tu moras?
- Eu?! Agora não tenho casa; o meu bahít
está em casa da Rosa; ás vezes durmo na casa da
Barata.
- Casa da Barata!? . . .
E o bohemio, a sonhar Montepin, meditou;
e, depois como quem toma uma deliberação firme,
interrogou resolutamente:
- Quem é a Barata? . . .Eu posso ir lá comtigo? . . .
- Uê! Quer pagar o quarto vamos embora. . .
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- Não, ainda é cedo. . . Depois do toque de
silencio, aqui na esquina. . .
Duas horas não haviam decorrido após esse
dialogo, quando um casal parou á porta de um
sórdido albergue:
Era uma casa acachapada de antiga construcção, tendo as paredes salitrosas e descaiadas,
e a entrada constituída por uma pesada porta,
em uma de cujas bandas havia um postigo. A'
borda do telhado, como cabellos de sujo arrepiados, as hervas da poeira se prendiam; e do meio
das velhas telhas, limosas e negrentas, uma janella de sótão sobresahia, como um cucuruto nojoso de archaismo.
A mulher bateu á porta duas vezes, pausadamente. . . O postigo se abrio; e, em se abrindo,
numa voz malcriada, essa expressão passou: —
Não abra, vão amolar o diabo — E, logo após,
uma voz de mulher, rouquenha e modorrosa, inquiriu :
- Quem é ! . . . Vagabunda!. . . Que é que quê f
Isso é lá hora de amola quem está socegada em sua
casa f ! . . .
- Abre, Cirilla. . . Tem um moço aqui. . .
O bohemio resguardou-se, ageitou a gola do
casacão, puchou aos olhos o chapéo e se dispôz a
entrar.

52

MANCHAS DO LODO

- E' assim mesmo — Fallou a mulher — Isso
é uma burra, não se incommode, vendo dinheiro
ella amansa. . .
Pouco depois, de permeio com algumas vozes
ralhadoras, umas pancadas fortes de ferro contra
ferro, indicaram que tiravam a tranca. Girou a
porta nos gonzos e o casal penetrou num largo
salão de taboas largas, lodosas, carunchentas:
Por moveis trastes antigos, cadeiras sem palhinha
e desconjuntas. Pelo lado direito, curvados sobre
immunda e redonda mesa, um grupo de homens
jogava cartas. Eram paisanos, soldados e marinheiros dos quaes, um que tinha perna de páo,
chupava um trago por um copo de vidro quebrado.
Ao entrar o casal, os homens voltaram-se e
olharam; e, por não lhes interessarem, talvez, os
novos hospedes, continuaram a jogar.
A rapariga, conhecedora da casa, foi marchando até ao sopé de uma pequena e curva escada de madeira, onde parou.
A Barata percebeu que o bohemio era fino de
mais para seu hospede.
- Quer o quarto de cima ? . . .
- Sim, o de cima, disse a rapariga já montando a escada.
- Ah! E' o melhor, a roupa foi mudada hoje.
E balançando um molho de chaves, a Barata
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passou diante da rapariga e foi subindo. O bohemio olhou os jogadores e subiu em seguida.
Chegados que foram ao que a mulher chamou
o quarto de cima, tenebroso biombo de pinho mal
forrado, a porta do mesmo foi aberta sem grande esforço: Uma cama de ferro verdente e bambeante, um caixote de vinho por mesa de cabeceira, um tripé ferrugento sem jarro e sem bacia,
um espelho partido, sem aço e bolorento, uma
candeia de petróleo fumarenta, por bem mortiça
chamma dando luz, formavam o mobiliário.
Assim que a mulher abrio a porta, uma voz de
homem ébrio, modorrenta, começou a cantar:
Das mulheres que eu amei
- Nenhuma me foi sincera. . .
- Cala a bocca maldito, — exclamou a Barata — Acabo por te botar na rua, alma do diabo.
O homem calou-se.
O bohemio fechou a porta e ficou pensativo.
A rapariga se foi despindo. . . desnudou-se:
alvas as carnes inda eram rijas, túmidos os seios
inda tinham frescor; mas o brio voara de todo
daquellas faces que ainda mereciam beijos.
O bohemio contemplou a mulher e ficou em
quietude.
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- Anda. . . que está frio, menino; e, dando um
salto, a rapariga atirou-se sobre o leito que um
sujo lençol ralo cobria.
Ao rumor da cama, despertando talvez, o
ébrio proseguio na sua voz rouquenha:
- A mulher é como a pomba
- A mulher é como á fera.
- O' alma de SatanazL . . —rugiu a Barata
— tu continuas?!. . . Arrumo-te um balde dagua
á cabeça, para refrescar. Esse raio só a páo de vassoura !
E a rapariga, na cama, sob o lençol se encolhia,
pensando mais no calor do aposento do que no
bohemio que, de pé, a comtemplava. . .
E ella dormiu e elle velou. Ao ver a chusma
de percevejos que disputava aquella ceia imprevista, desejou a rua com todo o inverno e o inverno com todo o seu rigor!
Passava de meia noite. Elle tocou o braço da
rapariga; ella custou a despertar.
- Schio, olha, acorda; quanto é o quarto! Olha
está aqui o dinheiro. . .
A essa voz ella abriu o olhos. . . Uma outra
voz de mulher, fora do tabique, pigarreou: —
Umrrum. . . —
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- Já vaes?!. . . Então não queres!. . . Mas V.
é bobo. . . Anda . . . deixa de ser bobo. . .
- Não, agora é que pensei que estou com
a chave do quarto em que moro e o meu companheiro, que foi ao theatro, deve estar bravo
commigo. Quanto é o quarto?!. . .
- E' dois mil réis.
• Toma oito, é todo o que tenho. . .
Alguns segundos depois, o bohemio descia a escada que ia para o quarto de cima. Dos jogadores,
alguns já dormiam; e outros, entre cochiles e fumaradas, disputavam-se os últimos tostões.
Na rua, só, ouvindo a resonancia de seus próprios passos, o bohemio philosophava. . . —Sim,
isso é humano. . . E' natural. . . E' naturalissimo
até. . . Muito natural. . .
O vós que repousaes em sedosos
coxins, não procureis jamais cogitar
das purulentas chagas da civilisação...

SEU QUE1RÓCA
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A' borda de uma calçada, erguia-se uma velha
mangueira: Tronco venusto, basta folhagem, offerecendo protecção aos que mourejavam ao sol,
ficava fronteira a um armazém daquelles de outrora, de feição colonial.
Junto á mangueira estava um homem. Era
baixo, moreno, de aspecto casmurro, apparentando
vinte e cinco annos; trajava um casaco de brim,
calças de riscado, usava tamancos e, sobre a cabeça
tinha um chapéu de palha já bem velho. Estava
com a mão nos bolsos, encostado ao tronco da mangueira; um pé apoiado a cila e o outro sobre o
solo, enfiado no tamanco, sustentando o corpo.
- Bom dia, seu Queiróga. — Falou uma creoulinha, assentando na calçada o cesto de compras
-— Toma uma nota f rã mini? Olha: Duzentos réis
no macaco, no antigo; duzentos réis na cobra, no
moderno; um tostão no peru, pelo salteado.
O homem satisfez o pedido da rapariga, deu-lhe
um talão numerado, guardou o dinheiro, e continuou na posição em que estava junto á mangueira.
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E foi assim que eu conheci seu Queiróga. . .
Para usar da expressão commum, diremos: Bancando o bicho. Não que possuisse capitães para
fazer face ás apostas; porém, esses provinham do
vendeiro da esquina.
Brusco, descortez e antipathico, andando sempre só no seu mister, foi com surpreza que vim
a saber, um certo dia, que elle ia casar. Uma velhota viuva, possuidora de alguns bens, tomou-se
de amores pelo Queiróga e, esquecendo os filhos
e netos, o recebeu por esposo. Escusado é dizer
que elles, não acceitando o padrasto, apartaramse da velha, excluida entretanto a Juanita que,
por viuva pobre e amalucada, continuou na casa.
A Juanita era uma rapariga de feições correctas, rija de carnes e bonita de formas; em consequência de um parto alocanhou-se e após a
viuvez, tomou a mania de ser requestada por todos
os rapazes.
A velha era paciente e supportava a filha, apesar
dos desejos do Queiróga de vel-a bem ao largo, tal
como os irmãos: O Ricardo, latagão reforçado, trabalhador, chefe de sua família, e a Risoleta, viuva,
com três garotos, pobre e sem instrucção.
O Ricardo era um hábil funileiro e a Risoleta engommava para fora.
- Irra, Januaria, que esta Juanita é insuppor-
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tavel com os seus ataques! . . . Podíamos muito
bem botal-a em uma casa de saúde ou mandal-a
viver com a Risoleta.
- Qual. seu Queiróga, a Risoleta vive tão
atrapalhada com os filhos. . . V. sabe, a Juanita
é tão infeliz. . .
- Sim, mas V. pode evitar que ella chegue á
janella; esses rapazes de hoje são uns canalhas e,
depois, se não evitarmos isso, grandes aborrecimentos surgirão.
E por ser isso possivel passou a Juanita para a
clausura, em a qual sua mãe já vivia, pois que
o Queiróga, em vista dos motejos da visinhança
ou da critica dos conhecidos, não se mostrava
nunca com a sua Januaria, e impedia mesmo que
ella chegasse á janella. Elle evitava o contacto da
visinhança, andava só, não saudava a ninguém,
e uma vez por outra, dirigia uma pilhéria cúpida
ás creadinhas (ás creoulas e ás mulatinhas, de
preferencia); sahia de sua casa (sua após o casamento) sempre ligeiro e, um dia, substituiu o
gradil da vivenda por um muro de dois metros
de altura, e o portão por uma porta de ferro.
O caixeiro deixava as compras junto ao portão,
assim como o peixeiro e o padeiro; emfim, na casa
de seu Queiróga, entrava e sahia somente elle e
habitavam elle a mulher e a enteada.

