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em cima de uma esteira, fazendo travesseiro d&ufti saceo
de estopa cheio de palha., A comida arr'anjava-lh'â, mediantè quatrocentos réis por dia, uma quitandeira sua vizinha, a Bertoleza, crioula trintona, escrava de um velho
cego residente em Juiz de- Fora e amigada com um pórtúguez que tinha uma çàrroça de mão e fazia fretesj.na
cidad
Bertoleza também trabalhava forte; a sua quitanda era a
mais bem afregnezada do bairro. De manhã vfendia angu* e
á noite peixe frito e iscas, de fígado*, pagava dé1 jornal a
seu dono vinte mil réis por mez, e, apezar d'rsso, tihha de
parte qpasi que o necessário para a alforria. Um dia, porém,
o seu homem, depois de correr meia légua, puxando uma
carga .superior ás suas forças", cahio morto na rua, ào lado
da carroça, estrompado cdmo uma besta.
'
: .
João Romão mostrou |rand§ interesse poresta desgraça;
fez-se até participante directo' dos soffrjmentps vizinha,
e com tamanho empelaiho a lamentou, que a Êoa rhulliW o
escolheu para* confidente Ias sug§ fèsveiiturás. Abdo-sé
com elle, eontou-lhe a sua vida' de- amofinações e difficuldades. « Seu senhor comia-lhe á pelle do corpoi N^o-era
brinquedo para uma pobre mulher ter de esca^H1 p'raif
todos %s mezes, vinte mil réis em. dinheiro ! a É segrâ*.
dou-lhé então o qttejá tinha junto para a sua liberdade £
acabou pedindo ao vendeiro que lhe guardasse as economias, porque já de Certa vez fôra roubada por gatunos que
lhe entraram na quitanda pelos* fundos»
D'ahi ém diante, João Romão ioj-nou-se o caixa, o prpí
curador e o conselheiro da crioula. Pio fim de pouco tempo
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era elle qtlera tomava conla de tudo que ella produzia,* e
era também quem punha e dispunha dos ^eus pecu^os^, e
quem se encarregava de remetter ao senhor qts vinte
mil réis mensaçs. Abrio-lhe logo uma soma
éí a
quitandeira, quando precisava de dinheiro paria qualquer,
coisa, dava um pulo até á venda e recebia-o das mãos do
vendeiro, de « Seu João, »' como ella dizia. Seu João debitava methodicamente« essas pequenas quantias n'um quaderninho, em cuja capa de papel ^pardo lia-se, mal escriptò
e em letras cortadas de jornal . « Activo e paslivo
Bertoleza. »
E portal fórma foi o taverneiro ganhando confiança* no
espirito da mulher, que esta afinal nada mais Vesolvia s<>,
for si, e aceitava fTelle, cegamente, todo e qualquer, arbi^
trio. Por última, se alguém precisava 4ratâr com ella
qualquer negocio, nem mais se dava ao trabalho de procural-a, ia logo direita a João Romão, ff
Quando deram fê estavam amjgados. ^ .síf;
Elle propofc lhe.iporarejn jfnlos, e ellap concordou dé,
braços abertos, feliír em metter-se^de novo com um porta,?
guez, porque, como toda a cafusa, Bertoleza rçãtí queria
sujeitar-se a negros e procurava instinctivamente-o homem
n'uma raça superior á sua.
João Romão comprou então, com as economias da
amiga, alguns-palmos de terreno ao lado ~ esquerdo da
venda, e levantou unpa casinha de duas portas, dividida ao
meio parallelampnte árua, sendo a parte da frepte destinada
á quitanda e a do fundo para um dórftiitorio ,que se
arranjou com Os caèarecos de Bertoleza. Havia, além da
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q m a , uma*» commo^a de jacarandá mu,ito velha com
m a n e t a s dfriwetal ámareHó j | mareadas, u m oratorio
5 cheio de. santos e.ibrradn de papel de côr, um bahtí grandfe^Ç
gfe dé couro crú taxeado, dons banquinhos do páo feiteS de « ^
yma'§ó pegia e^um%rm»dav^l cabide de®regar na parede»
v cem a sua competente coberta d w e t a l h M de chita.
^ P ^ Í O veíáfêiro nunca tivera tanta mobília.
^ ^ ^ ^ Agora, disse elle é crioula, as çpisas vão correr me/^vHior vaiara você. TocéNfé ficar fôçra? eu entro con^O que ;
E? ; falta. *
f & W ÍTèsse^ dias elle sahio muito á rua; %ur^a semana
f iíepois#appareceir cdm uma follra de papel toda escri^tá,
que leu ^ m voz^alta á companheira.
% ,
V ' — Vqoê agora'" não tem m ^ s ^ e n i o r l declarou eâl
ãé|uida á:'liei lura, quê |lla puvip enti^lagrimaâiagradpr
cidas. Agora está livre ! De ora avante o que você fizer &
só^eu-e mais'de seirs íilhos, se os tiver, Acaboikse o cap4i$K
veiro.de pâgaT ps VÍríte mil Véis á peste do cego l § |
— Coitado! Â gente» se queixa é ; o d£-sorte! Elle^jc^nao
mé^ senhor, exigia o jornal, exigia o qHe era sfeu !
P
H§
Sêu ou
l -É- vida nova 1 > rçj
- Gon[ra todo o co>|turne, abria-se n'ess©;dia uma'farrufa *
dê vinho <lo Porfô, e ò s dous} fréberai||sfe ém honra l o
j p grande acontecimento. Entretanto, a tal carf£ de,liberdadeera oíra do proprio João Romão, e nem mesmo tí séllo,
C, que elle entendeu de pespegar-ihe em cima, 'para p t í 4
burla maior formalidade, representava d e s p e z a / p o r q u e ^
esperto aproveitaira uma estampilha já ;$grvídã, Ó fêfiàe*
Êj de Bertoleza não teve sequer conhecimento d a facto; Q
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que lhe conotou, sim, foi (fue^/a sua
. fugido para a Bailia depois da rriorle do
— 0 cego que venha buscal-a aqui,
desafiou ó vendeiro de si para si. Elie
• -%werá se iém ou não para peratf! ^

