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Miguelítico 
Marquinfálico 
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Celso 
Leão 
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Chefe de Polícia 
Presidente da Província 
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Escrivão 



ATO PRIMEIRO 

Cena Primeira1 

(refletindo) — Preciso bem comprar uma car
teira; não tenho tomado certos apontamentos, 
cujos2 agora estou esquecido, e isto não con
vém por certo a um escritor da minha altura! 
. . .Mas deixem estar (passeando) que não 
me hei-de esquecer: logo que venda as minhas 
abóboras e batatas, e que a minha Joanitiqui-
toca arranje alguns cobres com as suas quitan-
ditinhas eu hei-de comprar para tomar notas 
de todos os fatos mais importantes que ocor
rem e eu sei, vejo ou adivinho. Deixa estar; 
não me hei-de esquecer! Tenho uma memória 
de Anjo, uma reminiscência tal, que talvez 
não haja igual. Prometo e pretendo cumprir 
o que acabo de expor; de afirmar; assegurar; 
etc. etc. e etc. 

(na porta dos fundos) — Se o Sr. não escri-
tasse3 ah! não o enrolavam!.. . 

— Sempre as Sras. (virando o rosto para os 
fundos) parece que pensam que eu sou mas
sas! Enroladas ficarão as Sras., e quantos 
pretenderem enrolar-me. Hei-de fazer de cada 
um — um rolo, ou rola, ou rala! ouviu, minha 
Sra.? 

(entrando) — Viva, Sr. Dr.! 

— Sra., já lhe disse mais de trinta mil vezes que 
eu não me chama Dr.; mas sim Rapivalho. .. 
ouviu, minha Sra.? 

— Venho tomar-lhe contas; e foi ironicamente 
que dei-lhe tão honroso título. O Sr. já se 
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esqueceu de que é meu Hortelão? e que fugiu 
levando dois meses adiantados de seus salá
rios!? 

(pondo as mãos na cabeça) — Meu Deus! 
estou perdido! Estas mulheres me matam! Eu 
queria ver se passava por escritor. . . e elas 
rasgaram-me o capote desde a gola até a barra! 
Estou, estou perdidíssimo. (Para elas.) Sras.! 
vão-se embora! Saiam daqui; desapareçam da 
minha presença! As Sras. mentem; e com suas 
mentiras me prejudicam. Eu nunca as vi — 
que mulheres impertinentes! 

(para Malhada) — Olhem, olhem que impos
tor! Que figura! e que peça, Mana, é o tal 
sujeito — querendo fazer-se desconhecido de 
nós?! Ah! ah! ah! 

(caminhando e movendo-se qual marinheiro; 
à parte) — E que tal estas mulheres? Querem 
me crucificar como a um Santo!.. . 

— Olha, Mana; ele quer ficar louco. Tu vês? 
Parece um marinheiro bêbado! Ora, ora, coi
tado. Vamos dar-lhe um cristel? 

— Vamos; saiamos! (Entram rapidamente num 
quarto e voltam com uma seringa; metemlha 
no nariz. Ele faz mil trejeitos e caretas.) 

— Tome este cheiro, Sr. Rapivalho, que é de lã 
queimada, como se costuma aplicar aos cava
los arreganhados!1 Talvez sare. 

— Cachorras! Tratarem-me de cavalo! Hei-de 
pô-las em tronco de laço5 como se faz com 
os bois para amansar. (Apontando para elas 
e falando para a platéia.) — Que lhes pare
cem as sujeitinhas!? São bem amáveis! Hão 
de ser recompensadas. 

(entrando) — Que é isto?! Que fazem aqui 
as Senhoras e o Senhor!? 

— O Sr. é bem atrevido! Que se importa (com 
indiferença e desprezo) com o que nós faze
mos!? Somos suas criadas? Seria melhor que 
fosse ouvir missa! É bem audaz! 
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(também com indiferença e desprezo) — 
Quem são as Sras. para expressarem-se deste 
modo? O que são? o que foram? o que hão 
de ser? Estas mulheres não têm juízo: preci
sam bem de uma ajuda de sal e pimenta! 

Fujamos, Mana; fujamos deste extravagante! 
Este homem é a oitava maravilha do mundo 
ou do inferno, em audácia (trançam os braços 
e saem). 

(como um bêbado) — Estou fatigadíssimo! 
Doente e não sei que mais. Estou (fazendo 
muitas caretas e esfregando as pernas) atacado 
de reumatismo, e. .. estas Sras., estas mulhe
res me puseram. . . sim, puseram-me ainda 
pior. São piores que cobras! Envenenaram-
me com suas palavras, com seu olhar e com 
sua voz. . . Estou como se tivesse tomado um 
copo de cicuta. Talvez que Sócrates, ao tomar 
o seu, não ficasse qual eu me acho neste mo
mento! (Vai desfalecendo e cai). 

(entrando pé ante pé) — Um morto. . . um 
defunto.. . Quem será, coitado! Está caído. . . 
e s t á . . . pobrezinho.. . que infeliz! Como o 
veneno daquelas duas cobras cascavéis o pu
seram! Suas faces estão negras! Seus olhos 
gotejam sangue, sua boca espuma! (Olhando 
para as pernas) e ainda mais com as pernas 
inchadas! 
(O "defunto" indo pouco o pouco se levan
tando e de repente, dando dois saltos, põe-se 
em pé): Pensavas que eu tinha morrido, não!? 
Ainda estou vivo! (Dá dois saltos, ameaça a 
Manuel com os dedos e cai assentado.) 

(ao tevantar-se o defunto, espanta-se, quer 
correr, não pode; treme e fica com os olhos 
arregalados, curvado e cheio de espanto, 
olhando para o defunto vivo, por mais de 
cinco minutos.) 

(mulher de Mário, entrando) — Oh! ai! (tam
bém cai desfalecida e desce o pano. Ouve-se 
um grande barulho no cenário, gritos, vozerias, 
barulho no soalho, por mais de cinco minutos; 
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ergue-se Repentinamente este e aparecem algu
mas figuras de homens e mulheres.) 

(para Mário) — Acabei, amigo, [de voltar] 
do mais profundo sono ou sonho. Estive ou 
pensei estar morto por mais de um quarto de 
hora. Vi-me nesses mundos em que só habi
tam Deuses! Vi-me nesses lagos em que só se 
banham Ninfas; nesses Céus em que só se 
sentem gozos! 

— E a mim (batendo-lhe no ombro) sucedeu o 
mesmo: vi-me também nesses mundos em que 
só habitam feras, nesses lagos em que só vivem 
demónios, e nesses infernos em que só se sen
tem dores! 