SEU QUEIRÓGA

Um dia essa foi para uma casa de saúde, depois de umas bofetadas e uns açoites, com que lhe
mimoseou o padrasto. E a velha amorosa e submissa, vivendo foi na clausura, victima de sua
paixão, longe dos filhos, em quanto que o Queiróga
melhorou na vida.
Passou a trajar (a trajar tão somente) como um
gentleman. comprou terrenos, construiu prédios,
associou-se a dois grandes empórios commerciaes,
comprou parelheiros, arranjou relações (para elle
tão somente) no meio sportivo, e o prelo gemeu:
"Levantou hontem o grande prémio Animação,
no Jockey-Club, o cavallo Alentejo, de propriedade do distincto sportsman e conceituado commerciante de nossa praça, o Sr. Queiróga Balduino
da Costa e Caravana".
E, emquanto isso a velha Januaria, encarquilhava e fenecia, gosando as delicias de um gramophone que o Queiróga comprara com seis dúzias de chapas para seu regalo, e fazia passar, após
o jantar, todas as vezes que a essa hora se encontrava em seu VilUno.
Espesinhada a consciência, em se
cogitando do interesse alheio, todos
os meios parecem honestos para fazer
fortuna.

JUAN FUORNO
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Alto, esquelético e sujo, tinha Juan Fuorno os
cabellos grandes e afogueados; oval o rosto, da
cor das vicissitudes, era salpicado por manchas de
sarda, e o bigode, da cor dos cabellos, farto e
sarroso, compunha uma bocca estragada, mas de
lábios finos, que sustentavam, quasi que o dia
inteiro, um immundo cachimbo.
Diziam-no polaco; porém, ninguém podia affirmar a sua nacionalidade. Paliava o francez, o
inglez, o allemão, o italiano, o portuguez, além de
outros, sendo entretanto, um simples servente de
hospital.
No tempo em que se passou o que vamos narrar,
o Hospital Militar do Andarahy não era tão somente uma recordação e sim, enorme chácara, em
cujos terrenos se erguia um vasto casarão e outras
casas menores, occupadas, então, por viuvas e
velhos militares. Juntamente com o do Castello,
era o Hospital do Andarahy o pouso dos combalidos, dos estropiados, que precisavam descançar
ou que necessitavam de um canto para morrer.
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O movimento do hospital era tão grande que
para o serviço occupava um exercito de empregados: Escripturarios, médicos, infermeiros, homens de cosinha, jardineiros, guardas e serventes,
todos sob a chefia de um coronel medico.
Para guarda do edifício, ás nove horas da manhã, quotidianamente, chegavam ao hospital uns
quinze soldados, commandados por um sargento.
No correr do dia, era um bulício militar de ordenanças a cavallo, de doentes que tinham alta, de
soldados que baixavam; e, lá de vez em quando, a
vibração tétrica e dolente de um velho sino, tangido á tarde ou durante o dia, num rithmo especial, denunciava um que se fora. . .
Por traz da casa das viuvas, bucolicamerfle á
margem do Maracanã, sob velhas nogueiras bravas, ficava o necrotério e a sala de autopsia. Era
um chalet melancholico, dividido em dois compartimentos, ao qual dava accesso uma escada de
pedra com cinco degráos. No meio da sala da frente,
uma eça negra sustinha dois enormes rabecões
negros e lúgubres como a eça. emquanto que dois
outros se mantinham encostados á parede, sobre
a qual estava pregada uma negra cruz, a cujos pés
havia sempre uma lâmpada com azeite e luz.
Juan Fuorno, como servente que era, habitava o quarto para os mesmos destinado. Devido
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ao seu génio exquisito e concentrado, era no alojamento o martyr da zombaria; sempre calado e
bondoso, quasi que em completo mutismo, supportava as chufas e as pilhérias, e quando respondia a alguma interpellação, balançava os hombros
e respondia:. . . E' probable. . .
Era por isso que todos por Probable o conheciam.
A' noite, quando fora de horas repicava o sino
tristemente, poder-se-ia affirmar que um homem
se findara. Aquelle toque de sino era a chamada dos serventes; por elle os homens de serviço erguiam-se, e emquanto uns iam á rouparia
buscar o uniforme para vestir o soldado, outros
caminhavam, á luz de uma lanterna, até o Necrotério em busca do rabecão. Muitas vezes o Juan
Fuorno, espontaneamente, cuidava de tudo; e
então, só, tirando fumaradas do immundo cachimbo, monologava: -- E' probable. . . malandre. . . dorme, dorme. . . cambade. . . — E ia fazendo
o serviço. Outras vezes elle não apparecia, e isso
se dava nos dias em que o amolavam de mais os
companheiros.
Terminado o serviço,' recolhidos ao alojamento
os empregados, divertiam-se a zombar do Probable. Elle supportava as pilhérias e, quando molestado, sem protesto, accendia o cachimbo, er-
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guia-se da cama e sabia para a chácara; ia para a
borda do rio, contemplar o eéo na noite silenciosa,
e, muitas vezes, não tornava ao alojamento, sinão
pela manhã.
Onde dormiria a ProbaUeTl. . . Elle não tinha
mulher, não tinha familia, não frequentava casa
alguma,, andava sempre só, sujo e sem dinheiro;
não bebia. . . Aonde dormiria o Juan Fuorno?!,. ..
Um dia se veio a saber. . ,
Exhausto de soffrer, de dor acabrunhado, ern
uma noite a hora morta, expirou um soldado.
Porque fosse caso esperado, aehavam-se tomadas
todas as providencias; era necessário, tão somente,
buscar o rabecão. Os serventes estavam aborrecidos, haviam já amortalhado um homem que morrera durante o dia e que, no Necrotério, esperava
o praso legal para sahír. De tal sorte, era precise
afugentar a melancholía. Embora afeitos ao serviço, dois casos, durante o dia, eram para entristar;
e então desde cedo, o coitado do frobable entrou
em scena. . . Aborrecido pela chacota, enraivecido,;
accendeu o cachimbo e foi para a chácara; por isso,
na hora em que vibrou o sino, não appareceu.
Vestido que foi o soldado, dois serventes e
mais o enfermeiro mor, que conduzia a lanterna,
partiram para o Necrotério em busca do rabecão.
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Passava da meia noite; a monotonia da hora,
o aspecto do tempo, húmido e nublado, o venusto
arvoredo e o silencio profundo levavam, só por
dever do orneio, aquelles três homens em visita
obrigada ao pobre que jazia, inerte e solitário, no
lúgubre salão do triste Necrotério.
Os homens foram caminhando e, ao chegarem
ao triste local, o enfermeiro mor parou, ergueu a
lanterna, e procurando não olhar o morto, fallou:
"Apanha". . . Um dos serventes adiantou-se e. ao
penetrar na sala, parou. . .
— Seu Mor, quantos homens morreram hoje?!...
Murmurou com voz tremula.
- Apanha. . . — Repetiu o Mor — Estás com
medo?!.. .
Porém, vendo que o outro servente se quedara
estático no ultimo degráo, dispoz-se a subir.
— Seu Mor— Disse o outro — Uê!.. . Hoje foi
um só, e aqui tem dois. . .
Porque fosse fraca a luz da lamparina, porque
não houvesse o mor, um pouco mais, se approximado, não distinguiram os serventes o homem que
pairava no rabecão ao lado do morto.
Com o murmúrio de vozes, elle moveu-se; espantados, os serventes desceram a correr, e o mor
os acompanhou. . . Ao tropel, o homem que estava
no rabecão, erguendo-se, exclamou: E' probable!...