11
escrava J^Jaáviá<
amigo*. tvVm,
^ j f ò r capiz
|
qtie caia &'éssa e

* Não obstante, só íicou^ tranquillo de todo
a três,
mezes, guando lhe constou a morte do velho. À g e r a v a
, passára naturalmente em herança a qualquer dos filhps do
moiftoiptnaf, por estes, nada haviá que receiar : dous^pan*
degos di^parca n ^ o r ^ e ^ empolgada a legitima, çjjidar i a m ^ e tudo, metfos de atirar-se na pista de uma*erioq]a a
quem não viam de muitos annos áquella parte. « Ora !
bastava j á / e não era pouco, o que lhe tinhami s\ig|Ldo durante tanto tempo!
, Bertoleza representava agôra ao tado de João Rofiião ò
papel tríplice dírcaixeir^, de criada e de amante. Mourejava a valer, mas aS*(ára alegre; 4 S q"9®*0 da madrugada
estava já n a í a i n a d e lodosos dias, aviando o c a i ç a r a os
fregUezes e depois p r e p a r a d o i ampçotg^ra os trabalhadores deqíma pedreira que havia para além de um g p n d e
capifízal aos f i n d o s dá venda.- •| Valrria;ff
vendia ào balcão na taverna,' quando o amigo andava occupado lá por fóraj fazilTa sua quitanda d u r a n d o Ê a iio
intervallo de outros serviços, e á. - nòitelpassara*$é para a
porta da venda, é, defronte ( de'um fogareiro ae. barro, fr%
tava fígado e f r i p a sardinhas, que Romão iá pela manhã,
em mangãs descamisa, de tamancos e sem meias, comprar
á praia do Peixe. E o demónio da mulher ainda encontrava
tempo para lavar çxpncertar, além da sua, a reupa do seu
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homem, qoè- $sta, valha a verdade*.
tiata^e nunca
passava em todo o mez de alguns- Mres, de calças de
zuarte e outras tantas Gafflisas^;/Ãspal<).* *
Joio Rom&o não sahià nunca a passeio, nem ra á missa
aos domingos; tudo que rendia a sua venda e mais a quitandas eguia direitinho para a caixí economicà e d'ahi então
| para o,banco. Tanto,assim que, urH^fíno?depois da?ácquisiçâo da crioula, indo em hasta publica algumas braças,
de terra situadas ao fundo da taverna, arrematou-al Í O | | Í :
e tratou, sem perda de tempo, dé construir tres casintós
deporta e janella.
KL
r
Que milagres d£i esperteza e de econpmia não realizou
elle n'essa *construcçãcrf Servia de pedreiro, amífesava e
carregava barro, quebrava pedra; pedra, que o velhaco/
fóra d'horas, junto t o m a amiga, fartavam á pedreira do (
fundo, dá mesma fórma que subtrahiam o material das
casas em obra que havia por ali perto. J k
Estes furtos eram feitos com todas a»s cautelas e sempre
çQrpados^do melhor sqpèessp, gráçasá. circumstanííia deque 4
n'esse*temp,o a policia não se mostrava muifo; por aquelías
alturas, foão Romão observava duraíffe o dia quaes afobras-em què^/i^va material para o^ dia seguinte, e á noite l á '
^ t á v W l % ^ t e r ^ a i s a;llrtolezara removerem taboaif®
tijolos, telhàs,Saccpsde cal, para o, rqeio da rua, éom tamanha habilidade que se,não ouvia vislumbre de rumor.
Depois, um tomava uma ..carga' e partia para casa, emqúanto
ú outro ficava de alcatéa aoijado do resto, proinpto a dar
signal em caso de perigo ; e&qpando o que tinha ido voltava, seguia então o compan^iaro, carregado por sua vpf .
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Nada lhes escapava, nem mesmo as ésSidas dos
pedreiros, os cayallos de páo, 0 banco ou a fòMmenta dos.
marceneiros.
.w
E o facto é que aquellas três casinhas, tão engenhosamente construídas, foram o ponto de partida do grande
cortiço de §âo Romão»
Hoje*quatro braças de terra, amanhã seis, depois mais
outras, .ia o vendeiro conquistando todo o terreno que se
estendia pelps fundos da sua bodega; e, á proporção que
o conquistava, reproduziam-se os quartos e o numero dos :
moradores.
Sempre em mangas de camisa, sem domingo nem dia!
santo, não perdendo nunca aoccasiSo de assenhorear-se ddC
alheio, deixando de pagar todas as vezes que podia e
nunca deixando de receber, enganando os freguezes^ roubando nos pezofs e nas medidas, comprando ppr dez réis de
mel coado o que os escravos furtavam da casa dos seus
senhores, apertando cada vez mais as próprias despezas,
empilhando privações sobre privações, trabalhando e mais^»'
a amiga como uma junta de bois, João Romão veio aíinaMcomprâr uma boa parte da bella pedreija, que elle, toç|os,í'
»òs dias, ao cahir da tarde, assentado um instante, á porta
da venda, contemplava de longl| com um resignado olhar
de cobiça.
Pôz lá seis homens a quebrarem pedra e outros seis a
fiazerém jlàgedos e parallellipipedos, e então principiou a
ganhar em grosso, tão em grosso que, dentro de anno e
meio, arrematava já todo 6 espaço comprehendido entre as
suas casinhas e a pedreira, isto é, umas oitenta braças de
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fundo sobre vinte de frente em plano enxuto e magnifico
para construir.
" Justamente por essa tfccâsião vendeu-se também um
sobrado que ficava á. direita da venda, separado ,d'está
apenas por aqueljas vinte braças; de sorte que tgdo-o
flanco esquerdo do predioj coisa de uns vinte e Tantos
metros, ^espejava^para o t e r r ^ do vendeiro as suas noye,
janellas de peitoril. Comprou-o um tal Miranda, negociante
portuguez, estabelecido na rua do Hospicio com uma lojqL
de fazendas por atacado. Corrida uma limpeza geral no
Rasarão, mudar-se-hia elle,paralá com a família, pois que*
a mulher, Doná Êstella., senhora preteocfosa e com fumadas
de nobreza, já não podia supportar a residencia no centro
da .cidade, como também sua menina, ã Zulmirínha,
crescia muito pallida e precisava de -largueza para - enrijar
e tomar corpo.
Isto-foi o que disse o Miranda aoscollega|, porém a verdadeira causa da mudança'estava na necessidade, p i e ejle
reconhecia urgeti\e, de afastar Dona Est^tía do alcance, dos
seus caixèiros. Dona Estella era uma mulherzinha levada
dcwjbreca : achava-rse casada havia trêze annos e* durante
essé- tempo dera ao inaride* toda sorte de desgostos.
Ainda anfes de terminar o segundo anno de matrimonig, o
Miranda pi]fiou-a em flagrante delicto de adultério ; fico^
furioso e o seu primeiro impulso^ foi demándal-a jpara o
diabo junto ètifh o cúmplice; mas a sua casa commerciak
garantia-se côm o dote que ella trouxera,uns òitenta comos
em prédios e acções da^divida publica, de que se utílisavao
desgraçado tanto quanto, lhe permittia o regimen dqtal.
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Além de quê, um rompimento brusco seria obra para
"escandnlo, e, segundo a sua opinião, qualquer escandàlo
domestico ficava muito mal a um négociantêde certa ordem.
Prezava, acima de tudo, a sua posição social e tremia só
com a idéa de ver-se novamente pobre, sem recursos e sem'
coftgenfpara recomeçar a vidá, depois de se haVeí habituado a umas tantas regalias e affeito á hombridade dê portuguez rico que já nã<^ tem patria na Europa.
i Acovardado defronte destes raciocínios, contentou-se
com uma simples separação de leitos, e os ddus passaram
a dormir em quartos separados. Não comiam juntos, e mal
trocavam entre s! uma òulòutfa palavra* èotfstrang^M
quando- qualquer inesperado acaso os reunia a contra
gosto.4V %
Odiavam-se. Cada qual sentia pelo outro um profi^ndo
desprezo, qye pouco a pouco se foi transformando erli.rer
pugnancia completa. 0 nascimento de Zulmira veio aggravar
ainda mais a situação
pobre criança, em vez de servir
de elo aos dous infelizes, foi antes um ndvò isolador que
se estabeleceu entre elles. Estella amava^a menos do que
lhe pedia o instincto materno por suppol-a filha do marido*,
e este a detestava porque tinha convicção de não ser seu
pae.
Uma bella noite, porém, o Miranda, quererá homem dé
sangue êsperto e orlava então pelos seus trinta e .cinco
annos, sentio-se em jnsupportavel estado de lubricidade.
Era tarde já e não havia em casa alguma criada que íhé
pudesse, valer. Lembrou se da mulher, mas repellio logo
esta Idéa com Escrupulosa. repugnancia. Continuava a
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odial-a. Entretanto'este ilfesmo íacto^e o^i^açlídrlm que^ &
elle se coltocou de não servir-se d'ella, a responsabilidade^.
de desprexal-a, como que ainda mais lhe assanfêava ò de-: >
sejo da^carne, fazendo da esposa^ infiel úm íructo prohibido. Afinal, coisa singular, posto quç ríioralmènte
nada diminuísse a sua repugnancia p^la/per^ra, foi téiÊaa ff
quarto d'elkt.
A mulher dormia a.somno solto, b r a n d a entrou pé ante
s
pé e approximou-se da cama.« Deviajyoltòrí... pensou. Não\*4"
lhe ficava bem aquillo !... » Mas o sanguè latejava-lhe,"
jpeclamando-a. Ainda hesitou ym instante, immovel, a
|
Contemplal-a no seu desejo. J j r
Estella, como se o olhar do marido lhe apalpasse o
corpo, torceu-se sobre o quadril da Esquerda, repuxamlo;
éojn as coxas o lençol para a frente e patenteando lílha
jgíesga de nudez estofadá e-branca. O Miranda nílo pôde sti r^Jatir ou - se contra ella, que, n u m peqW/$o*.sobre- • ;
salto, mais de sorpresa que de revolta,desviou-s^íoimando
lógO .e-^è^renlátóo^com o marido.r Ê deixou-se. empolgar
pelos rins, de olhos fechados, fingindo que. continuava a >
dormir, sem a menor consciência de tudo aquillo.
Í >
A h | ella contava como perto que o esposo, dejde que à
não teve coragem de separar-se de casa, havia, mais cedo ou
mais tár#4 d e f rocurai-a de novo . Conhecia-lhe o tempera^**/
jBiéiíto, forte para desejar & fraçppara resistir ao desejo.
Consummado o delido," o honrado negociante sentio-Sé *
t o l í í i d Q : d e v e r g o n h a e a r r e p e n d i m e n t o . Não t e v e a n i m o d ô
dar palavra* ,e retfrou-se tristonho e m u r c h o para o s e u
q u a r t o d e ^ d e s q u i t a d o . Égjjll