— Eu que pensava também ter morrido, agora 
reconheço que estava em vida, morta; e que 
depois de tal morte, me acho agora viva! 
(dança, toca castanholas e canta) estou tão 
bonitinha por dentro e por fora — como uma 
anjinha. (Para os indivíduos): Que dizem os 
Srs!? Acham ou não acham!? (Pára-se e cruza 
os braços.) 

(entrando e fazendo grandes cortesias, abrin
do os vestidos e dando passos, ora pra trás, 
ora para os lados, saltos, pulinhos etc.) — 
Bravos! bravos! bravíssimo! Minha querida 
amiga, não a julgava tão adiantada! Olhe, eu 
(dançando também) sei também alguma cousa! 
Não? Agrada-lhe? Acha bem feita esta piru-
leta?6 Já vês que não perdi o tempo! 

— Pois não! A Sra. é a rainha das dançarinas. 
É a nomprozulta7 dos bailes! É o encanto dos 
moços e muitas vezes até o entretenimento dos 
velhos! (Pegando as mãos da outra.) Dance
mos juntas, minha bela amiga! Dancemos! 
Dancemos! (Dão alguns saltos e sentam-se.) 

— Estou muito rico; muito feliz. Tenho uma 
mulher que para sustentar-me, e toda a nossa 
família, bastava apresentar-se em público e 
dançar! Diga-me, minha Sra., V. Sa. deixou 
hoje os seus meninos entregues a seu marido 
para fazer este passeio!? 
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Essa pergunta não tem resposta! Pois eu havia 
de deixar meus filhos entregues a meu ma
rido!? 

Pois a Sra. admira-se? (Â parte.) É porque 
lhe dei Senhoria. . . há tantas que confessam 
fazerem isso. . . quando querem ir aos bailes, 
ao teatro, aos passeios públicos, e onde mais 
lhes apraz, deixam em casa os maridos, quais 
ótimos criados, e safam-se! 

Mas eu não sou dessas! 

Mas não deve fazer tão grande admiração. 
Como é a sua graça, minha Sra? 

Chamo-me.. . para que o Sr. quer saber? 

Para me entreter, Digníssima! 

Pois fique sabendo que eu não posso servi-Ihe 
de entretimento! (Levanta-se, apertando a mão 
da amiga, abraçando-a e beijando-a) Adeus, 
minha cara amiga; até logo; eu não posso 
aturar mais seu marido! 

Pois já vai? Espere; não vá ainda; olhe! 

Tu sabes, ou queres saber de uma cousa? — 
é de julgar que não. Eu digo-te — é que as 
mulheres todas. . . concebi este pensamento... 
são minhas filhas! 

Tens lembranças, meu caro Nestor, que pare
cem esquecimentos da minha trisavó! 

És muito graciosa, nem por i s so . . . e se eu 
fosse Padre, que dúvida haveria?! 

Nenhuma; mas também só nesse caso. 

Pois fique sabendo que hoje sou, e não (com 
aspecto de convicção) e não um simples Padre; 
mas um Padre Universal! 

Se continuas com esses pensamentos, mando-
te (rindo-ae) pôr na Caridade! 

És muito ignorante! Pois não sabes que Deus 
faz hoje de um sapateiro um taberneiro; de 
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um alfaiate um carpinteiro!? de um tambor 
um grão Doutor!? 

— Bem digo eu que o Sr. está enfermo! 

E eu cada vez mais me convenço (levantan-
do-se muito brabo) que a Sra. é uma igno-
rantaça! Irra! a Sra. D. Joanicota! a Sra. 
quer queira, quer não queira ha-de ouvir-me, 
ao contrário hei-de mostrar-lhe que isto (pe
gando na calça) é calça e não vestido! 

— Não sei o Sr. o que me parece (aproximan-
do-se). Venha um abraço, um beijo (abraça 
e beija) . Ah! que doce é a face de meu velho! 
Que macio é o seu corpinho.. . (Â parte.) 
Ou as roupas, pois o corpo é pior que lixa. 
Agora ficamos bem, não é assim!? Ficamos, 
ficamos.. . 

Tu (pegando-a) és forte e serás sempre o 
encanto da minha imaginação, o prazer de 
meus dias: a minha vida, finalmente. Vem, 
queridinha; vem a meus braços. (Abraça-a, 
beija-lhe, enfia-lhe o braço e passeia.) 

(voltando, muito alegre) — Boa tarde, co
madre, como tem passado? E o nosso compa
nheiro, não, o meu compadre Mário? 

(voltando-se) — Perfeitamente. Minha cara 
amiga, temos passado o melhor que é possível. 

— Assim parece! Até os acho mais gordinhos. 
Não é isso, compadre? 

(furioso, largando o braço da mulher [e] 
investindo como um touro para a vizinha) — 
Já vem, já vem me incomodar? Ora não fal
tava mais nada! E até acha-nos gordos. (Com 
espanto.) Que tal a nossa vizinha? Mas o que 
ainda a torna mais célebre é tratar-me, não 
tendo ela filho algum, nem parido este ano (a 
barriga deve representar prenhez de nove me
ses), de compadre! 

(amimando-lhe a barriga e pegando-lhe no 
braço) — Peço-lhe que não se zangue comigo, 
meu compadre; o Sr. quer negar que foi co-
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migo padrinho da criança da minha Calvin-
tina? 

— Bem digo eu (virando-se para um lado). Qual 
Calvintina, Sra? Está fora de si (À parte.) 
Está no inferno esta mulher (jazendo milhares 
de trejeitos) e comeu com algum demônio. . . 
por isso é que é a segunda vez que me dói, 
como o Adolfo boticário — sementes em al
mofariz! Mas eu hei-de fazer-lhe pior. 

(continuando a apalpar-lhe a barriga) — Meu 
compadre, ou meu amigo, se não quiser ser 
compadre, como também sou parteira, além de 
costureira, aviso-o que é necessário prevenir-se 
de enxoval, de óleo e do mais que se costuma 
usar em tais ocasiões para o seu bom sucesso! 
Não pode tardar. Não lhe dou quinze dias 
(tornando a apalpar.) Está a parir! Pode ser 
que nestes três dias tenhamos gente nova; e 
é homem! 