E como que ajuisando sobre o que se passava,
temendo talvez ser punido, sahiu a correr atraz
dos que corriam, fallando alto: Seu Mor. . . E' Probable. . . E' Juan Fuorno!. . .
E assim foi sabido onde dormia o Juan Fuorno,
fugindo da zombaria dos homens, tranquillo e sem
cuidado, refazendo ao lado de um morto a energia
da vida.
Os homens, para a zombaria, não
excluem grandes nem pequenos, feios
nem bonitos; ás vezes zombam menos
dos fortes e dos déspotas, emquanto
têm energia e valor.

l-LOR DO VICIO
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Morto o pae, Guineza viu-se na contingência de
augmentar a capacidade de trabalho, para manter-se e manter a três irmãos menores.
Aos dezenove annos, linda e prendada, trocava
os brincos da mocidade pelas horas intensas de
árduo labor.
Casada contra a vontade da família, embora
lhe votasse o esposo um grande amor, a sua progenitora, fallecera em consequência de uma infecção
puerperal. Os dotes de bondade e amor ao trabalho passaram de mãe a filha de tal modo que,
ajudando o pae a viver, cuidava dos arranjos da
casa, cosia, bordava e desdobrava-se em desvelos
e carinhos para os irmãos menores.
Corria plácida a vida, quando o destino mudou
a face ás cousas: Atropelado por um auto, seu
pae succumbio em consequência do choque. Triste
e pesarosa recorreu a uma tia materna que segundo
seu juizo lhe podia ajudar.
—- Sim, Guineza, é isso o que posso fazer: Arranjaremos para collocar a Nena num orphanato,
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o Alfredo irá para um patronato agrícola, o Jucá
irá trabalhar na fabrica de papel, e V. ficará comnosco. A Iracema muito ha de lucrar com uma amiguinha como V.
E foi essa a ideia apresentada pela tia de Guineza, para solução de seu caso. Entretanto, casada com um architecto hábil e diligente, não seria
muito difficil, de modo melhor, amparar os sobrinhos.
Não satisfeita com a solução, Guineza deixou,
acabrunhada, o lar da tia e, julgando-se forte para
affrontar os contratempos, predispoz-se ao trabalho.
Vendeu os moveis, conseguio collocar o Jucá,
que onze annos tinha, num instituto, e, com o
Alfredo de seis annos e a Nena de quatro, foi residir em companhia de uma idosa senhora, proprietária de uma pequena officina de costura.
Guineza dedicou-se de tal modo ao trabalho
e com tal zelo cuidou dos interesses da senhora
que, em pouco, a modesta officina tornou-se num
importante atelier.
O Alfredo foi recolhido também, a expensas da
irmã, a um bom collegio. E, emquanto as jovens
abastadas ostentavam os vaporosos vestuários trabalhados pelas finas mãos de tão abnegada creatura, ella na singelleza de seus hábitos, como uma
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obreira augusta do silencio, desvelava-se, de sol
a sol, mãos presas á costura.
De trabalho tão intenso e tão cuidado, resultou
um abatimento bem profundo: Guineza enfermou. O medico recommendou moderação no
trabalho e aconselhou-a para que fosse viver ao
campo uns quatros mezes.
Instada pela senhora que a soccorrera e a quem
ella retribuio tão bravamente, resolveu embarcar
uma tarde para o interior.
Profícuos, a villigeatura e o descanço, tornou
Guineza á cidade esbelta e formosa, como uma
flor que se avigóra ás brisas da manhã. O medico,
ainda uma vez, disse não ser conveniente o trabalho excessivo. E, porque falta não fizesse á sua
protectora, e porque estivesse a mesma em compromisso com o proprietário de uma grande officina.
no sentido de arranjar uma moça bonita, educada
e capaz de exercer as funcções de ajudante, Guineza foi trabalhar num grande empório de modas
femininas.
Havendo captado a estima dos que serviam
sob suas ordens, a sorte lhe entrou a sorrir e a existência pareceu-lhe mais bella. Entretanto fazia o
demónio a sua ronda. . .
O dono do estabelecimento, homem bastante rico
•e já idoso, começou a fazer a corte á bella moça.
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Homem tenaz, homem de peleja, conseguio por
final contar victoria!. . .
- D. Guineza: — Disse elle uma vez — A senhora trabalha porque deseja. . . Se acceitasse
a protecção, que vos tenho offertado, não seria
preciso dispender tanta energia. Mas, Guineza
resistiu, . . e elle entrou a crear dificuldades ao
trabalho da moça. Usou de taes recursos e artimanhas que a mocinha ficou em situação de perder
a collocação ou entregar-se. . .
O receio de interromper a felicidade e a educação dos irmãos, o temor de perder o emprego e
viver a expensas de outrem, fizeram-na ceder. . .
Passou de ajudante a première. . . e, comme c'est
lê premier pás que coute. . . mudou-se-lhe o aspecto:
Fez-se coquette, ostensiva; e em troca da meiguice que a caracterisava, tornou-se irritável.
Longas horas de meditação a absorviam. Sahindo
quotidianamente para o trabalho, quem a seguisse,
vel-a-ia dirigir-se, algumas vezes, para uma tosca
vivenda de certo bairro pouco habitado. Era ali
que ella supportava os afagos babosos do lorpa
que a disvirtuara.
Com o passar do tempo, para ella tornou-se a
vida enfadonha. . . Nem um resquicio de amor, estima ou reconhecimento, sentia por aquelle velho
que a conquistara.
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Um dia a locatária da vivenda em que ella passava as horas, simulando acanhamento, disse
assim: — Então a senhorinha gosta mesmo daquelle senhor?!. . .
Desculpe minha franqueza; mas elle parece
mais seu pae, que outra cousa. . .
Guineza não corou e, talvez num desafogo de
alma torturada, contou como ficara 'presa áquelle
homem, de cujo até raiva tinha.
- Pois eu conheço um moço distincto que
morre de amores pela menina. . . Se quizesse acceitar a sua protecção. . . E' rico, solteiro, dedicado ao sport. . . emfirn, um bello homem.
Impulsionada pelo tédio, excitada pela curiosidade, Guineza travou ralações com o mancebo,
agente de uma casa bancaria; e, um dia, estava
ella sentada em uma espreguiçadeira, a saborear
bom-bons, quando o velho entrou todo lampeiro...
- Sabe? De hoje em diante não serei mais sua
empregada e nem desejo vel-o mais. E isto que
vos digo é resolução irrevogável
- Mas. . . porque, anjo meu?!. . . Que mal
te fiz?!... Neguei-te carinhos? Falta-te alguma
cousa ? ! . . . Se mais não tens é porque não o
pedes. . .
- Nada, nada, absolutamente não o quero ver
mais.
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E, depois de uma grande pausa, desdenhosa,
bruta, intolerável, exclamou decisiva:
- O senhor vive para sua família, para suas
filhas que ostentam e desperdiçam; eu vivia, do
meu trabalho, para meus irmãos, o senhor corrompeu-me. . . Dois dias atraz eu era inda cousa sua
e sua empregada. . . O senhor dava-me trezentos
e oitenta mil réis por mim, e pelo meu trabalhç;
hontem estive com um desconhecido que após
haver palestrado. . . commigo deu-me quinhentos
mil réis!. . . D'agora para diante serei de quem
mais der! ! ! E, transpondo a porta indifferente,
deixou bestialisado e estático, afundado na poltrona em que se sentara, o velho commerciante.
Tem muita razão o Grande Victor
Hugo, quando sentencia: "Quando
uma mulher cahe, em oito vezes por
dez, deve-se culpar o homem por sua
queda!"•
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-— Abença nliô Jucá. . .
- Olá António! Como vaes!. . Vaes á missa ?
- Nhor sim; pagar uma promessa. . .
E o negro rijo e sadio, assentando fartamente
no solo os pés descalços, se foi enfiado nas roupas
duras de riscado grosseiro, caminho da capella.
Repicava alegremente o sino na alva torre,
espalhando a sonoridade álacre da manhã domingueira, pelo campo veridente de uma linda fazenda, emquanto vinham surgindo, pelas veredas
e azinhagas, os bons devotos.
Ha na mansuetude das aldeias e dos povoados,
em domingos de sol, um encantamento sugestionante que pairando no ar, nos mostra a vida sublime !... É a faceirice da Natureza... A Natureza
é mulher, e, como as mulheres, se touca de ouro e
de prata. O sol e a lua são o ouro e a prata com que
se touca a Natureza. Quando uma mulher se apavona com os atavios da moda, as jóias e os enfeites,