-
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Oh 1 como lhe doia agora o que açabata de praticar na
cegueira da sua sensualidade*
Que cabeçada ! . . . dizia elle agitado. Que formidável
cabeçada!...
No dia seguinte, os dois viram-se e evitaram-se em
silencio, como se nada de extraordinário houvera entre
elles acontecido na yespera. Dir-se ia até que,x depois
d'aquella occui*renciai o Miranda sentia creàèê^Pseu odio
contra a esposa. E, á noite d'esse mesmo dia, quando se
achou sózinho na sua cama estrèit^j:*|urò^ mil veze& &os
seus brios nunca mais, nuqca mais, praticar sémelhàlite
loucura.
Mas, d'ahi a um mez, o pojjre homem, aísommettiflo de
um novo accesso de luxuria, voltou ao quarto da mulher! |
Estella recebeu-o d'esta vez como da primeira, fingindo,
que não acordava ; na occasião, porém, em que elle se
apoderava d'ella febrilmente, a leviana, sem se pQder
' conter, soltou-lhe em cheio contra o rosto uma gargalhada
• que a custo sopeava. 0 pobre diabo desnorteou, devéràs
escandalisado, sperguendo-se, brusco, n'um estremunhamento de somnambulOaçbrdado com violencia>vjj
A mulher percebeu a situação e não lhe deu tempo para
fugir; passou-lhe rápido as pernas por cima e, grudandose-lhe ao corpo, cegou-o com uma metralhada de beijos.
Não se fallaram.
Miranda nunca a tivera, nem nunca a vira, assim tã^
violenta no prazer. Estrarihou-a. Afijgurou-se-lhè estar nos
braços de uma amante apaixonada;^, descobrio n'ella o
capitoso encanto com que nos embebedam, as cortezãs.
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amest^adíis na sciençia do gòzo venereo» Ôescobrio-J-he now,^
ch%o dá pelle e no cheiro dos cabellosperfumes que nunca
lhe "sentir a ; notou-lhe outro hálito, outro som nos gemidos
è nc^s^ispiros? E gózou-a, ^ozou-a poucamentej, com deliriosj-iéom verdadeira satisfação de animal no cio.
,, É ella também, ella também gozou, estimulada por
aql^jltómimsUmcià picapte do resentimento que os desunia ;%õzÒu a deshonestídade d'aquellef acto que a ambos
aciíialhava atrs oihos um do outro; estorceu-sé toda, rangetídtf os dentes^.grunhindo, debaixo d'aquelle seu inimigo
odiado, achando-o tarilbem agora^ como homem, melhor
que nunca, suffocando-o nos seus abraços nús, mettendo,lhe pela boccaa lingua humidá e em braza. Depois, n'um
arranco *de c.orpo inteiro, com um soluço gutturale estrangulado, areffejante £ convulsa, estatelou-se n'um abandono
de pernas e braços abertos, a cabeça para o l a ^ . r a oljjps
moribundos e chorosos, toda ella agonisante, .como. s*e «/
tivessem .crucificado na cama.
A partir- d'essa noite, da qual &6 -pela manhã o Mirandfc
se retirou do quarto da.mulhetá&iabel&çeu-se fiúrie.ellfe&f
o:Jftabito de uma felicidade sexual, ' tâ^orôjjlete.^conlí^
iaind^nãba tinham desfriJt^áf, posto àtté no intimo de
Içada um pèrsis.íl^eicón^^èulrorâ mesmarepugnancia
moral emnada enfraqueçiíla. ^
, Duirante dez anijos'viveram muito bem casados; agora, 1 "
ferém, tanto tempo depois da primeira infidelidade cònjugal, e agora que o negociante j.á;;n#ó eraa^ommettido tão A
frequentemente por âquellas-crise^vqju'e O^ítrrojavani fora
Choras ao dormitorio de Dona Estella; agora, eis que a
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leviana parecia disposta aíftifí^idir nag^ulpa, dando corda;|ffi|
aos caixeiros do niaridoy ná^ófceasiuo efri que estes subiam
para almoçar ou jantar.
Foi por isso que o:fi!l!irãhd:a~èomproí; :o prédio vizinho a
João Romfio.
*
§
A casa erà boa; sgu único defeito estava na escassez do
quintal; mas para isso havia iremedio • com muito pouco
compravam-se umas dez braças d'aquelle terreno do fundo,
que ia até à pedreira, e mais uns dez ou quinze palmos do
lado em quê ficava a venda.
íM
Miranda foi logo e n t e n d e s s e corti ^^offltlo^^prôpoz-lhe.:
negocio. O taverneiro recussou formalmente.

Miranda insistio.
'
- ! - ,
~WÊ
— O senhor perde seu tempo e seu latim! retrucou o
amigo de Bertoleza. Nem só não cedo uma poilegada do
meu terreno, como ainda lhe compro, senr^o quizer vender,
"aquelle pedaço que lhe fica ao fundo da casa*!
— O quintal?
— E' exacto.

;

— Pois você quer que eu fique sem chacara; sem j a r dim, sem nada ?
— Para mim era de v a n t a g e m . . .
— Ora, deixe-se d'is'so, homem, e diga lá quanto quer
pelo que lhe propuz.
— J á disse o que tinha a dizer.
— Ceda-me
fundo.

então

— Nem meio palmo !