(empurrando-a) — Sai-te daqui, feiticeira! 
Este diabo (dando algumas voltas, com os bra
ços no ar) é capaz de me fazer enlouquecer! 
Tem a audácia de dizer que estou prenhos! 
(Â parte.) Mas, quem sabe? (em voz um 
tanto sumida) quem sabe se é verdade! Eu, 
porém, não me lembro. Eu sei; (mexendo nas 
calças) parece, mas quem sabe! É certo que 
há oito ou nove meses seguramente que a Sra. 
(apontando para a mulher) D. Joaniquitoca 
me disse que estava desconfiada de que eu 
estava pejado! mas é de crer que se enganasse. 
(Batem à porta.) 

— Quem bate? 

— Eu, minha cara Sra. 

— Queria alguma cousa? 

— Tudo, minha Sra.! Primeiramente (depois de 
sentar-se), o amor intrínseco de V. Exa; de
pois, o contrato de casamento para ser cele
brado na igreja mais próxima desta cidade; 
terceiro, que me convenço profundamente de 
que me guardará eterna fidelidade! Quarto, 
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que jamais dar-me-á a menor ocasião de des
gosto! Quinto, finalmente, condição imprescin
dível, que jamais V. Exa. dormirá em outra 
cama que não seja a em que eu dormir; por 
ser o fato contrário, o que as mais das vezes 
concorre para a separação em certas ocasiões 
e tempos, em outras torna-se eterna ou quase 
eterna dos mal casados corações! Se, pois, 
agradam a V. Exa. como a mim estas con
dições — estes três dias seremos esposos, ma
ridos, consortes, amigos, e tudo o mais que 
pode concorrer para que nossos corpos fiquem 
eternamente ligados, como se vêem no firma
mento as fulgurantes e belíssimas estrelas! 

(espantada) — Que é isto, Sr. . .!? Não sabe 
que sou casada aqui com o Sr. Mário!? 

— Ah! V. Exa. é casada aqui com o Sr. Mário!? 
Eu não sabia, supus que era solteira viúva. . . 
Com quem está, é casada! E quando quer ou
tro marido? Não está aborrecida, já, aqui do 
Sr. Mário? 

— Não o julgava tão ousado, Sr.! Nem sei como 
me não conhecendo teve a audácia de entrar 
nesta casa! (Para Mário:) E tu toleras, marido, 
que este audaz te insulte!? 

— Eu não sei o que ele diz, mulher! parece-me 
até estar ébrio, se é que não é louco! 

(à parte) — Ébrio; ébrio de amor também é 
ser louco! 

— (para Joan.) — Pois tu não conheces este 
homem? Não te lembras que foi o teu primeiro 
namorado?! 

— Nem pela imaginação me passava! 

— Estava enganado! Peço-lhe perdão; pensei que 
morava aqui a Sra. com quem sonho há três 
dias; com quem vivo em pé, deitado, sentado, 
etc. etc. e tc . ; mas já vejo que não é V. Exa. ; 
e por isso retiro-me. (Pega o chapéu para sair; 
apareceu-lhe a Vizinha; encontram-se; ficam 
estupefactos em frente um do outro. Atiran-
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do-lhe os braços e recebendo dela igual aten
ção) Minha querida! minha amiga! 

— Meu anjo! Meu Deus! Encontramo-nos depois 
de tanto tempo de ausência! 

(pegando-a pela mão) — É verdade, minha 
querida, assim é! Assim foi! Viveremos, porém, 
agora eternamente um para o outro. 

Dão todos as mãos e cantam: 

São logrados, são roubados 
Os que não têm paciência; 
Sofrem sempre n'algibeira 
E inda mais se têm ciência! 

Miles de trabalhos passam 
Os que não têm paciência; 
São roubados, são logrados 
Por sua louca impertinência! 
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Cena Primeira 

ENCICLOPÉDIO 

DIAMANTE 

ENC. 

FORMOSÍSSIMA 

ENC. 

SAPIENTÍSSIMA 

FORMOSÍSSIMA 

DIAMANTE 

(passeando, algum tanto apressadamente, e 
proferindo as seguintes palavras:) — Quando 
terá esta cabeça um pensamento firme e inva
riável!? Por que razão hei-de eu sair com a 
mais firme resolução agora, e passados alguns 
minutos tomar uma resolução contrária!? 

(menina de cinco anos — entrando) — Papai, 
o jantar está na mesa. 

Não, minha filha, não quero; diz à tua Mãe 
que jante e que dê de jantar a vocês. 
(Entra outra.) 

(menina de quatro anos) — Vamos, papai 
(batendo-lhe na perna), vamos; depois esfria, 
e o papai não pode comer; faz-lhe mal. 

Não, meninas; não tenho vontade. 
jantar! 

Vão vocês 

(menina de três anos, encostando as mãos nos 
portais de uma porta, balançando um pé e 
sorrindo-se) — Então, Formosíssima, o Papai 
não vem? Então vamos comer tudo!! 

(muito aflita) — Venha, papai; venha! 

Stá bom. (Pegando a mão de Formosíssima 
e falando apressadamente e com desenvoltura.) 
Stá bom. Formosíssima, o papai não quer vir, 
vamo-nos embora, vamos dizer à Mamãe que 
ele não quer. Vamos, vamos (para Sapientís-
sima), vamos, Sapientíssima: o papai não 
quer. 
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(para as irmãs) — Melhor para nós; ele não 
quer; agora vamos comer tudo. 

Então ele pois não quer mesmo!? (Voltando-
se.) Stá bom; então (muito desconsolada) 
vamos. (Saem.) 

(mulher de Enciclopédio, aproximando-se à 
porta e fazendo o mesmo que a filha menor, 
isto é — tocando as mãos nos portais) — 
Enciclopédio, o jantar está na mesa; vem! 
(Enciclopédio fica em silêncio.) 

Vem ou não vem? Stá bom; não responde; 
ainda não perdeu o costume antigo! (Sai.) 

(entrando, para Enciclopédio) — Amigo, co
mo passa? 

Bem; e o Sr. como vai? 

Ora como hei-de ir. . . ora a chorar, ora a rir! 

Não o entendo. 

Eu me explico. Como sabe, sou viúvo de fato. 

Isso é cousa que ninguém ignora; e por que 
não se casa? 

Tenho procurado um cento de mulheres; ou
tro de empregos, outro. . . de moedas! outro 
d e . . . d e . . . 

Ah! já sei: És em extremo acanhado; e por 
isso não achaste ainda uma que te agradasse; 
é certo que há milhares que te querem e talvez 
inúmeras que desejam desposar-te. 

Não sei o que é: ora me alegro, ora me entris
teço, ora sou filósofo, ora me fazem padre! 
ora me torno bom, ora me sinto mau! É o 
diabo isto; é! é! 