os encantos da graça natural se lhe minoram. A
cidade é a mulher das salas que se exalta pelas
combinações de luz! A aldeia é a joven campesina
que fascina e encanta ao fulgor de Phebus ou á
melancholia suave do luar!
Emquanto que o negro proseguiu calcando o
barro duro do caminho, o moço Jucá, montando
um esbelto corcel, passou adeante, vivaz e alegre,
ostentando o vigor das suas trinta e cinco primaveras. Solteiro, rico e sadio era uma esperança
para as meninas dos fazendeiros visinhos; e, inda
mais, porque os dotes de coração não lhe faltavam. Era clemente com os escravos, meigo com
as creanças e um amigo obediente dos velhos progenitores.
Os negócios da fazenda prosperavam, os
carros de bois, relinchavam pelas estradas, atulhados de canna, durante a moagem; os mandiocaes produziam; e, antes da ceva, no engenho de
farinha, os negros em volta dos montes de mandioca, impunhando as cacherem, cantarolavam satisfeitos, esquecidos do duro fado:
- Deus vos sarve sinhô moço
Home de bão coração,
Que trata bem seus escravo
Nos meio deste sertão
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Eh!. . . Sinhô-moço é bãol. . .
Eh!. . . sinhô-moço é bãol . . .
Eh!. . . sinhô-moço é bão!....
E a toada ia morrendo, e as encherem trabalhando na raspagem da mandioca, da qual resultaria a farinha redonda e branca de neve!
A's vezes o moço Jucá apparecia no Engenho :
-Então Rosa, como vae isso!... Olha o
diabo do Pedro cochilando! . . .
E aquellas palavras de animação faziam rir
os escravos que se desvelavam para agradar a
seu moço.
Certo dia, uma lei emancipou os captivos.
A lavoura soffreu; a maioria dos negros sem
tacto e sem ensino, sem saber como fruir a liberdade, botou-se pela estrada em busca de Fortuna.
Os engenhos pararam, as capoeiras emaranharam
os campos. Os velhos progenitores do moço Jucá
succumbiram após; e elle próprio liquidou seus
negócios, e abalou-se do sertão em que vivia e
nascera, tomando novo rumo.
O negro António, que ao ser liberto andava
pelos sessenta annos, como velho tronco que a
corrente arrasta na cheia, se foi pela vida!. . .
Passaram-se os annos; a Monarchia tombou;

EXCRAVO E SENHOR

75

mudaram-se os costumes. A negralhada liberta
sem sujeição nem preparo, vagueou pelas estradas,
de fazenda em fazenda, em busca de trabalho.
Os mais hábeis foram-se ageitando ao parco salário, emquanto que os ignorantes, como folhas
que o vento leva, tombando aqui e acolá, deixaram-se ao acaso. . .
As creoulas novas, entumecidos os seios pela
concepção libérrima, foram levar a vida aos rebentos das mães lymphaticas e das mães coquettes.
E depois de aleitar gerações e velar traquinadas,
como utensílios de uso já passado, modorrando
em silencio nas cosinhas, ficaram para sorrir, de
tempo em tempo, nas festas de anniversario,
quando a caricia ligeira dos mancebos as tomavam
por motivo para galanteio de suas bem amadas.
As velhas; essas, trémulos os braços, arrimaram-se
a um bordão e foram para o adro das igrejas,
procurar os bafejos da caridade. E de todos, um
ou outro acolhido pelo reconhecimento. . . A h ! . . . O reconhecimento! . . . — foi descançar os
membros lassos na mansidão acalentadora de
algum azylo; algum dos pouquíssimos azylos que
a philantropia de poucos homens tem creado, e
que o escrúpulo ainda não permittio que fossem
incorporados a companhias de beneficência, com
sorteios annuaes e. . . guapos dividendos.
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Num desses azylos, em uma tarde de Abril,
alguns velhinhos folgavam em recreio. Isso foi no
tempo em que o T-ico-Tico, cantava na amendoeira
ao declinar do Sol!
Estavam elles, talvez recordando os dias passados, quando foi introduzido no jardim um novo
azylado: Era um homem encanecido, certo pelo
soffrimento; barba comprida e mal tratada, tez
pálida, physionomia tristonha e passo tardio.
Sem se preoccupar com quem estava, entrou
a caminhar pelas alamedas, pelos próprios velhos
cuidadas. Ao passar junto a um renque de palmeirinhas, um velho preto que empunhava um
bordão e descançava sobre um tosco banco de
pedra, esticou o pescoço e, firmando o olhar como
quem reconhece, após curtíssimo instante levantou-se e exclamou:
- Benção Nhô-Juca ! . . .
O homem parou; voltou-se indifferente, dando
á physionomia a expressão de quem se recorda,
f aliou:
- O h ! . . . E's tu António?! . . . Nhô-Juca
morreu!. . . Aqui sou um infeliz como tu, e abraçou-se ao velho . . .
O Tico-Tico, na palmeira, entoou seu cantar
que parecia dizer: — A vida é assim, assim. . .
assim. . . assim!.
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E aquellas duas creaturas, de differente linhagem, arrastadas no turbilhão da vida, foram
certamente aguardar o dia seguinte para recordar,
pois recordar é viver!
A' proporção que a Fortuna afasta
os indivíduos a Desventura os congrega !
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Prompto seu Tenente, estão aqui dois homens
para tirar a bagagem. . .
- Está bem; esperem lá fora. -- Retrucou
intromettendo-se pelo acanhado camarim de um
navio caboto de terceira classe, um rapagão sadio,
de cara escanhoada e tez morena, trajando uma
roupa de brim e um bonet preto de gorgorão. Alguns momentos após, surgio envergando um uniforme kaki e trazendo, pendente da cintura, um
espadagão nickelado.
Tomadas as providencias necessárias á. execução do mister que o conduzia ao posto em que
desembarcava, partiu para o logar onde devia
terminar sua missão. Havia recebido ordens para
levar dinheiro e calçado a um destacamento que
prestava serviços, longe de seu quartel, em período de eleições. Depois de ligeiro percurso a
pé, pela borda do mar, apresentou-se ao commandante do destacamento. . .
— Diabo!. . . Então tenho que passar aqui
uns doze dias ? ! . . . Que grande amolação!. . .