ao

menos

as

dez

braças

do

~

Jsso é maldade de sua parte, Mbe ? Eu, se faço

|

20

ÀLUIZÍO ^ Z E V Í D O .
i

tamanho ám'pènht^ètepéla,''miiina ^pequena, que precisa,
coitada, áe)im pouco d§ espado $pa alargar-se.
P — E eu não cedA porque^predíso domeu terreno !
-7* Ora quaW
diabo ,póde lá^rocê fazier ali ? Uma
porcaria de um. pedaço de terreno quísi grudado áo morro
e aos fundos de minha easa ! Aquando você, aliás, dispõe
de tanto espaço ainda! 'Ê m
r— Hei de lhe postraí^ se tenho ou não o que fazer
ali! v
:
— E' que você é teimoso! Olhe, se me cedesse as dez
braças do fundo, a sua parte ficaria cortada, em linha recta
até á pedreira, e escusáva eu de ficar com uma aba de terreno alheio a metter-se pelo meu. Quer saber ? não amuro
o quintal sem você decidir-se!
„
—Ehtão ficará com o quintal para sempre sem muro,
forque o que tinha a dizer já disse!
e — Mas, homem de Deus", que diabo ! pense^um poúco |g
\Você ali não pôde construir nada! Ou pensará que lhe "
•deixarei abrir janèllas sobre o méti quintal?,
v..—^Nito preciso abrir janellas sobre o quintal de ninguém !
.-^'fíehii tão pouco lhe deixàrei levantar parede, tapando-me as janellas da esquerda! •
—- Não precis® levantar parede d'esse lado... * .'Jg
P ^ r Então que diabo vai; você fazer de todo este terreno
— Ah j isso agora 4 cá éòmigo!.. | O que fôr soaMI'% -.
— Poi^ creia que se árrepMde de não me ceder o
terreno!...
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— Se me arrepender, paciência ! S^ lhe digo é que
muito mal se sahirá quem quizer meiter-se cá com a mi-*
nha vida!
— Pàsse bem!
— Adeus! . w
- ^(ppf
Tratou-se então uma lucta renhida e surda entre o portuguez negociante de fazendas por atacado e o portuguez
negociante de seccos e molhados. Aquelle não se resolvia
afazer ò muro do quintal, sem ter alcançado o pedaço de
terreno que o separava do morro; e o%utro, por seu lado,
JIÍJO perdia a esperança de apanhar-lhe ainda, pelo menos^
duas ou tres braças aos fundos da casa; parte jsta- que,
""conforme os seus cálculos, valeria oiro, uma vez realizado
o grande projecto que ultimamente o trazia preocupado
—a criação de uma estalagem em ponto .enorme, uma es-r
^ talagem m^nsiro, sem éxemplòVÇdestinala a matarítodá
àquella miuçalha de cortiços que alastravam por Botafogo.
Era este o seu ideal. Havia muito que João Romão vivia
exclusivamente para essa idéa*; sonhava com ella/todas as
noites; comparecia a todos os leilões de matêriaçs de cons*
trucção; arrematava madeiramentos já servidos; comprava Jelha em segunda mão; fazia pechinchas de cal e
tijolos; o que era tudo depo|itado*no seu extenso chão vasio, cujo aspecto tomava em breVe o caracter estranho de
uma enorme barricada, tal era a variedade de objecto^
que ali se apinhavam aòcumulados : taboas e sarrafos,
troncos d'arvore, mastros de navio, caibros, restos de carroças, chaminés de barro e de ferro, fogões desmantelados,
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• pilhas e < p i l h á i ^ y i j | t o s de todos os leittos, barricas de
^cimento,-montes de arêa e terra,vermelha, agglomerações-.
de telhas velhas, escadas partidas, deposMs de cal, ò diabo
emfim; ao que elle, que sabia perfeitamente como essas
" coisas se furtavàm/^esguàrdaMv SoMndp a noite um, formidável cão tlê fila.
. Este cão era pretexto de eternas .resingas com a gente4'
do Miranda, á cujo quintal ninguém de casa podia descer^
^depois dás dez, horas da noite, sem correr o risco de sew
assaltado pela íèra#
. , £ ^ -mJJ
— E' fazer o muro! dizia Joãó Rdlhao*,sacudind^0:
hombroa^
— Não faço ! replicava o outro. Se elle é questão de-caljj
pfich(^iWambem tenho capricho !
«•/'*
Bm"*compensajpÃo, nãò cáhi^ no quintal do ^ l i s â t d a ^ - :
linhi ou írangp,, í j ^ d o ^ d õ & r c a d o do v e n d ^ o , (jíie n ^
>
f^£^se immedfatõ sumiço, íbão Homão proteJt§yâ eontr^
o roubo eip termos violentos, jurando vingança^terriveiaí
faltando em dar tiros.
Pois é fazer um muro n p Ç p i h h e â É M repnt^â d?
marido de Estella. $
a alguns meze?
Ron&o, tj.ópoigf de tent,ar um*
depaçteiro-esforço 'para conseguit^al gu masbràças do quintal dO;vizinho,re$olvetr principiar as obras da%talagem. '
— Deixa estar, conversava elle ria, c|ma com a B ô r t ^
leza; deixa estar que ainda lhe hei de entrar peitos fundos
da çasa, se é que não lhe entre pela frente! 5?ãis cedo- ou
mais tarde ct»itío-lhe, não duts^i^as/^inasjseis, oijtííraô
o quintal i até o proprio. sobradoj|alváz 1
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E dizia isto com uma Víonlicção do quem tudo^pode é
tudo espora da sua perseverança, do seu ésfprço. inquebrantável e da fecundidade prodigiosa do" seu dinheiro, diabeiro
que só lhe sahia das unhas para voltar mtriplicado.
4