Não te entendo. Dizes que queres isto; apre-
sento-te isto, e não te serves disto. Dizes que 
queres aquilo; dão-te aquilo, e não te gozas 
daquilo. Dizes que queres aqueloutro; me-
tem-te nas mãos e não recebes aqueloutro. 
És o diabo. És um homem incompreensível 
ou a volubilidade em ação. 
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— Ora, eu te conto o que ainda hoje me sucedeu, 
Saí de casa na firme resolução de ir tratar 
casamento com certa moça. . . já viúva; e, 
segundo me consta, com alguma fortuna; subo 
as escadas, bato palmas, ouço falar; e em vez 
de entrar pelas portas abertas, como de pro
pósito à minha espera — demoro-me alguns 
minutos, e concebo o pensamento.. . isto é, 
um ar, ar. . . se infiltrou na minha cabeça que 
me fez resolver — não entrar. E que te parece, 
amigo!? Refleti bem; é este o quadragésimo 
fato idêntico que me sucede, quando trato tal 
negócio! De modo que . . . (com raiva) hei-de 
casar-me! hei-de casar-me! 

— Não sei o que te responda. Talvez fosse me
lhor te esqueceres disso, visto que ainda tens 
mulher viva e filhos. . . segundo me disseste. 

— Sim, mas que de nada me servem pela distân
cia em que se acham; e mesmo porque perto, 
em vez de servir-me — só têm tratado de des-
truir-me. Mas continuemos. Faço em casa 
milhares de projetos, converso espiritualmente 
(somente em minha imaginação) com todas as 
mulheres de que gosto e que me podem servir 
de esposas e também com alguns homens; 
espero-as, saio, busco-as. . . e nada ou cousa 
alguma hei realizado! As convicções as mais 
profundas de ser bem aceito que se abrigam 
em meu coração em casa, desaparecem as mais 
das vezes, ora vendo, ora ouvindo a quem pro
curo! É extraordinário; é cousa tão rara como 
a descida de uma estrela sobre a Terra! Entre
tanto, não pouco e quase sempre isto me inco
moda. Não sei como se abre esta minha ca
beça, que está sempre pronta a tudo rece
ber. . . Quisera vê-la fechada com um só pen
samento, firme em uma só resolução, e não 
me tem sido possível. Ora a causa é moral, 
ora a razão é física. Quanto à segunda, po
rém, parece-me fraca, pois o que não se pode 
fazer hoje, faz-se amanhã; e quantas vezes com 
superioríssimas vantagens! 

— Basta, amigo! Já sei; hás de conseguir tudo 
o que desejas; não te aflijas que é pior; não 
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te incomodes, ouves? Tudo se há-de arranjar. 
Hás de viver muito contente e satisfeito. Por 
que não tens tu feito como certas notabilida-
des que conheço!? 

— O que têm feito elas? pergunto. 

— Ora o que têm feito! Não sabes: entram em 
uma casa de mulheres, vão tirando a sobreca
saca, pondo-se à fresca, e dizendo: Hoje as 
Sras. são minhas. Aqui passarei, comerei, be
berei, dormirei o tempo que me aprouver. . . 
e elas, com muito prazer os recebem, tratam, 
dormem, comem, bebem, etc. etc. Vai tu fa
zendo o mesmo; e verás como passas bem! 
(Falando 'e tirando a sobrecasaca e o colete ) 

— És tolo! Não conheces as mulheres; nem te 
lembras que há seis ou sete para cada homem! 
Tu não sentes desejo e necessidade delas? Sen
tes . Pois o mesmo acontece para com elas. E 
há algumas que o sentem ainda com maior 
força que todos os homens reunidos, entendes? 
Compreendes agora, não? Pois toma a lição e 
põe em prática o meu conselho, que é velho 
e experimentado. 

— Tudo vejo e tudo conheço; mas acontece o 
que eu já te referi: eu não te escureço. 

— Tens razão. Nenhum homem pode ter circuns
pecção, sem sua família, sem ter família, sem 
ao menos ter uma verdadeira amiga; sempre 
anda buscando, sempre anda variando, de 
desejos mudando. Ora é traido por esta, ora 
por aquela; ora tem de baixar de certa digni
dade, ora é a sua cabeça um mundo de varie
dades. Fui há dias entreter-me com uma; 
sabes o que aconteceu-me? Quando eu lhe 
rendia as maiores finezas. .. fez-me assim (dá 
uma bofetada — puje) e eu com a cara a 
arder, (fazendo trejeitos) — fui saindo, pe-
dindo-lhe milhares de desculpas e agradecen-
do-lhe o bom tratamento que me havia feito 
a honra de dar! Sabes o que me aconteceu com 
outra? Depois de me haver dito que sim, que 
estava às minhas ordens, que era minha criada, 
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etc. e t c , manda, sem eu saber, chamar sol
dados de polícia e, e. . . por muito favor, não 
me fez ir à cadeia. Queres ouvir o que se pas
sou com outra? Quantos mais benefícios lhe 
fazia, mais malefícios eu dela sofria; e porque 
tornei a fazê-los, fêz-me passar vinte e quatro 
horas em uma das salas da Caridade. E que 
te parece, amigo? Se eu fosse tu, não olhava 
mais para as pessoas do belo sexo, não é 
assim? Seguramente. Pois eu penso de modo 
contrário: quanto mais delas sofro, mais bene
fícios procura fazer-lhes. Dirás — isso é ser 
tolo! e eu te responderei: isso é ser sábio! 
Assim as converto em amigas, inda que passa
dos, para obter tal conversão, alguns anos! E 
porque é melhor ter amigas que inimigas, pros
seguirei sempre nesta minha linha de conduta, 
que estimarei que aproves e sigas. 

— Qual linha de conduta; nem traços de araruta! 

— Pois se a não quiseres seguir, hás de te arre
pender! 

— Eu não me posso arrepender do que faço sem 
querer. 

— Ó diabo! pois tu não queres? 

— O quê? não te entendo. 

— Ó Miquelitico, ouves o que te estou dizendo? 

— O que me dizes entra (apontando) pelo es
querdo e sai pelo direito. É o mesmo que 
uma pitada de rapé que se sorve e logo depois 
sai, assoando-se ou distilando-se. 