- E' isso mesmo, tudo isso é muito militar.
A situação é a seguinte: Ou caminhas três horas a
cavallo, á tua custa, pagando o trem, ou esperas a
volta do navio.
- E esta! . . . Meu amigo!. . . Eu pensava
que isto era só entregar o teu cobre e o das praças...
e tenho que ficar de quarentena! . . .
- Ora, deixa andar, descanças por aqui uns
dias. Aqui não ha exercícios, tomarás banho nas
lindas aguas do Atlântico, chuparás cajus na restinga, verás pescar camarão sob a influencia da
luz encarnada e, se quizeres mais, visitaremos o
velho convento.
E foi por isso que o tenente X. passou na cidade de Z. uns doze dias.
Não fossem os desmandos da má política, a
negligencia da falsa democracia e o amor pela
commodidade, de meia dúzia de chefes, e aquella
cidade que os ventos do Atlântico beijam e acariciam, em vez das ruas coloniaes em que as habitações não passavam de mansardas acachapadas,
seria um refugio na vida, uma cidade balnearia de
primeira ordem., um logar de vibração e de amor.
No entretanto
Ora, uma vez, andava o sol quasi a pino; olhando
o mar pelo lado mais manso, estava o commandante do destacamento e seu companheiro, quando
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viram sahir pela janella de urna casinha á beira
do mar, um indivíduo pallido, empunhando uma
tarrafa.
- Olha. . . Espia o que vae fazer aquelle sujeito, aprecia-o.
O individuo parou á beira dagua, deitou ao
solo a tarrafa, dobrou, para cima dos joelhos, a
calça que vestia, tomou de novo a tarrafa e metteuse pelo mar.
- Homem!. . . E esta?!. . . Pescar a esta hora,
com um sol tão forte!!. . . Que extravagância. . .
- E, extravagância é; mas. . . vae buscar o
almoço. . .
O individuo caminhou pela agua alguns passos
e deitou a rede; recolheu-a, examinou-a, atirou na
agua o que havia colhido e caminhou de novo. . .
- Não serviram; são pequeninos peixes. . .
podem nadar e crescer. . .
O individuo atirou novamente a tarrafa e a
recolheu; depois, examinou-a, segurou-a cuidadosamente, sahiu da agua e entrou em casa pelo
mesmo logar por que sahira.
- Vês?!. . . Vae almoçar; tem sal em casa e
tem farinha. . . Come, toca viola, fuma o cachim
bo e vae dormir!... E isso não é nada, vamos dar
uma volta pelas immediações do convento.
O convento era um casarão antiquíssimo. Como
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as cousas antigas descuidadas, o maior numero
de suas dependências era um montão de ruínas: ninhos de ratos, de pulgas e de insectos damninhos.
Pois num desses máos logares e entre o assoalho e
o solo, abrigo das gallinhas e cães, por chuvas perseguidos, em velhas esteiras e sujos trapos, accommodavam-se creaturas! Eram pobres, mendigos,
doentes, enfesados, vergastados da vida, que
ali procuravam um anteparo ao sereno e sombra
á luz solar.
- Vês?!. . . Que quadro horripilante!. . . Pois
fica sabendo que nesta cidade corre o dinheiro!. . .
O sal é ouro branco! Porém, nem uma migalha
tomba para esses miseráveis. Aqui, somente aos
sabbados se dá esmolas. Elles descem em procissão
macabra e vão por ahi, de porta em porta, implorando um vintém. Se aqui houvesse mais vida,
talvez fosse ali uma "Corte dos Milagres" em
ponto pequeno.
- Mas não haveria geito de fundar-se um
asylo?!. . .
- Asylo?! . . . Ora sahe dahi! . . . O paiz que
tem avenidas, com palácios de oito andares, em
orgias de luz, não vê misérias! . . . E demais, em
terras bem longes, o Grisú fez mil victimas. . .
- Aquillo é uma mancha; o tempo apagará!
Vamos cuidar da política. . . Isto é muito páo!...
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Antes de vir para aqui houve uns tiros e mortes,
quebraram-se vidraças, damnificaram-se prédios;
porém agora está tudo calmo. . . Quaes são os
candidatos a intendente no Rio? . . . Sabes se os
hespanhoes já entraram em accordo com os
marroquinos? . . .
Os homens, pela sede de ouro e de
culminancias, descuram geralmente
da Caridade.

O SENHOR VIGÁRIO
Q bom sacerdote é tão útil á sociedade quanto
o é o bom juiz. E porque os juizes acompanham a
evolução dos povos, adaptando seus julgamentos
á moral da epocha, embora fundamentando as
razões, em seus principies, em remotas bases, deveriam os sacerdotes praticar e ensinar a moral
christã, adaptando-se e adaptando os seus ensinamentos ao gráo de evolução do espirito humano,
guardadas as bases da doutrina de Jesus, que não
perecerá nunca! Na época presente não se admitte
que se mande executar um homem, pelo facto
de usar, esse, não tirar o chapéo perante um symbolo. Do mesmo modo, não se comprehende mais a
razão da tortura imposta ao sacerdote quando, á.
face do altar, liga dois jovens pelo amor, e a elle
que vem da família, se veda esse galardão.
A sciencia esbarra onde começa a fé. A sciencia é razão, a fé é sentimento.
Sem entrar . em considerações philosophicas,
cujas, não comporta este trabalho, diremos que
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essas duas forças: Razão e sentimento, vivem, as
duas, no coração humano e, em absoluto, urna não
.sobrepuja a outra.
Indo por nossa exposição, narremos:
O facto em questão iniciou-se na villa ***
Inclemente e nefasta, a varíola dizimava a
pobre gente. Entre os abnegados combatentes da
propagação do mal, estava o padre G.: Moço
cheio de virtudes, cheio cie caridade, affrontando
o perigo; onde fossem necessários seus serviços,
ahi estava elle. E não era só das almas que cuidava; desprendido de si mesmo, trabalhava como
enfermeiro, não poupando canceiras em favor do
próximo. Um dia enfermou. Attingido pela doença
terrível, foi acolhido carinhosamente por uma família a que soccorrera.
Quiz o destino que sua enfermeira fosse uma
pobre orphã, victima do mesmo mal, e que, ao
desabrochar das vinte primaveras, tinha no rosto
estampadas indeléveis, os estigmas de sua crueldade.
Para não divagarmos em assumptos communs,
não cuidaremos da doença do padre G. Deixemos
passar alguns annos para encontral-o de novo em
uma outra villa paupérrima, no alto sertão, como
ac-atadissimo vigário, querido e estimado pelas
ovelhas de seu rediL