Desde que a febre de possuir se apoderou d'elle totalmente. todos os seus actos, todos* fosse o mais simples,
visavam um interesse pecuniário. Só tinha uma preoccupa: augmentar os bens J ) a s suas hortas recolhia para si e
pára a companheira os peiores legumes, aquelíes que, por
.máós,vningi^m compraria; as suas galliníías produzam,
muito e elle ififfic&mia um ovo, dd que no emtanto^ostava
immenso; vendia-os todos e contentava-se^com os restos
^da'comida dos trabalhadores. Aquilio j á não era ambigã%
era uma moléstia nervosa, uma loucura, um desespero de
áccumuíar, de reduzir tudo a ^oleda.^E ^ ^ t p Q , baixote,
socado, de cabeiloíj á escovinha, a bafba sMvpre por fazer,
ia e vinha d#pedreira para a venda, da.vendá ás hortas e
ao .capinzal, sempre em mangas de camisa, dè tamancos,'6
sem meias^olhando para, todos QS lactes, com O seu f eterno
ar de cobiça, appderandonse, corii os^ olhos, de tudo aquillo
de que elle não podia ájpõdérar-se logo"com as unhas.
Entretanto, a rua lá f o r ^ p v o a v a - s e de um mocíoadmiravel. Construia-se mal, porém m u i t o ; surgiam chalets e
casinhas da noite para o diaf t u ^ a m o& a^i^uefe; as propriedades dobravam de valor. Montáravse uma fabrica
dei massas italianas e' outra de vélas, e os trabalhadores
rpassavam de.manhã e
^
S
t
S
d'elles
ia comer á . casa detV pasto qiíe Jôao -Romão arranjára
aos fundos da sua'venda. Abriram-§e novas tavernas;
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nenhuma, porém, conseguia ser t|o afreguesada como a
d'ellé. Nunca o seu negocio fôra tão bem, nuncâ% finório
vendêrá tanto; vendia mais agora, muito mais, que nos annol anteriores f ève até de àdmittir caixeiros. As mercadoriqg não lhe -paravam >nas prateleiras; o bâlcão estava
cada vez- méis. lustroso, -ipalU;:ga$to. E o dinheiro a pngar^.
vintém por virítém, dentro da gaveta, e a escorrer d a ^ - ^ v
veta para a burra, aos *cincoénta*e aos cem mil réis, e ^ y p
burra para o baiito, aos contoVe^os contos.
I AÉnal, já Uíe não bastava sortir o seu estabelecimento*
riâ$ armazéns fornecedores; começou a recébè%alguns género» directamente da Europa: o vinho, póiy^emplo,, qiíe
elle d'antes comprava aos quintos nas casas de atacador
vinha-Mie agora de Port^al ás pipasv e de caria uma faa£a
três com agua $-cachaça ; e despachava facturas de barrte
de manteiga, Me cátixas de conserva, cãijíõél^e^phasphoroé,
azéfie* quèijos, l<M|?a e muitjfe outras mefeàP!f|as^
Creóu* ármazehs pam deposito, abolit) a quitanda e tpns?*4
ferio o dormitorio, l^róvMtando o espaço par^mnpíi^r ra«
venda, que dobrouAde tariíanh©, e ganhou nfais duas p|ríàs.
v
Já A era uma simples taverna,v%era um Bazar em que
se encontrava jde tudo : «objectos â^armarinho, ferragens,*
porcelanas, utensílios de escriptorio, roupa de riscado
para os trabalhadores, fazenda para roupa de mujji^,
chapéós de palha proprios para o serviço ao sol, perfumarias
baratas, pentes de chifrè, lenços com verso^ de .#nío|, è
annèi*> e brincos de-metál ordinário.
E toda a gentalha d'aqu^Has reçlòndezaj ia cahlr
ou
então ali ap lado, na £asa de pasto, onde o§ operários das
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fabricas e os trabalhadores da pedreira se reuniam depois
do serviço, e ficavam bebendo e conversando 'até ás dez
* horas da noite, enye o espesso fumo dos cachimbos^tdo
peixe frito em azeite e dos lampeões de kerosene.
Era João Romão quem lhes fornecia tudo, tuda, até
dinheiro adiantado, quando algum precisava. Por ali não"
Jsf encontrava jorrtaleir5,cujm ordenado nãeff^sse inteirinho
' parar ás mãos do velhaco. Ç%$bre éste cobre, ^uasi sempre
emprestado aos tostões*, cobrava juros de oito por cento
ao mez^um pouco mais do que levava aos que garantiam
a divida com penhores de oiro ou prata.
*„
Não obstante, as casinhas do cortiço, á pr^porçãoi|ue se v
atamancavam, enchiam-se logo, sem metido dar tempo a
que as tintas seccassem. Havia grande avidll em ajugal-as;
aquelle era o melhor ponto do bairro pai% a gente do
trabalhô. Os empregados da pedreira preferiam todós moíár
lá, porqueficavama dous passtís da obrigação. |
O Miranda rebentava de raiva. jà
*
— Um cortiço! exclamava elle, possesso. *Um cortiço !
Maldito seja aquelle vendeiro de todos os diabos! Fazer-me
um cortiço debaixo das janellas!... Estrago%me a casa, o
malvado !
' E vomitava pragas, jurando que%avia de; vinggr-se, e
protestando^aos berros contra o pó que lhe invadia em
| ondas as salas, ejctíntra o infernal barulho dos pedreiros e
carpinteiros que levavam a martellar de sol a sol.
0 que aliás não impedio que as casinhas continuassem a
Surgir, uma após outra, 0 fossem logo se enchendo, a estenderem-se unidas por ali' afóra, desde a venda até quási
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ao morro, e ílepols dobrassem para o lado do Mirandá e
avançasseqífsobre 9 quintal d'este, que parecia ameaçado
por aquella.serpente de pedra e cal. %
Miranda mandou logo levantar o muro.
í Nada! aquelle demonio era capaz de invadir-lhe a casa
, até á sida de visitas!
E os.quartos\do cortiço pararata ernfim de encontro ao
;muro do negociante, formando com a continuação da casai
d'este um;grande quadrilon^o, éspecie depateo de quartel,
lande poçííà formar um batalhão.
Noventa e cinco casinhas comportou a immcnsa estalagem.
Promptas, João Ron^ão mandou levantar na frente, nas
yiiiie braças <Jue separável a venda do sobrado do Miranda,
um gròlso muro de dez palipos de altura, coroado-de cacol .
0 vidró e fundos de garrafa,-e com um grande portão ncr
centro", onde se depepdur®^ uma lantern% de vidraças ve*r *
melhas, por cima de umã^laboleia amarella, em que se lia
o seguiMe, gscripto a pirita ^caj%|da e sém prtographia.
« Estalagem de São Romãf. Alugam-se casinhas e tinas
para lavadeiras. »
As casinhas eram alugadas por mez e as tinas por dia :
tudo pífgo ^iantadJf Q preço de cada tina, metténdo "a
agua K quinhentos réis; sabão á partè'. A s j n o r a d o r a s . d o
cortiço tinham preferencia e não pagawm nada para
lavar.
Graçà§ á aburidancía^agua que l á havia, como em
nenhumaj9utra p|rte, e graças» ao muito espaço de que se*
dispunha no cortiço para estender a'roupa, a çoncurrencía
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ás tinas não se fez esperar ; acudiram lávadéiras de todos
os pontos da cidade*, entre ellas algumas vindas de bem
longe. E, mal vagava uma das casinhas#*ou Um quarto, um
canto onde coubesse um colchão, surgia uma nuvem dé
pretendentes a disputal-os,
E aquillo se foi conetiluiftdo n'áma grafnde lavanderia,
agitada e barulhenta, com as suas cercas de varas, as suas
hortaliças verdejantes e os seus jardinzinhos de três e
quatro palmos, que appareciam como manchas alegres
por entre a negrura das limosas tinas transbordantes e o
reverbero das claras barracas de algodão cru,»armaras
sobre os lustrosos bancos de lavar. E os goltejanles giráos,
cobertos de roupa molhada, scintillavam ao sol, que nem
lagos de metal branco.
fP E n'aquella terra encharcada e fumegante, n^quella humidade, quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva,"uma geração,
que parecia brotar espontanea, ali mesmo, d'aquclle lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco.
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E durante dous annos o cortiço prosperou de dia para
diá^: guiando forças, socando-se de gente. E ao lado o
Miranda assustava-se, inquieto com aquella exhuberancia
brutal de vida, aterrado defronte d'aquelfa floresta impla-.
cavei que j h e crescia junto 4a casa, por debaixo das
janellas, e cujas raizes, peiores e mais grossas do que•
?serpente§, minavam por toda parte, ameaçando rebentar
o chão em torno dTella, rachando o solo e abalando tudo.
Posto que lá na rua do HospiCio,os seus negocios não
corressem mal, custava-lhea soffrer a escandalosa fortuna
do vendeiro « aquelle typo ! um miserável,, um sujo,-que