(entrando) — Bravos, bravíssimo! (Fazendo 
milhares de cortesias, de cumprimentos, vol-
tando-se para um e para outro lado com os 
braços muito estendidos, algum tanto arcadas 
as pernas, chapéu na mão direita, bengala à 
esquerda, pondo a luneta de vez em quando) 
— Oh! como são formosos estes agradáveis, 
simpáticos e amáveis meninos! São as flores 
da mais bela sociedade! São os ornamentos das 
grandezas terrenas! s ã o . . . o que mais. .. 
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MAR. 

são. . . são. . . umas belas jóias que mandei 
há dias compor por ordinárias e inúteis, e ago
ra as vejo aqui quais. . . não direi tudo o que 
sei! Sempre é bom ocultar alguma cousa! (Os 
outros arregalam os olhos e fazem sinais de 
indignação. Marquinfálio, à parte.) Estou com 
medo deles! Têm cada olho que parece um 
repolho! Não; que parecem uns balões! e as 
caras estão mais feias que as de uns leões. 
Procurarei amansá-los (aproximando-se deles). 
Sinto o mais vivo prazer em vê-los, Srs.; e 
fiquem certos que se os meus diminutos prés
timos de alguma utilidade lhes pudessem servir, 
que com o maior gosto estarão ao dispor de 
Vossas Senhorias. 

Agradeço-lhe muito, Sr. Marquinfálio; e re-
tribuir-lhe-ei os numerosos cumprimentos que 
tão atenciosamente se há dignado para comigo 
dispensar! 

E eu não dispenso os seus numerosos ofereci
mentos! Preciso em primeiro lugar (puxando a 
corrente) desta corrente e seu competente re
lógio .. . 

Amigo, pare-se! Isto não é serviço; e eu ofe-
reci-lhe unicamente os meus serviços. 

Mas é cousa que os vale! e por isso agora, quer 
queira quer não, há-de ficar sem ela! (tiran-
do-lhe a corrente e o relógio e pondo em si). 
Ah! está ótimo! O relógio é patente, de pri
meira qualidade, e não é falsificado! 

(quer sair, olha para todos os lados, vê tudo 
fechado e fica algum tanto aflito. Miguelítico 
aproxima-se dele, ele quer evitar o contacto.) 

Ainda não tinha reparado. . . que bonito anel 
de brilhantes. . . vamos a ele (agarra-lhe na 
mão). 

(muito humilde) — Senhor, por quem é! não 
me tire o meu anel! Não me tire tudo! Eu 
quero retirar-me.. . não; não, deixe me este 
traste! é a lembrança de um meu amigo (Mi
guelítico esforçando-se sempre para tirar), é o 
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presente que meu Pai fez-me antes de me apar
tar dele. É. .. (chorando) o que me fazia feliz 
neste mundo! Eu que perdi Pai, Mãe, tios, pa
drinhos, amigos.. . e não sei que mais, eu que 
perdi todos os meus protetores! Meu Deus, o 
que há-de ser de mim, se fico sem o meu esti
mado anel! Fico infeliz. Fico. .. quem sabe . . . 
talvez.. . Oh! que dor de barriga. .. parece-me 
que estou prenho, Senhor! Senhor! me acuda 
(apertando a barriga), estou prenho! Quero 
parir! Me acudam! Venha a parteira. Venha 
o médico! Eu caio, acudam-me! Eu morro! 
(Miguelítico e Enciclopédio querem agarrá-lo, 
entra uma criada com uma xícara de chá, às 
carreiras.) 

(criada) — Ouvi gritar: parteira! médico! 
criada! E como sou tudo isto, eis-me aqui para 
partejar; e já um remédio que fará S.Sª (para 
o doutor) pôr já e já o filho fora. Tome; tome! 
(Pegando-lhe em um braço.) É bom de to
mar, é infalível para curar! (O doente pega a 
xícara e toma um gole.) 

Ah! que alívio! Estou melhor um bocadinho... 
(Toma outro.) Sinto (correndo a mão pela 
barriga) mais aliviada esta pança . . . Se eu 
tivesse uma cama mais macia que este assoalho 
aqui — estas tábuas são tão duras. . . eu sei. .. 
enfim, que será de mim? 

Não se acobarde, Sr. Marquinfálio. O que é 
um parto? Isto não é nada! (Apalpando.) 
Ainda o Sr. tem a felicidade (com convicção) 
de ter um só filho. Eu tenho partejado de três 
e de quatro! Isso não é cousa alguma. O Sr. 
verá. 

(pouco a pouco levantando-se e quase de ga
tinhas, safa-se, e gritando) — Eles roubaram-
me! Quase me mataram! Mas não me estripa
ram! (Correm todos para a porta e voltam.) 

— Que te parece, Miguelítico? O nosso amigo 
Marquinfálico?! fingindo-se de prenho, doen
te. . . nossa lição foi boa! 
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— O tal Marquinfálio é o diabo em figura hu
mana! 

(com a xícara numa mão e o pires na outra; 
com uma colherinha na boca) — E quem me 
paga o meu trabalho de partejar? Fico as
sim. . . não? Nunca mais acudirei a doente que 
não conheça. Podem chorar; gritar; berrar; 
morrer. Nunca mais serei criada, nem parteira. 
(Despedindo-se e retirando-se com as costas 
sempre viradas para a porta por onde tem de 
sair.) Adeus, adeus, meus Senhores! passem 
bem! Desculpem-me se. .. (Bate com a cabeça 
no portal; e vai a virar-se para um lado; bate 
com um braço nos objetos que estavam em 
cima de uma mesa; e caem; espantada, grita:) 
Ai! ai! ai! Meu Deus do céu! Ai! (e caindo 
desfalecida) cortei-me toda! Toda! Toda! 
(Continua a gemer) Ai! ai! ai! meu Deus! Co
mo o sangue corre! Me acudam! (Esforçan-
do-se para levantar-se; e sem poder) Ai! que 
dor eu sinto! Que aflição o meu coração pade
ce! Sim; es tou . . . estou morta! 

(aproximam-se a ela para socorrê-la; procu
ram consolá-la; levantá-la; e passado algum 
tempo, não podendo conseguir, porque ela 
estava com um histérico ou com os nervos 
duros; virando-se um para o outro): 

— E o que lhe havemos de fazer? 

(com ar de resolução) — Matá-la de uma vez; 
pois isto para que serve mais? Velha de mais 
de sessenta anos, feia, e ainda impostora cha-
mando-se médico e parteira. . . Vamos afo
gá-la!? 

- Estás louco, homem, e depois? 

- Depois, quem sabe? 

— Não concordo. 

- Pois és um tolo. Passavamos-lhe uma toalha 
ao pescoço, apertavamos-lhe: ninguém o sabia. 
Pegávamos nela e metíamos naquele buraco 
(apontando para um lado) cuja extensão vai 
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ao mar. . . e ninguém saberia que tínhamos 
tido nós a conveniente lembrança de aliviar a 
Terra deste peso. 