Numa casinha de madeira, próximo á Igreja,
entre trepadeiras, residia elle, em companhia de
uma governante e de quatro gárrulas creanças,
mediando entre dois e oito annos, que da mesma
eram filhos. Olhada attentamente, a governante
recordava a moça orphã que encontramos na
villa de ***
Viviam todos em boa harmonia. O vigário era
o querido pagé daquelle immenso rebanho que aos
domingos, alegremente, ia ouvir suas praticas e
conselhos na hora da missa e, mesmo após, porque: Na docilidade que lhe era própria, tinha
sempre, para o infante, um intenso carinho, para
a juventude uma palavra de animo; para o veletudinario, uma de consolo e, para o enfermo,
uma de esperança. Na sua morada, funccionava
gratuitamente uma escola de prendas femininas
e um curso primário para ambos os sexos. Daquella se incumbia a governante, e deste o próprio vigário.
Costurar, bordar, cirzir, cosinhar; ensinava-se
ali a um punhado de moças, com cordura e carinho,
emquanto que, aos meninos e meninas, ensinava
o vigário, com a doutrina christã, os rudimentos
de arithmetica, da grammatica, da geographia e
historia Pátria e desenho, além de noções geraes
sobre as cousas.
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Assim, naquella vida mansa, amadureceu o
vigário.
Uni dia, o Progresso lembrou-se de fazer um
surto largo por aquellas paragens.
Estava o vigário com seus cincoenta e oito
annos, bastante encanecido, mas com a mesma
norma de viver. A governante era chamada, então,
a caseira do padre e, em vez de quatro pirralhos, tinha nesse tempo, quinze filhos. O mais
novo de três annos e o mais velho de vinte e nove.
Haviam os filhos substituído os velhos na regência das aulas, sendo que o ensino da doutrina
christã continuava a ser ministrado pelo vigário.
Elle e a caseira faziam vida reclusa, attentos, para
servir, mas retrahidos. Entretanto, a grande prole
era estimada e, caso singular, nem um só rebento,
degenerara daquelle tronco amoroso.
Mas, diziamos que um dia, o Progresso, em
largo surto, entrou pela villa: Alinhamento da rua
principal, calçamento, cuidados nas edificações,
creação de uma collectoria, fundação de casas commerciaes, installação de uma agencia postal e de
uma escola do município. . . E o bom vigário
olhando aquillo, na sua vida mansa e pachorrenta.
Um dia os moços da villa crearam um grémio
litterario e dansante. E, porque mais ampla fosse
então a casa do vigário, e porque fosse ali o
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centro da boa cultura intellectual, no salão das
aulas foi installada a sede.
Um feio piano, por muitos annos batido, certa
vez accommodou-se naquelle quieto salão. Não
foi isso conseguido sem os entraves e as contrarias
ponderações do velho pastor; não por egoísmo de
sua quietude, mas por lhe parecer mal, em face da
religião. Comtudo, em vista do proloquio que diz:
"O que a mulher quer Deus o quer", as moças venceram, pois que das mesmas partio a ideia de
collocar-se no salão do grémio o velho piano.
Fundado o grémio, difficil não foi crear-se um
theatrinho. E, assim, uma vez por mez, reuniamse os namorados no pacato salão; fazia-se musica,
recitava-se, e, após a representação de ligeiras comedias, de inteiro cunho moral, dançavam as
mocinhas e os rapazes, vivendo essa vida de sonhos
e castellos que a juventude crêa e que o tempo
destróe na inclemência falaz das magoas e dos
desenganos.
O bom nome da villa era já feito; afama de
suas festas religiosas havia varado arraiaes, aldeias
e cidade^; da collectoria a renda era bem grande
e os políticos ali tinham votantes.
Foi por esse tempo que uma nova alegre teve
divulgação: O Sr. Bispo, em excursão, iria visitar
a Igreja e faria na villa uma demora de três dias.
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Fez-se logo, entre os fieis, um alvoroço; e, para
que o grande dignatario do clero levasse boa inpressão de tal visita, cada qual com mais desvelo
entrou a cuidar da Igreja. Entre todos, só um homem, no emtanto, andava taciturno, melancholico,
agindo como autómato, quando, em verdade,
devia ser o mais vibrante: Esse homem era o vigário. Conhecedor da psychologia dos homens, via
mais naquella visita o desmantelo do seu viver
que os zelos do bispado. .. . Quem negaria que o
egoísmo açulando a intriga não fosse a causa daquella inspecção?!. . .
Num certo domingo, engalanada, a Igreja
tinha aspecto festivo: Brilhava o sol das nove
horas; pelo átrio, espalhadas folhas de cravo e
mangueira, calcadas, pelos devotos, espargiam
pelo ambiente o agradável aroma; guirlandas e
galhardetes, folhas de palma e tudo, tudo em homenagem á sua Reverendíssima — o Sr. Bispo —
que chegara na véspera.
Hospede do vigário, cumulado de gentilezas,
inteirado da situação da freguzia, por dever de
funcção, não perdoou a censura, pelo viver do
vigário. . .
. . . Quinze filhos?!. . . Um grémio recreativo
e um theatro, na residência de um sacerdote ?!!!...
Aquillo não era compatível com o desenvolvimento
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da localidade e attentava contra a moral christã.
Era preciso o vigário terminar com aquillo tudo,
e resignar-se a uma transferencia para uma paragem mais modesta. . .
Resignado e dócil, o bom velho prometteu obediência ao maioral do clero; mas. . . logo que esse
foi partido, elle enfermou. . . Não mais foi á Igreja
e, na mansidão daquelle tugúrio de amor, serenamente na calma dos abnegados, findou-se de
repente.
Grande foi o pesar de seu immenso rebanho.
E, emquanto a vasta prole entrou a tactear na
vida, um novo vigário chegou para levar, á pia
baptismal, recem-nascidos e ligar para o amor os
bem amados, santificando a união perante Deus
Se os sexos completam-se, não se
mata o Amor. E tentar isso é praticar
na mentira.
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Olhando aquelle negro de pés deformados
pelos bichos, de unhas carcomidas e andrajoso,
quedei contemplativo.
Elle era novo ainda; porém, lentos os passos
pela magoa dos pés, caminhava arrimado a um
rústico bordão e, na hediondez de uma cara mal
cuidada, que se confundia com a carapinha immunda, transparecia toda a miséria de uma ignorância torpe. Beiços grossos, babosos, em cujos
bordos pairava adherida a farinha das refeições
miseráveis, abriam-se de vez em quando para um
riso bestial, nojento e apapalvado.
Em que Deus acreditaria aquella creatura?! . . .
Teria passado algum dia, por aquelle cérebro, um
raio de espiritualidade?!
Rebolo fora dos negros escravos que a lei áurea
apanhara no engenho, arrumando a canna de
assucar para a moagem. Habituado talvez, ao
tronco e ao vergalho, mais coisa do que pessoa,
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hediondo e boçal foi feito em certo dia um cidadão! . . . Sem saber o que fazer daquella liberdade que tão extemporaneamente lhe concediam,
vagueou de fazenda em fazenda, até aquella, onde
eu o fui encontrar.
O fazendeiro era homem bondoso e prestativo;
acolheu o Rebolo como a outros mais que, a banzar
pelas estradas, imploravam ás hervinhas e ás arvores que lhes dessem um senhor. Era difficil porém, achar para o Rebolo uma funcção: Roçar?. . .
Mas, os tocos de pau se lhe oppunham! . . . Carrear? . . . Mas, os bois nas descidas deixavam para
traz o carreiro! . . . Cortar a canna? Colher o café?
Pastorear o gado?! . . . Mas, isso tudo era muito
ainda!. . . Ficou o Rebolo encarregado de tanger
o burro que puxava a almanjarra do engenho de
farinha. E era muito! Era tanto, que um dia o Rebolo ficou atoa. Quando apparecia um serviço lento,
um affazer modorrento e descançado, na falta
de quem o executasse serviam-se delle. E no entretanto elle era visto, todas as manhãs, bem cedinho, na cosinha da fazenda, para receber a tamina: Um pedaço de xarque, um pouco de farinha,
um tiquinho de sal. Tudo, posto numa cuia já
velha e nauseante, lhe fazia sorrir.
Mas, o que teria o Rebolo para ser um motivo?
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Simplesmente isto:
Quando a bouba, a gosma, ou outro mal qualquer, desfalcavam os poleiros de uma ou duas gallinhas; quem delias cuidava, considerando a perda,
as conduzia á matta, ao brejo, emfim; as punha
fora. Se, antes desse acto, o Rebolo fosse sabedor
(e, nessas occasiões, elle andava sempre mais ligeiro) ia pedir, rogar que lh'as entregassem, por
que elle tinha o prazer de pol-as fora...
Porém, se lhe diziam : — Ora, que pena V. não
ter estado aqui! Atiraram lá para os lados da cachoeira, inda ha bocado, duas gallinhas. . . — O
Rebolo sahia com o seu bordão e ia bater a matta
em procura das aves.
Uma vez os cães maltrataram bastante uma
leitôa zelosamente cevada. E a bicha, porque não
lhe houvessem cuidado, ou porque se lhe arruinassem as feridas, ficou-se pela capoeira. Passaram-se dois dias; procuraram-na e não a encontraram. O Rebolo soube do caso e. . . no fim do
terceiro dia, elle appareceu sorridente. . .
- Eh, êh, mia gente, iô acho zi prôco. Zi cochôro
matáro êre atTahe di ingenho; mazi agora iô que êre
p'ra iô.
- Abamos lá ver a leitôa, aonde está — Fallou
quem se interessava por seu encontro.
E foram ... A leitôa havia morrido.

JOÃO REBOLO

João Rebolo entrou na sua posse e. . . talvez
por uns dois dias, banqueteou-se sozinho com
aquelle manjar próprio de hienas.
A aurora, de que nos falia Junqueiro, não purificou certamente essa
alma e esse corpo, feitos de lodo e
sordidez.

CATHARINA

CATHARINA

- Atira pedra, seu malcriado, atira pedra
que Nosso Senhor ha de te castigar. Vocês pensam que Nosso Senhor não está vendo essa maldade?! . . .
Assim f alia vá uma negra baixinha, de corpo delgado, grisalhos cabellos, bastante andrajosa, num
sotaque de ébria habitual, ao canto de uma rua, a
. um grupo de garotos por demais travessos. Sem
pouso certo, parava aqui ou ali; porém, commummente vagueava pelo Morro do Cruz e suas
adjacências.
Quando isso se dava, o narrador estava á janella olhando a rua. Chovia: Triste e nostálgico, o
céu era um manto acinzentado, emquanto que em
pequeninas gotas a agua delle tombava enlameando
os passeios. A velha, com o cabello em desalinho,
aljofarado pelos pingos da chuva, foi parar em
frente á janella e, numa expressão de indifferentismo, exclamou: — Yôyô, dá uma esmola para a
negra velha? . . . Olhe-Yôyô, não é para beber não;

eu agora não bebo mais. . . Dá Yôyô?! Dá que eu
digo um verso bem bonito para vosmicê —
- Então dize lá o verso, aqui tens um tostão;
mas, dize o verso primeiro.
A velha ergueu a cabeça, tomou uma pose de
recitador de salão, e, não ligando á chuva que
cahia, e que inclemente lhe molhava o rosto, em
que dois sulcos de lagrima e de vicio se estampavam, num esforço de pose e compostura, começou :
«Noite; abrem-se as flores,
Que esplendores!
Cynthia sonha amores
Pelo céo;
Ténues as neblinas,
A's campinas,
Descem das collinas
Como um véo »