não puzera nunca um paletó, e que vivia de cama e mesa
com uma negra!»
A' noite e^aos domingos ainda mais recrudescia o seu <
azedume,- quando elle, recolhendo-ge fatigado do serviço,:
deixava-se Jcar estendido n'uma preguiçosa, junto á mesa
da sala de jantar, e ouvia, a contra-gòsto, o grosseiro rumor
que vinha da estalagem n'uma exhala<$o forte de aniiriaes
cansados. Não podia chegar á janella sem receber no
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rosto aqueíle bafo, quente e sensual, que o embíèbedava>
com o seu fartum de bestas no coito.
E depois, fechado no quarto de dormir, indifferente é ^
habituado ás torfèzas carnaes da mulher, isento já dos'
primitivos sobresaltos que lhe Jaziam, a- elle, ferver o
sangue e perder a tramontana, erá ainda a' prosperidadedoí?
vizinho o que lhe obcecava o espirito, ennegrecendo-lhe á
alma com um feio resentimento de despeito.
Tinha inveja do outro, d'aquelle outro potfuguez que
fizera fortuna, sem precisar roer nenhum chifre; d1aquelle
outro que, para ser mais rico tres vezes do que elle, não •
teve de casaroom áifôlha do patrão ou com á bastarda de
algum fazendeiro freguez dá cása!
Mas então, elle, Miranda, que^ se suppunha a ultima
pressão da ladinagem e da esperteza; elle, que, logo
depoisido seu casamento, respondendo para Portugal a um.
ex-collega que o felicitava, dissera que o Brasil era uma
cavalgadura carregada de dinheiro, cujàs redUas um homeáí;
fino empolgava facilmente; elle, que,se tinha fta ponta de
invencível matreiro, não passava afinal de; úÉ gedgço
(Fasno comparado oocff o seu vizinho! Pensára fazer-se
senhor do Brasil e fizerà-se escravoide uma bptsileica mal
educada e sem escrupulos de virtude! ímaginára-se talhado
para grandes conquistas, e não passava dfe . uma viclima
ridicula e soffredora! . . . Sim] no fim de" contas qualfôraa
sua Africa?.. ./Ènriquecêra iim pouco, é ,verd&de> mas
como ? a que preço ? hypothecandò-se a um Mábo^|ue l^e
trouxera oitenta contos de réis,, mas incalculáveis milhões de
desgostos e vergonhas! Arranjara a vida, sim, mas teve de
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aturar eternamente uma mulher que elle odiava! E do qufe
afinai lhe aproveitára tudo isso ? Qual er%aíinal â sua
grande existencia?Do inferno da casa para o purgatorjo do. *
trabalho e vicerversa! Invejável sorte, não hfvia duvida !
Na dolorosa incerteza de que Zulmira fosse sua filha, o
dlsgraç&do nem sequer gozava o prazer de ser pae. Se ella,
%m vez de nascer de Estella, fôra uma engeitadiriha reco|1hida por elle, é, naturál que a amasse, e então a vida lhe
^correria de outro modo; mas, n ' a q u e | l a s ^ n d i ç õ ê s , a pobre
criança nada mais représentavá que o c i u m e n t o viva do
ludibrio materno, e o Miranda estendia a t | â irinocente- w
zinha o odio que sustentava Contra a MpOsa.^
Uma espiga a tal da sua vida!
iffr^r-jm.
| 1— Fui uma besta! resumi#eWe, em võz alta ¥ á p é i a ^ ^
do-.se da cama, ondê^se^aviarecolhádo' iny til monte. Y .jbÊ
| è £ pôz-se a passeia*!fÍP cjuàrtò, sem' vonfade d ^ o r r a S p »
sentindo qu§ a - f^bre d^quetla. invefafiljie esJ^rricavaj gs *
miolos. J § . í .;%mk
' Fwliz o espento era o João Rífmão T e s s e / s i m , sienhol»
Para esse é ^ u e havia de ser a vida !?!. Filho .dá
que
estava hoje tão livre e desembaraçado como no dia
quf
chegou da terra sem um vintém dg seu ! essej, sim, que-êra
moço e podia ainda gozar muito, porque, quando mesmo^' •
viesse a casar e à mulher lhe sahiâse uma outra Êstella, era
só mandai-a p'ra o diabo cum um pontapé! PodiaJaz^l-o!
Para esse é que era o Brasíll,
— Fui uma besta! repisava ejlé, sem conseguir-, cónformar-se com a felicidade do vendeiro; Uma grandissima
besta! No fim de contas que tliabo possuo eu
Uma casa
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de; negocio, da qual não posso separar-me sem compromptter o que èá está enterrado ! um capital metfido n'uma
rède
transacções que não se liquidam nunca, e Cada vez
mais se- jcompficám è mais me grudam ao estupor d-esta
terra, onde deixarei a casca! Que tenho de meu, se a alma
do meu crediío é o dote, que me trouxe aquella sem vergonha, e que a etía me prende como a pe§te dacasa* com- j
mercial me prende a esta Costa d'Africa?'...
* fí'
Foi da suppu*ação fétida d'estas idéas que se formou
coraçãovasiodo Miranda um novo ideal-— o titulo. Faltando -lfee temperamentçy>ropriô para os vieios fcrtes que en;Chem à vida de «íri Mmem ;,sém família a quem amar
sem imaginação para poder gozar com as prostitutas, o
naufrago agarrou-§e áquellá taboa, como um agonisante,
Consciente da morte, que %e&apega á esperança de umá vida
fiityra. A vaidade de Ês te 1 lasque-a principio lhe tirava dos
lábios incrédulos sorrisÒsSlé mola* ago^a lhe comprazia á
•farta. Procurou eapácftap^é de què elí^&om effei|o herdára
sangue nobre, e que elle, pfer sua vez, se não o. linha her- dado, trouxeram por natureza própria, o que devia valer
mais ainda; e desde então principiou a .sonhar coiri um
baronato, fazepdo disso o,objecto querido da Isnarexisténcia,
muito satisfeito no intimo por ter afinal descoberto urna
coisa em que podia empregar dinheiro, sem ter,*hunca
iriáís, de res^UfltpypnBÍhftr, nem ter de deixal-o a pesságr
alguma.
v " Hf 'M 16
| | Semelhante preo^upaç% modiftC||í4) em estremo. Deu
logo para fingir-se escravo das coiívertiencias, "affectando
escrupulos sociaès, empertigando^e quanto podia e disfar-
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^çando a sua inveja pelo vizinho com um desdenhoso ar de
superioridade condescendente. Ao passar-lhe todos os dias
pela venda, cumprimentava-o com protecção, sorrindo serçi
rir e fechando logo a caraemseguida, muitO#erio.
Dados os primeiros passos para a comera do titulo, abrio
a càsa e deu festas. Á mulher, posto que lhe apontassem
já os câbellos brancos, rejubilou com isso.
-"
Zulmira tinha *então doze para treze annos e era o typo
acabado da fluminense ; pallida, magrinha, com pequeninas
manchas rqxas nas mucosas do nariz,, daf palpebras e dós
lábios, faces levemente pintalgadas de sardas.* Respiràva
» tom húmido das flôres nocturnas, %na brancura ma^ffe
^magnólia; cabèibs castanho claro, mãos quasi Jjjranspárentes, unhas molles e curtas, como as da mãejí dentes
pouco mais claros do que a cútis do rosto, pés pequ£hos^
quadril estreito? mas os olhos grandes, negros^ vivos e.
maliciosos.
Por essa época,'justamente, chegava de Mirías, recohjmendado áo pae d'ella,o filho dji úm fazendeiro irriporian-'
tissimo quedava bellos lucros á casa cominercial do
Miranda e que era talvez o "melhor freguez que este possuía
no interior.
p rapaz chamava-se Henrique, tinha quinze annos e vinha
terminar na côrte alguns preparatórios que 1 fie faltavam para
entrar na ácademia de medicina. Miranda hospedou-o no seu
sobrado da rua do Hospício, mas o estudante queixou-se, no„
fim de alguns' dias, de que ahi ficava mal accomitiodadô, e cy
negociante, a quem não convinha de§agradar-lhe, cárregotí?
com ellè paraa sua residencia particular de Botafogo.
3
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Henrique era bonitinhocheio de aèanhçpientol, com
umas delicadezas de menina.Parecia mtóto cuidadoso doâ.
seus estudos e tão pouco extravagante e gastador, que nãôl
wsspendía um vintém fóra dás #fcessidádes de primeira
urgência. De resto, a não ser cie manhã para as aulas, que
ia sempre com o Miranda, não apiedava pé de casa senão
em companhia da familia d'este. Dona Èstella, Ifo cabo de
pouco tempo, mostrou por elle estima íjuasi maternal e
encarrègou-se de tomaç conta* da sua mesada, ^mesada
pósta pelo negociante, visto que o HenriquinhQ tinha ordem
franca do pèe.
Nunca pedia dinheiro; quando precisava de qualquer
coisa, reclamava-a de Dona Estella, que «por tsua vez encarregava ao maridouecomprat-a, sendo o objecto lançado
na conta do fazendeiro com uma commissão de usurário.'