— Olha; ela já vai se levantando. Vamos ajudá-la 
(pegam-lhe nas mãos). Levanta-te, mulher, 
levanta-te! 

— Eu não posso!.. . 

— Então te arrastamos! 

— Paciência; eu não tenho forças. . . Só se se 
tomasse um caldo de galinha bem gorda, que 
é o que eu costumo tomar quando estou fraca. 

— Está teimosa, arrastemos-a!" Pega de lá que 
eu pego de cá. (Puxam, correm, arrastam-á10.) 

(gritando) — Ai! ai! ai! (Até a porem fora 
e fecharem a porta.) 

— Custou-nos ficar livre desta sanguessuga! Irra! 

— Coitada! talvez fosse bem boa mulher. 

— Qual boa (caminhando, e com ar de desprezo) 
nem boa! Pois tu já viste mulher boa!? 

— Sabes o que eu vou fazer? Um passeio a cava
lo. Queres ir? Vamos. 

— Bem lembrado, mas eu gosto mais dos tílburis. 

— A cavalo é melhor. Anda-se a passo; a galope; 
a trote; na disparada; e no tílburi não há tantos 
andares; portanto, é melhor a cavalo. Vamos, 
vamos! 

— Não há remédio (à parte) senão aturá-lo e 
acompanhá-lo. Vamos! (Enfia o braço e 
saem.) 

MITRA 

LAMURIA 

Quadro primeiro 

(para Lamúria) — Sabe dizer-me se já foi 
despachado o meu requerimento?? 

Teve o seguinte despacho (pegando e abrindo 
um livro): "Não tem lugar o que requer o 
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suplicante, em vista da informação da Tesou
raria ." 

— Pois é possível que tal fosse o despacho que 
teve o meu requerimento!? 

— Está aqui escrito. 

— Isso não obsta! 

— Pois então faça outro requerimento. 

— Não faço; este é o terceiro que submeti a 
despacho sobre o mesmo assunto. O primeiro 
teve um despacho inconveniente — por simi-
lhante a este. O segundo não teve despacho. 
E o terceiro tem ura despacho contrário a meu 
direito de propriedade e a — leis escritas! 
Para que, pois, hei-de eu mais pegar em pena 
para fazer requerimentos neste sentido!'? 

— Então. . . 

— Sabe o Sr. o que precisava fazer-se a meia 
dúzia de empregados públicos? — enforcá-los! 
Já tem sido o seu procedimento irregular ou 
contrário aos direitos dos outros homens, ou 
transgressões das Leis — a causa, e está sendo 
de milhares de desgraças, que estúpidos — 
observamos e lamentamos no Estado! e querem 
continuar, sabendo-o, proceder de igual modo, 
para que tais infortúnios continuem a obser-
var-se e lamentar-se! Deus vingará os inocen
tes e flagelará os criminosos — é quanto basta. 
Eu até penso que não está no lugar em que 
devia, pois da letra M se passa a N e de I 
a J . . . 

— Pois é para ver; é o que está aqui escrito. 

— Vou lavrar a sentença de morte, ou de penas, 
a todos os funcionários públicos que mal cum
prem os seus deveres! E se Deus quiser ou-
vir-me, não se queixem — será a punição que 
merecem, visto não quererem cumprir seus 
deveres. Com estas violências, puseram minha 
família a rolar; não podendo destruir-me, ma
taram uma pessoa — a minha queridíssima 
filha; e agora parece tentar-se nova destruição 
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em alguma outra pessoa da mesma! Isto é 
crueldade inqualificável. Não serei eu brasi
leiro!? Não terei direito a viver do produto de 
meu trabalho? Não devem ser garantidas pelas 
Autoridades, visto que o é pelas Leis, — a 
minha vida e propriedade!? Não será isto o 
que a Nação inteira que r . . . que cada qual 
goze o produto do que licitamente adquiriu e 
possui? Parece que sim. E por que se há-de 
a mim querer tirar uma parte, que não devo e 
que não devem!? Hei-de falar ao Sr. Presi
dente; e a ele perguntarei — se meu procura
dor em Aljubarrota; se o ex-comandante da 
guarnição daquela cidade e se a Tesouraria 
Geral — têm mais direito sobre uma casa que 
comprei, paguei, e de cuja compra recebi as 
competentes escrituras — que eu; visto que, 
por todos esses fatos — sou o seu legítimo e 
verdadeiro dono ou proprietário! (Sai.) 

(entrando) — Faz-me o obséquio de dizer se 
o Sr. Silvuplé está em casa? (Senta-se, estende 
as pernas, alarga os braços, toma rapé, limpa 
o nariz.) Diz ou não diz? 

— O Sr. está enganado! Não vê aqui as Armas 
Imperiais? acolá os reposteiros? ali os edi
tais? em sua frente o livro-mestre ou da porta? 
Ou o Sr. é da roça!? 

— Ah! isto é aquela cousa que se chama repar
tição pública?! Onde vim eu dar por engano!? 
Numa repartição pública! té té té. . . quando 
eu havia de pensar. Eu que tive sempre medo 
destes bichos, como das jararacas da minha 
velha lavoura! (Sai, benzendo-se, cuspindo e 
fazendo cruzes.) Nunca mais pergunto pelo 
Sr. Silvuplé. 

(entra, abre o livro dos despachos e encontra 
o seguinte:) — "Ao Siar cumandante das fron
teiras a informar". Como é interessante o 
despacho e quanto deve ser importante o Em
pregado que. . . o escreveu. Vejamos est'outro: 
"Em vista dos décumento, e informação apre
sentado pelas imprenhados desta repartição, 
não tem lugar o que quer o requerente. Sala 
das sessões preparatórias em 15 de maio de 
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1869." Oh! este ainda é melhor. Até a data 
é do ano que ainda há-de vir! Onde terão as 
cabeças os Empregados que tal escreveram? 
Sem dúvida na barriga de algum animal qua
drúpede. Vejamos est'outro; parece-me ainda 
mais extraordinário. Vejamos o que diz. Oh! 
oh! oh! este é o melhor de todos. Versa sobre 
cousas de maior interesse: leiamos com tento e 
reflexão: "Durante a vida e a morte dos seus 
Avós, o cavalo de que fala o suplicante ainda 
existia no ventre purissíssimo da égua que o 
teve, e é de crer que. . . (o suplicante me en
tende. .. falo respectivamente ao Pai do po-
trilho) ainda estivesse em embrião! Percebe? 
Por consequência reconheço seu incontestável 
direito: não o mandando ainda assim entregar 
porque a parte contrária alega que a marca que 
o Sr. diz pertencer-lhe — está de pernas para 
o ar. Continue-o entretanto a tê-lo retido em 
uma estribaria, até que o suplicante prove não 
lhe haver faltado com o pasto necessário; e 
que seus Avós não costumaram marcar de 
pernas para o ar!" Estou realmente espantado 
do que ouço e do que vejo! Ou as minhas 
vistas me enganam ou isto não passa de uma 
interessante caçoada. (Sai.) 