- Que bonito! Não é Yôyô?!. . . Isso é do seu
Machado de Assis; foi elle que fez essa poesia.'. .
Agora, Yôyô me dá o tostão?!. . .
- Não, eu dar-te-hei mais, se me contares
quem te ensinou esses versos. Tu sabes ler?!. . ..
- Ah! Yôyô, eu sei sim, e sei também escrever. . .
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E depois, como que presumida, continuou:
- Yôyô, quem me ensinou esses versos foi
ingana Zinha. . . Eu fui mucama de dentro, na
casa de seu Conselheiro Figueiredo. . . Eu não sou
vagabunda não, Yôyô. . . Eu aprendi a bordar,
a coser, a pagear as creanças. Eu já criei uma porção de meninas; mas, agora, tudo acabou: Seu
Conselheiro morreu, as meninas casaram, a ultima, que já tem netos está no estrangeiro. . . E
tudo acabou, tudo levou fim! Eu não quiz ir com
ellas e me empreguei, fiquei aqui: mas, a minha
sorte é má, Yôyô; eu já estou velha, não presto
mais para nada e vou rolando neste mundo até
quando Deus quizer!. . .
E, recebendo a esmola maior do que pedira,
a negra velha se foi, sob as gotas de chuva, calmamente, indifferentemente, continuando talvez a
contar, a si mesma, os factos da saudade que a
curiosidade exigente do narrador despertou em seu
cérebro.
E elle, na exaltação da memória, viu a casa
patriarchal de outróra entre arvoredos; um jardim
bem cuidado, as cigarras cantando nos troncos dos
flamboyants; garotas, de grandes chapéos de palha,
indo ao collegio, seguidas das amas negras; o chacareiro portuguez a trabalhar na horta, as laranjas
maduras enfeitando o pomar; e, na placidez das

ÇATHARINA

onze horas, os accordes do piano a varar as janellas
de caixilho, para se confundirem na chácara com
as harmonias da Natureza!. . . Viu, ao cahir da
noite, os pyrilampos, como pontos de luz, ziguezaguearem no espaço, emquanto, junto á varanda,
um bando de pequenos cantava a "cirandinha"!...
Viu, numa sala de jantar, por sobre a mesa, á luz
de um lampeão bojudo, costuras e jornaes de
modas; e, sentadas nos tamboretes baixos, junto
a ella, creoulinhas a fazer crochet! . . . Viu, á luz
desse lampeão, um austero senhor lendo um jornal
e, sentadas num sofá não longe delle, matronas
em palestra! . . .
E o narrador, tornando de novo á vida moderna, murmurou:
- E' assim. . . Tudo passa!. . .
Procurou saber de Catharina: A negra parava,
ás vezes, num sórdido albergue de madeira e de
latas. A sua vida era levada ao tempo. Bêbeda
hoje, bêbeda amanhã, onde os restos da energia
se estancavam, ahi fazia estação. Os viciados, da
escala Ínfima dos ébrios e miseráveis, pela borda
do matto, nas horas de silencio, inda iam procurar
naquelle corpo, resquícios de prazer. . . E, quando
a energia voltava, sem recordar o que se passara,
ella proseguia na sua peregrinagem, mendigando
aqui, mendigando acolá, emquanto que os irre-
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quietos garotos, na inconsciência da edade, gritavam ao avistal-a:
- Catharina!. . . Catharina maluca! . . . Sabe,
Catharina!. . .
Dizem que : "O grão de civili sacão c/e um povo, se avalia peio modo
por que trata os irracionaes"
. . . £ os velhos ? .' . . . Ora, .os
velhos ! . . .

CARNAVAL'
As phantasias do espirito ocioso e as energias
de um corpo que não se agita, são a causa mais
geral da maioria dos males.
. ' • •'
Ranulpho, intediado pelo viver bohemio, deliberou casar-se. Rico, sadio, de génio dócil, seria
de verdade um esposo feliz, se não restringisse
seu preparo, seus conhecimentos, ao necessário
para desenvolver a actividade commercial. •. < '•
Juros, câmbios, porcentagens, impostos, rendaá;
taxas; emfim, negócios; só disso elle cuidava e
entendia.
Desde pequeno atirado ás lides commerciaes,
feito no movimento das alfândegas e no segredo
dos escriptorios, tinha as boas maneiras adquiridas nesse meio social.
'•
Da sciencia, bem pouco elle sabia; e, das artes,,
conhecia os bons cantores, as gentes do .palco; e
era só. Livros, desde que.não tratassem de negócios, não os lia. De tab sorte, porque dinheiro lhe
não faltasse, casourse..
:t-> ,
U;
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Pouco se preoccupou com a escolha da esposa;
ê a primeira mulher que lhe pareceu bonita e boa,
essa foi a preferida.
Martha, era realmente uma mulher bonita e
cheia de bondade; mas, tinha o temperamento cálido e irrequieto, emquanto que Ranulpho era um
bonacheirão.
. , . Ella, provindo de uma família medianamente
: abastada, tinha educação e preparo superiores ao
delle; elle f aliava de negócios, ella f aliava de arte;
: ,elle ria a bom rir no theatro barato, ella se emocio.nàva' ás audições dos grandes compositores; elle
differençava com proficiência uma nota falsa da
legitima, ella perdia horas inteiras na contemplação de um bello quadro; elle adorava as corridas,
• ella.se deliciava no bucolismo da matta ou pela
borda do mar; ella estimava o piano, elle a sereia
do automóvel.
• , Mas, porque não se oppuzesse elle ás suas predileeções e lhe proporcionasse o luxo e o bem estar,
caminharam suavemente os três primeiros annos
de vida matrimonial. E, tão bem andaram que
• no terceiro, dois esbeltos pimpolhos attestaram,
pêlo menos na apparencia, a estima do casal.
. -v; •. Passou-se algum tempo. Martha estava então
linda e formosa! Habitava um palacete de invejada opulência e, em companhia dos pequenos.
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passava a existência no ócio e na fartura. Otfâs.'
amas, uma arrumadeira, um copeiro, uma cosi-'
nheira, um zelador do jardim e um "chauffeúr",
serviam sob suas ordens, com o interesse e a pres-1
teza dos que são bem pagos. Entretanto, embora
não o percebesse o marido nem os empregados,
Martha soffria. . .
Despertava ás dez, inda no leito, sorvia o chocolate, erguia-se. Aformoseava-se, passeava ao
jardim, dava ordens; acarinhava os filhos e reco- '
Ihia-se á sala de costuras; dava alguns pontos de ;
marca ou de bordado, via os jornaes illustrados,
Ha "Vida Social", aguardando o almoço; almoçava
ás 13, mudava a toilette e sahia ás compras,
á confeitaria e ao cinema; tornava ás 17 e entretinha-se em mil nadas até ás 19, quando jantava;
depois, o theatro, a ceia e era finda a jornada.
Um dia Ranulpho enciumou-se; quiz cercear
a liberdade da esposa e empregou os recursos para
conserval-a no lar. Originaram-se ahi as primeiras
querelas, surgiram as questiúnculas; comtudo, elle
foi vencedor. Martha tornou-se mais amiga de
casa mas, inventou outro modo de occupar suas
horas. Arranjou uma professora de inglez e um
mestre de pintura; aquella era secca e methodica
e este. um sonhador. . . Executava ao violino bellás
romanzas, cantava ao piano, recitava e suppor-
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tava a picada de uma abelha para colher uma
rosa.
Caminhavam as cousas muito bem. A' noite,
ás vezes, á luz do abat-four de seda carmezim,
reuniam-se: Martha, o marido, os filhos e o pintor.
E aSi-horas passavam-se ligeiras e, presto, o bello
tempo se escoava.
,, i Estabeleceu-se entre todos tão. feliz intimidade
que muitas vezes, ao sahir para o trabalho, Ranulpho deixava no jardim Alartha pintando, e o
pintor ao lado corrigindo, ensinando, procurando
transmittir á discipula o. segredo de sua arte.
, . . < Um dia, Ranulpho.ao chegar não encontrou a
esposa:
;-. Choravam os pequenos, falavam os empregados: e. ninguém explicava a ausência de Martha,
que.sahira com o pintor em um auto de praça. . .