Sua hospedagem custava duzentos e cincoenta mil réis por
mez,do que elle todavia não tinha conhecimento, nem queria
ter. Nada lhe faltava, e os criados da casa o respeitavam
como a um filho do próprio senhor.
o A'.noite, ás vezes, quando..o tempo estava bom, Dona Estella sahia com elle,. a filha e um molequ§,„o Valentim, a
darem uma volta ate á praia, e, em tendo Jon.Vite para qualquer festa em easa das amigas, levava-o em sua companhia.
A criadagem da familia do Miranda compunha-sè# de
Izaura, mulata ainda moça, moleirona e tola, que gastava
todo o vintfemzinho que /«pilhava em comprar capilé na
venda de João Romão ;*umá negrinha virgem,- chamada
Leonor, muito ligeira e viva, lisa e secca como um moleque^
conhecendo de orelha, sem lhe faltar um termo, a vasta
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technologia Ha obscenidade, é dizendo, sempre que os
, Caixeiros ou os freguezes da taberna, só para mexer cojnl
ella, lhe davam atracações c Oia, que eu me quexo ao juiz
de orfé ! »e finalmente o tal Yâlentim, filho de uma esçrglir
que foi de Dona Estella e aquém esta havia alforriadg|jp<.
A mulher.do Ipranda tinha por este moleque uma affeição sem limites : dava-lhe toda a liberdade, dinheiro,
presentes, levava-o comsigo a passeio, trazia-o bem Vestido
e muita vez chegou a fazer ciúmes á filha, de tão solicita
que se;mostrava com elle. Poiá* se aisielprícfiLOsa senloracalhava, com Zulmira por causa do negrinlroLçPois^ se
quan-lo se queixavam os dous, um contra o outro, èfla
nunca dava raz% á filha! Pois,se o*que havia da melhor
na casa era pára o Valentim! Pois t se» qua^díílfoi^e^p j f a cado de bexigas e o Mirancía, apézar das fupptícas e; dos
protestos da esposa, mandou-o para um hospital, Uona
Estella chorava todos os dias e durante à ausência d'elle jião
tocou piano, nem cantou, nem mostrou os dentes a Êtâú
guem? E o pobre Miranda, se não queria soffrer impeçtinenciás da mulher e ouvir semsaborias defronte dos criados,' tinha de dar ao moleque toda a consideração e fazer-lhe
humildemente todas as vontades.
Havia ainda, ^ o b as telhas do> negociante, um outro
hospede alem do Henrique, o v|lho Botelho. Este porém na
qualidade de parasita.
Era um pobre diabo caminhando para os setenta annos;
antipathico, cabello branco, curto e duro conib- escova,
barba e bigode do mesmo theor; muito macilento, com
uns oculos redondos que lhe augmentavam o tamanho da
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pupilla e ,davam-lhe á cara uma exjjllssãâ^de abutre,
perfeitamente de accordo com o seu í ^ â ^ â d u f c g j e com a
sua boçca sem lábios; viam-se-lhe ainda todos ps deiltes,
i n r a m tão gastos, que pareciam limados ate ao m^ovÀndava
sempre de preto, com um guarda-cbuva debaixo do bràçó
e um chapéu de Braga enterrado nas orelhas. FôPá em seu*
tempo empregado do commercio, depois corretor de escravos ; contava mesmo que estivera mais de uma vez na
África, negociando negros por sua conta. Atirou-se muito
jj^^pecuJações; durante *a guerra do Paraguay ainda ganhara forterchegando a ser bem rico; mas a roda desandou
e, de malogro em malogrQyfoi-lhe escapando tudxfpor entre
as suas garras de ave de rapina. E agora, coitado, já velho,
comida de desillusões, cheio de hemorrhoidas,* via-se totalmente sém fecursos* e vegetava á sombra do Miranda, com
quem pòr muitos annos trabalhou em rapaz, sob tas ordens
do mesmo patrão, e de quem se conservara amigo, a prin% cipio por acáso e mais tard§ por necessidade.
M Devorava-o, noite e dia, uma irfiplacavel amargura, uma
, surda tristeza de vencido, um desespero impotente, contra
tudo e contfa todos, por não lhe ter sido possivel empolgar •
o mundo com as suas mãos hoje inúteis e tremulas. E, como
o seu actual estado de miséria não lhe permitlia abrir contra
; ninguém o bico, desabafava vituperando asidéasda época.
' "Assim, eram ás vezes m^ito quentes as sobremesas do
Miranda, quando, entre outros assumptos palpitantes, vinha
- á discussão o movimento ^abolicionista que principiava a,
formar-se em torno éa íli nio Branco. Então o Botelho
ficava possesso e Vomitava phrases terriveis, para a direita
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e para a esquerda, como quem dispara tiros sem fazer alvo,
e vociferava imprecações, aproveitando aquella valvuia
para desÉogar o velho odio jiccumuiado dentro d'elíe.
— Bandidos! berrava apopléctico. Cafila de salteadores!
iE o seu rancor irradia%a4he, dos'olhos em s e t t a ^ e n ^ e í
nadas, procurando cravar-se em todas as brancuras e em
todas as claridades. A virtude, a belleza,o talento, a mocidade, a força, a saúde, e prinripalmeu|è a fortuna, eis o
que elle não perdoava a ninguém, amaldiçoando «ttodo
aquelle que conseguia o que elle não obtivérá% que gosava
e que elle não desfructára; que sabia o que elle não aprendêra. E,para individualisaro pbj^cto do seu odio, voltava-se
contra o Brasil, essa'terra que, na sua opinião» só tinha
uma serventia : enriquecer os portuguezes, e que, no emtanto, o deixara, a elle, na penúria. "
Seus dias eram consumidos do seguinte modo : acordava
ás oito da manhã, lavava-se mesmo no quarto com uma,,
toalha molhada em espirito de vinho ; depois ia ler os jornaes para a sala de jantar, a esperado almoço; almoçava4
e sahia, tomava o bonde e ia direitinho para uma charutaria
da rua do Ouvidor, onde costumava ficar assentado até ás
horas do jantar, entretido a dizer mal dás pessoas que passavam lá fóra, defronte-d'e]J|»^rittha a pretenção de conhecer
'todo o Rio de Janeiro è os podres de cada um em particular.
A's vezes, poucas, Dona Estella encarregaVa-o de fazer
pequenas compras de armarinho, o que p Botelho deser%
penhava melhor que ninguém: Mas a sua grande paixão, o
"seu fraco( era a fardja, adatjsava tudo que dissesáe respeito
ao militarismo, posto que tivéra" sempre invencível medo.
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ás armas de qualquer especie, mormente às de fogo.
Não podia ouvir disparar perto de si uma espingarda, f
enthusiasmava-se porém com tudo que chèjrasse a guerra; ;
a presença de um official em grande uniforme |irava-lhe
lagrimas de commoção; conhecia na ponta da lingua o que
se referia á vida de quartel; distinguia ao primeiro lance
d'olhos o posto e o corpo a que pertencia qualquer soldado,
e, apezar dos seus achaques, era ouvir tocar na rua a
coraeta ou o tambòr conduzindo o batalhão, ficava logo no
ar, e, muitai-vez, quando dava por si, fazia parte dos que
accompanhavam a tropa. Então, não tornava parà casa emquanto os militares não se recolhessem. Qyasi sempre
voltava d'essa loucura ás seis da tarde, moidó a faz^r dó,
sem poder ter-se nas pernas, estrompado dje marchar horas
è horas ao som da musica de pancadaria. E o,mais interessante é que ellé, ao vir-lhe a reacção] revoltava-se furioso
contra o maldito commandante que o obrigara áquella esto- •
pada, levando o batalhão por uma infinidade de ruas e
fazendo de\proposito o caminho mais longo.
— Só pacece, lamentavaTse elle, que a intenção d^quelle
malvado era dar-me cabo da pelle ! Ora vejam! Três horas
de marche-marche pór uma soalheira de todos os diabos!
Uma das birras mais cómicas do Botelho era o s&u odio
peio Valentim. O moleque causava-lhe febre com ás suas
petulancias de mimalho, e, velhaco, percebendo quanto
ellas o irritavam, ainda mais abusavaf^seguro na protecção
deDona Estella. 0 parasita de muito que o teria estrangulado, se não fôra á necessidade .de agradar "a dona^dá
casa.
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g|tflhô eènlieeia as iallarfe í^jelfe éomò as palmas da
pçepriumãor O Miranda mesMo^ que o via em#conta de
aníiigdk fim, muitas e muitas vezes lFás c&nfiáraem occasiões
des^terajas de desabafo, deeferandofrâgCamenfé o quanlo
no sí ití^no a desprezava^ a razão porqufc não a punha na
rua a#póntatós. E o Bofc^io dava-lh# toda a ra^ãó : eiv»