(entrando da rua e alguns empregados de 
dentro para a sala; apertando-se as mãos) — 
Ando despedindo-me de diversas autoridades 
com quem entretenho relações de amizade. É 
diminuta a minha demora; necessito fazer uma 
viagem; venho por isso receber as ordens que 
a V. Exa. aprouver dar-me. 

— Como! pois retira-se? Deixa-nos? 

— É-me indispensável! Preciso realizar certos 
negócios na Campanha e o não posso conse
guir sem que lá vá. 

— Pois escrevendo não seria o mesmo? 

— Tenho escrito um cento de cartas; feito outros 
tantos pedidos a pessoas que para lá vão: já 
mandei de propósito uma para tal fim: e nada 
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tenho podido conseguir: sou portanto forçado 
por tais causas e por razões que considero pon
derosas, a deixá-los por algum tempo! Não; eu 
não os deixo; porque suas imagens vão retra
tadas em minha imaginação! 

Farei votos para que seja muito feliz, já que 
não posso estorvá-lo de ir passar alguns incó
modos. 

Sou o primeiro a reconhecer seus bons desejos 
e os sentimentos dignos do maior louvor que 
animam seu coração; eu parto: Adeus, até à 
volta! 

LEÃO 

INSPETOR 

LEÃO 

INSP. 

Quadro segundo 

(Sala do inspetor da Tesouraria) — Participo 
a V. Sa. que parto breve para Aljubarrota 
a fim de trazer os atestados que me são neces
sários para haver desta repartição quantias 
que me deve, cujo reembolso eu não posso 
prescindir. 

Por que não vai obter da Presidência da Pro
víncia ordem para ser embolsado!? 

Tenho requerido por vezes; e ainda ante-on-
tem o despacho que se me deu foi — Não tem 
lugar, em vista da informação da Tesouraria. 
Portanto, agora cumpre-me para havê-las a 
apresentação dos documentos com que prove 
deverem-se-me. 

À vista disso faça o que mais conveniente 
julgar. 

É o que pretendo — o que mais me parece 
convir; e por isso porei em prática. Estimarei 
que V. Sa. continue a gozar perfeita saúde; 
e a desempenhar como deseja e convém, aos 
interesses públicos, as importantes funções de 
seu cargo (faz profunda reverência e retira-se.) 

Quadro terceiro 

LEÃO (entrando na sala do chefe de Polícia) 
Exa. dá licença? 

— V. 
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— Pois não, entre! 

(apertando a mão) — Já sei que me dará a 
satisfação de dizer que passa bem. 

— É verdade; andei alguns dias doente; agora, 
porém, passo divinamente. 

— Muito estimo! Assim, melhor policiada será a 
Capital; e mesmo a Província. 

— Faço a esse respeito o que posso, por dever, 
por amor à Nação; e por conveniência própria; 
pois se assim não procedera, desacreditar-me-
ia para com o Governo Geral e provincial; e 
para com o Povo, cuja opinião muito respeito 
e acato! E certamente — não viveria com a 
minha consciência muito tranquila. 

— Assim, não pode V. Exa. deixar de ser feliz. 
Participo-lhe que me retiro por algum tempo 
da Capital; e pretendo voltar passado um mês 
pouco mais ou menos. Venho, portanto, des-
pedir-me; e ofereço-lhe o meu pouco préstimo 
para a Campanha. E se me não resolver a le
var, desejo deixar junto aos seus baús um com 
alguns papéis a que dou muito valor; e que 
realmente para mim são de grande importância. 

— Pois não! o que quiser. Esta casa está às suas 
ordens, e creio ficarem seguros. 

— Por conhecer isso mesmo é que peço licença 
para fazê-lo. Tenho numerosas cousas a tratar, 
por isso não me demoro (levanta-se, despede-se 
e sai). 

Quadro quarto 

(sala de Palácio, a um Capitão) — O Sr. 
Presidente está? 

— Está, mas ocupado. 

— E eu lhe posso falar? 

— É com urgência? 

— Sim; pretendo retirar-me; vinha por isso des-
pedir-me de S. Exa. 
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— Bem; eu vou participar-lhe. 

— Esperarei. 

(voltando) — Queira passar para esta sala; 
S. Exa. não tarda. 

— Pois não. (Espera passeando; passados cinco 
minutos, entra S. Exa.) — Exmº , muito me 
apraz vê-lo no gozo da mais perfeita saúde. 

— Oh! como passa? 

— Menos mal, Sr. 

— Sente-se. 

— Hoje não venho como em outros dias acom
panhar a V. Exa. durante horas; mas apenas 
por alguns minutos. É meu fim receber suas 
ordens para a cidade de Aljubarrota. 

— E o que vai fazer lá? 

— Prevenir-me e providenciar para que passado 
algum tempo V. Exa. não tenha o desgosto 
de me ver aqui roto e esfrangalhado. . . senão 
nu. 

— Pelo que ouço está muito desgostoso. . . 