• .,. Correram-se os annos.
• : , Em 19. .. vibrava no Rio de Janeiro a grande
artéria!
. , ; A : Avenida Rio Branco, regorgitava de luz!
Andava pelo ar um aroma de ether, e o povo se
acotovelava como um rebanho tumultuoso, num
aprisco restricto. Da torre dos palácios, os projec-
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tores espargiam feixes de luz que clareavam a poeira que pairava no espaço! Os autos fonfonavam,
deslisando maciamente sobre os montes de confetti e serpentinas! Vibravam as pandeiretas, e, ao
batuque dos tamborins, misturavam-se os silvos
dos apitos, os sons fanhosos das gaitas!. . . E, os
gritos nervosos dos folgazões, intromettiam-se no
rithmo das canções alegres, emquanto que, das
sacadas, clangoravam trombetas.
Emquanto assim era, lá da Praça Mauá, precedendo a um préstito luxuoso, feérico, vibrante,
aos lampejos da electricidade e dos fogos de bengala, uma dúzia de mancebos, em traje de rigor,
cavalgando esbeltos e valiosos ginetes pedia passagem. Dos carros, cada qual mais portentoso! Mas,
entre todos, um levava a palma pela belleza da
feitura e felicidade da concepção: A Victoria do
Fauno!
Era um carro enorme, representando um trecho
de floresta: Aqui tombando de um penedo um filete de agua cor de prata! Ali, fructos de ouro pendentes do arvoredo! Acolá, lyrios em florescência.
Junto aos lyrios, um esplendido boneco de papelão,
empunhando em uma das mãos a frauta rude,
sustentava na outra, contra o seio, uma mulher
desnudada! Em volta ao grupo, cinco outras mulheres, cada qual mais formosa, coroadas de flores
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e trajando gase, bailavam alegremente. De papelão era o fauno; mas, a mulher que elle sustinha,
essa o não era: Comprimida ao maillot que a
vestia, ella ostentava a harmonia das linhas, a
excellencia da plástica a pujança das formas da
graça e da belleza!. . .
E quem olhasse de perto aquelle rosto formoso,
reconheceria Martha!. . . Martha ditosa, fugidia
do amor, do lar da honra, para a vida libérrima
dos gosos da orgia, do vicio e da intranquilidade.
Todos aquelles que fazem da mulher um bibelot, preparam, para si,
dias amargos, Luctar, trabalhar, dispensar o amor, firmar-se na amisade,
eis o segredo dos dias menos agros
e da harmonia durável na vida em
commum.

MATERNIDADE

Diz Victor Hugo, na pujança de sua imaginação
e na força de sua linguagem que: "O ouro perde annualmente pelo uso 1/1.400 de seu volume; de onde se
segue que de mil c quatrocentos milhões de ouro que
circulam por todo o mundo, perde-se annualmente wn
milhão. Esse milhão de ouro esvae-se em pó, voa, fluctua, e átomo faz-se respirável, torna-se carga, dose e
lastro; faz pesadas as consciências e amalgama-se
com. a alma dos ricos, tornando a esses soberbos, c
com a alma dos pobres, tornando a esses terríveis".
Assim, todos no mundo recebem uma porção desse
ouro que faz pesadas as consciências e, porque são
pouquíssimas as creaturas que conseguem soffrear
o egoísmo, na sede de ouro que atormenta a cada
qual, pelo desejo de duplicar ou triplicar seus bens,
a vida torna-se má, os homens injustos e a arte
da dissimulação se exalça -desassombradamente.
Então, vão uns mystincando os outros nessa tumultuosa e brutal carreira da existência.
D£ tudo isso resulta o mal. E, porque dos animaes é o homem o mais intelligente, crea recursos
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para illudir a si próprio na impossibilidade de extinguir as desgraças que seu desmedido egoísmo
produz. Aos pequenos males elle se refere com desassombro; mas, para os tenebrosos, creou termos
geraes que, no correr das narrações passam ligeiro:
Sede, fome, peste, guerra! . . . Que mundo de acontecimentos se prende a cada uma dessas expressões!

Estamos em pleno sertão. Na exuberância do
solo da Bahia ostenta-se a vegetação de riqueza
inesgotável! Emquanto o sol declina, pela copa das
altas arvores gorgeiam pássaros na liberdade grandiosa das selvas e um caminho, de longe em longe,
calcado por solitários viajantes, serpeia marchetado
ainda pelos raios de sol que passam entre a folhagem. Por esse caminho, exhaustos mas enérgicos,
homens de farda vão marchando; conduzem armas,
bagagem, viaturas, munições: São uma columna
militar em expedição de guerra. Qual a sua missão! . . . Para onde se dirige ella?!. . .
Leva o mesmo destino que a outra que a precedeu. Vae fazer entrar no regimen legal os que
tomaram armas contra o poder constituído; e,
chova, vente ou paire o sol nas alturas, ella marchará para desempenho de ordens, no cumprimento
sagrado e honesto do dever.
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A' testa vae, como chefe, um velho capitão
encanecido nos árduos trabalhos da profissão.
Emquanto a columna marcha, a saudade o vae
ferindo e torturando, porque bem longe, embora
na mesma terra, ficaram os filhos pequenos e a
esposa adorada.
Ao brilharem no côo as primeiras estrellas i a
columna fez alto;-estabeleceu-se em bivaque e,
cuidado o serviço de segurança, expedidas patrulhas, aquella massa humana repousou, emquanto
lá no alto, no excelso firmamento, como gotas de
luz, as estrellas scintilavam indifferentes á peleja,
oriunda da .maldade e do egoísmo dos homens.
Ao vir da alvorada, uma patrulha em regresso,
apresentou ao capitão uma prisioneira. Fora encontrada em abandono á beira de um córrego. Era
uma mestiça ainda nova, vestida de andrajos, alquebrada pelas privações. Em seu rosto macilento
se estampava uma expressão mystica de temor e
de raiva; carregava ao colo uma creança de mezes.
Ao chegar junto ao chefe, a creancinha entrou
a chorar; e, emquanto a columna se aprestava
para a marcha, aquella filha do sertão suspendeu os
andrajos para aleitar seu rebento. Nesse instante,
o velho soldado desviou o olhar e, num arroubo
de energia, recolheu a lagrima que vinha borbulhar
na face enrugada. . . Um seio da mestiça era tu-
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mido e formoso, o outro era uma chaga!. . Cortado pela bala, a falta de recursos, a infecção produziu-se e a ferida cresceu como um escarro do
mal num corpo cheio de v i d a ! . . . E, sobrepujando a dor, no sentimento sacrosanto da maternidade, ella deu ao pequeno o seio túmido, no
qual elle collou os lábios indá angélicos para sorver
o néctar da vida, o leite maternal, que é Deus e
que é Amor!. . .
A columna partiu. Ásperos caminhos, pedregosas estradas foi vadeando, firme e cautelosa, pois
que na zona em que se achava, pairava o perigo.
O aspecto era desolador! Aqui a cabana deshabitada; ali, a roça em abandono, emquanto á beira
do caminho, ali e além, um filete de agua maruIhosa, ia cascateando de pedra em pedra, arrastando as folhas seccas que tombavam das arvores.
Depois de mais dois dias de marcha, as patrulhas informaram que havia vestígio do inimigo,
trazendo em consequência o redobrar de cautela
e a exigência rigorosa do cumprimento de ordens
para a segurança.
Foi por essa occasião que, quasi olvidada a
aventura da mestiça, foi dado ao velho capitão
contemplar mais um quadro de dor e de miséria!...
Numa clareira de bosque pairava ceita (massa
escura e volumosa. Parecia em repouso; mas', de
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vez em quando, uma parte de seu todo se agitava
com frenesi. O capitão indagou o que era e os soldados informaram ser uma égua morta. O capitão
quiz vel-a de perto e, ao approximar-se, ainda uma
vez o rosto enérgico se contristou, e o demónio
gosou o seu abatimento!. . .
Morta, estirada exânime sobre o solo, jazia
uma égua: Fora um bello animal que uma bala
abatera.
Junto delia ajoelhado, a sugar sequioso a teta
inerte, um miserável potrinho procurava alimento;
e, porque não jorrasse o leite, com ligeiras intermitencias, em derradeiro estertor, focinhava frenético o ubre estéril!. . .
E a columna proseguiu em sua marcha.
As aves continuaram cantando indifferentes; e
o regato marulhoso, na monotonia da selva, foi
também serpeando, a conduzir folhas seccas que
tombavam das arvores.
Se a philaucia dos homens tão
grande não fosse, só a meditação sobre a maternidade os tornaria melhores.
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