— Pois não hei-de estar desgostoso, quando é 
certo que as maiores desgraças têm pesado 
sobre a minha Pátria, pelas violências que há 
dous anos seguramente hei sofrido em meus 
direitos!? Três requerimentos hei apresentado 
para ter sempre dinheiro com que cubra as 
minhas despesas; e não tenho podido conse
guir. Se eu pedisse por esmola, transeat; mas 
aluguéis de uma das minhas propriedades, é 
espécie de crueldade! Pedi que se mandasse 
buscar minha família, há tanto tempo, porque 
padecia todos os dias em razão de sua ausên
cia! e o que tem feito o Governo?. . . nada! 
visto que em dous dias estaria aqui, e este fato 
teve lugar há talvez quinze! Deixo de parte 
fatos anteriores, porque é desnecessário narrá-
los para censurar o procedimento de quem há 
desprezado os meus mais sagrados direitos. E 
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calar-me-ia; e nada diria — se não tivesse 
consciência dos grandes e numerosos serviços 
que hei prestado à Pátria, os quais não são 
ignorados, nem pelo Governo, nem pela Nação, 
nem mesmo pelos estrangeiros; é um homem 
universal que em sua província, depois de como 
tal reconhecido, para com o qual se tem sido 
miserável e praticado as maiores vilanias! 
Quem crererá que para fazer o Presidente da 
Província cumprir um contrato feito por um 
General comigo, em que nada há de despro
pósito, é preciso que eu faça uma viagem de 
setenta léguas, incômoda, mais que incómoda 
para mim, por minhas enfermidades! Quem 
que no Governo estando transgride seus 
deveres, e com tal transgressão faz, expõe a 
tal o seu maior, e talvez o mais forte amigo!? 
Quem suporá que o mesmo Governo arrancou 
dos braços deste homem o que tinha de mais 
caro — sua família — e que em vez de aten
dê-lo, quando reclama e grita pela entrega da 
mesma, o compele de alguma maneira a viver 
dela separado, ocasionando-lhe assim — per
das talvez irreparáveis!? quando era seu pri
meiro dever, conhecendo o mal que lhe fazia, 
imediatamente mandá-la buscar, como pelo 
mesmo lhe foi pedido!? Se o Império depois 
de haver perdido milhares de soldados, decair" 
— será a culpa de tais governos, aos quais o 
povo, com bastante razão, lançará — eterna 
maldição! Despeço-me de V.Exa. (aperta a 
mão, faz as cortesias do costume e fetira-se). 

Quadro Quinto 

(só, passeando) — Botei abaixo um Ministé
rio — por causa muito simples — o desrespeito 
(com gestos satíricos e graciosos) aos meus 
direitos de Pai! Lancei por terra um Presidente 
de Província! também por razão muito insig
nificante (com os 'mesmos gestos) por cousa 
pouco menor — querem destruir-me — por 
não me quererem reintegrar em meu emprego! 
Fiz voar um chefe de Polícia, um juiz muni
cipal, por causa também de nenhum valor — 
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por não me quererem despachar requerimentos 
fundados no mais sólido direito e nas mais 
sábias leis. Amordacei um outro; escrivães, 
por nada, por serem apenas vis instrumentos 
de autoridades despóticas! Tapei a boca de dois 
meirinhos com pontapés, por fatos de nenhum 
valor por sua audácia e má-criação! 
(Entra um alcaide com muita humildade.) 

— V.Sa. dá licença, inhô? (À parte) Este não 
é aquele doutro tempo! V. Sa. dá licença 
(querendo mover o pê, e com medo; jazendo 
trejeitos; endireitando os óculos; com papéis 
embaixo do braço; bengala.) Ah! ele não fala. 
Já sei: é porque eu lhe dei Senhoria. Não, 
que eu não tenho o necessário tratamento! 
Para (à parte) ele falar é preciso o tratamento 
de Excelência. V. Exa. d á . . . (com força) 
dá licença? 

(virando-se para o lado do meirinho) — Ain
da não é o que. . . não te direi. 

(à parte) — Já sei o que ele quer dizer: é. .. 
é. . . é . . . já teve Majestade, por ter sido Im
perador do Brasil! mas eu não tenho: portanto, 
contente-se com Exa. — Vossa Excelência dá 
licença? (Â parte.) Já estou quase sem goelas, 
e o diabo do homem não responde. . . (Miran-
do-se todo, e com gestos de macaco.) Dá. . . 
dá. . . ele dá (aproxima-se e entrega-lhe um 
papel). 

— Que é isto? (Com o nariz muito franzido.) 
Heim? Não ouve? O que é? (Levanta-se e agar
ra as abas do casaco do meirinho.) Heim? 
Heim? Não fala! (Sacode-o.) 

— Isto é. . . (gaguejando, quase sem poder falar, 
sufocado) é. . . (dá um espirro, outro, outro) 
é. . . o Juiz é quem sabe. Eu não sei (atirando 
com um braço) ele. .. 

— Qual ele, nem ele, Sr. cachorro! Pensa que 
ainda estamos naquele tempo de despotismo 
[em] que as autoridades andavam roubando e 
matando de casa em casa, seu patife! Seu ordi
nário! Já! (apontando para a porta) já! rua! 
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JUIZ 

ALCAIDE 
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Ao contrário, o farei voar depois de lhe impri
mir as pernas desta cadeira na cara! 
(Entra o Juiz que mandou jazer a diligência, 
e um escrivão.) 

Então, cumpriu a dili-

ENC. 

(para o meirinho) 
gência? 

(para o Juiz) — Não vê que agora é aquele 
tempo em que vocês quase em segredo man
davam roubar moças com papéis borrados! 

Dr. , este meirinho sempre foi um cascas d'a-
lhos! e você ainda caiu em mandá-lo cá. 

(desenrolando um chicote que tinha na cadeira 
em que estava sentado) — Agora pagam com 
o lombo o que há tempos me fizeram com a 
pena! (Dá uma chicotada no Juiz, este corre 
mas não acha a porta para sair; dá no Escrivão, 
no Meirinho, a estes acontece o mesmo, e an
dam em roda da sala gritando.) Agora não 
é como d'antes. Não é. Não é. (O chicote 
trabalha sempre, até que fica Enciclopédio 
sozinho.) 

Eis o prêmio que tarde ou cedo esperar sempre 
devem os criminosos!. . . 

Corre o pano. 

Por — José Joaquim de Campos Leão 

Qorpo-Santo 

Porto Alegre, fevereiro 16 de 1866. 
Rua de Bragança, casa térrea de uma porta e 
duas janelas, nº 166. 

NOTAS 

1. Assim no texto. Deve ser Cena Única, pois não há outra no 
mesmo Ato. 

2. Construção pouco frequente, hoje condenada. 
3. O verbo escritor, em lugar de escrever, aparece em outros passos 

da obra do A. 



4. Diz-se do "cavalo cansado a ponto de cerrar os queixos sem que 
se lhe possa tirar o freio". Cf. Antônio Álvares Pereira Coruja, 
Coleção de Vocábulos e Frases Usados na Província de São 
Pedro do Rio Grande do Sul. 

5. Tronco de laço, segundo Coruja, obra cit., é "um laço cujas 
extremidades são amarradas em duas estacas bem seguras, ou 
em coisa semelhante, no meio do qual e com laçadas do mesmo 
se prende o pescoço de algum homem preso". 

6. Piruleta por pirueta é comum na fala popular. 
7. Assim do texto. Aportuguesamento da expressão latina non 

plus ultra — não mais além. 
8. De prenha, variante popular de prenhe, o A. fez prenho. 
9. e 10. Assim no texto. 
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