,teiídia tambem^ue .os sérios interesses córffmerciaes exilavam acima d e i ^ í o .
* f
i, —Uitia mulhef%'aquellaf cOnefições, aizia elle convicl$ r
representanad^^otéàos que o capitaÇ: e um c a p i n e m catò
nenhum Agente dlgpreza! Agora,^vocé_o qjigléfôvia OT
n«di<ía cnegar^se pa^, ella.f
—Ora! é%licav$1lo marido. Eu me s ^ v o ^ e l l a cõitio
:quem se serve. de uirfe^escakadeira!
O prásíta, Iijiz poi^ver^q[uanto^o amigo aviftavÉ ã mulher, con corava e É l u d o plenamentè, dándo^he lím" carinhoso abraço de admiração;'Mas 'por oufro I a t | ^ ^ u ã n d ^
ouviáÉstelfa £#lar do marido, coip infinitp $ e s d £ m e até
comàsep, amda mais resplandeci^ de çór$3ttte. I
— "Você quer s a b e r á affiíma|a elj^veu bem pbrcebo quÉiW aquelle tíaste dò sèifhor meu marido me
detesta* mas issá tanto se me dá como a primeira camisa
•que vesti! Defgiaçadamehtey para
mulheres de sociedade/não pódemds viver sem^esposo, quando somos,
casadas ;*de forma qué tenhode Muíar o que me cahio em
sorte, quer goste d'elle quer não goste L juro-lhe, porém,
que, se consinto queoMiranda se che|^ásvezespara mim,
é porque entendo qu,e paga mais á pena cedér do que
puxar discussão com umaxbesta d'aquella ordem f-
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O Boíe^io, com a sua eneaiecidaexperiencia do mundo,
nunca transmittia a netfnum dos dous o que cada quâl lhe
dizia contra o outro; tanto assim que, certa occasiào,
recolhendo-se á çfsafincommodadp, em hora que v não era
do seu costume, 'õúvió, ao passar ,pelo quintal, sussurras
de vozes abafadas que pareciam vir de um canto afogado
dò verdura, onde em geral "não ia ninguegi^ii
Encaminhou-se para lá em bicos de pés e, sem ser percebidOj descobrio Estella entalada entre o muro e o Henrique. t)eixou*se ficar ejspiariáo, sem tugir nem mugir, e,
só quando os dous se separaram, foi que elle se mostrou.
A senhora soltou um pequeno grito, e o r^paz, de vermelho que estava, fez-se côr de cera; mas o Botelho procurou tranquillisal-oS, dizendo em^pziamíga e m|ltenosa:
— Isso éumaJmprudencia o que vocês estãg fazendo !...'
Estas coisas não é doeste modo que se arranjam ! Assim
como fui eu , podia s e i outra peâ^oa.,. Pois n'umá casa, eríi
que ha tantos quartos, é là -preciso vir metterem-se ireste
canto dp quin tal % . . %
Nós não estavamos fazendo nada! disse Estella, recuperando o sangue frio. - 3
—-Ah ! tornouó velho, appareníando summo respeito l
então desculpe, ^efeêi 1 que estivessem... É olhe que, se
assim fosse, para mim seria o mesmo, porque acho isso a
coisa mais natutòlfdo mundo' e entendo que d'es!a vidar a
gente só leva o que come
Se vi, creia, foi como se nada
yisse, porque à á f o j t e t í i a a cheirar cofn a vida de cada
um !,.. A senhora está moça, está na força dos annos; seu
marido não a satisfaz, é justo que 0* substitua por outro !
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Ali! isloé o mundo, e, se éipiio, não fdmòs nós "'què o
fizemos torto !.^ Aie eerta idade todos temòs demro uni
bichirfíip carpinteiro, que é preciso matar, antes que elle
P nosmatej. Não lhes doani as mãas!^. apenas acho que,
para oijlrã vez, devem te$um pguquito mats de cuidado e...
H H g - S t á bom! basta! ordénou-ÉsfeÚa^
— Perdão t eu, sè digo ísto, é para deixal-os bem tranP P quillos ameurèspeito. Nucr qtiero, nem por somFra, que
persuadam de que...
gi
Ò Henrique atalhou, com a Voz ainela commovida.:
- - Mas, acredite^seuBotelho, q u e . . ^
^
O velho interrompeo-0 também por sui^|ez, passaijdâ^e
mão nç^hombro & affastando-o conSsigo,:
1
—* Não ténha*recejo, q^ie nãò o còmprçnfêl^réi, meíiinoj
E, édTKho já estive^
, x em tom |)roleitor u Não torne a fazer isfb assim,- que
!
vócô se estraga. gf Olhe cOmo llíe tramem as pernas !,
/
Dona Estella ^ ^ ^ a i r a o u - ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ a t o e s i ^ ^ m
; afectando preoccufàçãS em compor ^ ramalhetecujas
flores ella; ia colhendo com muita gráça, ora toda vèrgítda'
MTsobre as plantas rasteiras,«ora pondo^se na pontinha dos
p : pés: para alcançar os heíiotropo^e manacás.
Ifenrique seguio o Botelho até aQiquàrtç :d'este, conver1 saneio sem mudar de assumpto. É *>\
— Vocôv então não falia ifisto, heiri? Jura? pergunK tou-lhe.
0 velho tinha já-declarado, a rir, que os pilhára em ílag
grante e que ficam bom tenrpo a espreita. m
r - Fallar o que, sei» tolo ? P o i s ènÉO quem pensa
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você que eu sou ?... Só abrirei o bico se você me der motivo
para isso, mas estou convencido que não dará... Quer
saber? eu até sympathiso muito com você, Henrique l
Acho que você é u m excellente menino, uma f l ô r ! E digolhe mais : hei de proteger os seus negocios com Dona
Estella...
Fallando assim, tinha-lhe tomado as mãos e affagava-as.
— Olhe, continuou, acariciando-o sempre*; não se metta
com donzellas, entende?... São o diabo ! Por dá cá aquella
palha fica um homem em apuros! agora quanto ás outras,
papo com ellas! Não mande nenhuma ao vigário, nem lhe
dpa a cabeça, porque, no fim de contas, nas circumstancias
de Dona Estella, é até um grande serviço que você lhe faz !
Meu rico àmiguinho, quando uma mulher j á passou dos
trinta e pilha a geito um rapazito da sua idade, é como se
descobrisse oiço em p ó ! sabe-lhe a gaitas! Fique então
sabendo de que não é só a ella que você faz o obsequio,
mas também ao marido : quanto mais escovar-lhe você a
mulher, melhor ella ficará de génio, e por conseguinte melhor será para o pobre homem, coitado! que tem j á bastante com que s'e aborrecer lá por baixo, com os seus negocios, e precisa de um pouco de descanço quando volla
do serviço e mette-se em casa! Eseove-a, escove-a! que a
'porá macia que nem velludo! O què é preciso é muito
juizinho, percebe? Não faça outra criançada como a de hoje
e^continue para diante, não só com ella/mas com todas as
que lhe cahirem debaixò da aza! Yá passando ! menos as
de casa aberta, que isso é perigoso por causa das moléstias;
nem tão pouco donzellas! Não se meíta com a Zulmira '
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E creia que lhe fallo assim, porque sou seu amigo, porque
o acho syrrtpathico, porque o acho bonito! ,
^I^acarinhou^o tão vivam en tè d'esta vez, que o estudante*
fugindo-lhe das .mãos*; affastou-se com um gesto de repugnância i e desprezo, emquànto o velho ; ,lhe di?ia em voz
lom^rimida :
— Olhai Espera! Vem cá!Você é descoufiado !.....
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Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo,
não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janellas,
alinhadas.
' ' ' .
Um acordar alegre e farto de quem dormio de uma as-,
sentada sete horas de chumbo. Como que se sentia ainda
na indolência, da neblina as derradeiras notas da ultima
guitarra da noite antecedente, dissokendo-se á lu/ loira'e
tenra da curoraj que nem um suspiro de saudade perdido
em terra alheia. . ^
A roupa lavada, que Heárá de vespera nos córacloiros,
humedecia o ar e punha-lhe um fartum acre de salfão ordinário. As pedras dó chão, esbranquiçadas no logar da lavagem e em alguns pontos azuladas pelo,anil, mostravam
uma pallidez grisàlha e triste, feita" de accumulaçôes de
espumas seccâs.
^
Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de
somno; ouviam-se amplos bocejos, fortes/omo o .piarulhar
das ondas ; pigarreava-seagrosso por toda a parte; começavam aschicaras a tilintar; o cheiro quente do café aquecia,
supplahtando tçdos os outros; trocavam-se de janelía para
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janella as primeiras palavraà,' oís bohs.dias';' reatavam-.sè
conversas interrompidas á noite; a pequenada cá fóra traquinava jáj e lá de dentro das casas vinliam choros abafados de crianças que ainda não andam. NoíConfuso rumor
que se formava^ ^estacavamrse risos, sons de vozes que
altercavam, sem se saber onde, grasnar de^marrêcós,
cantar de gallos, cacarejar de gallinhas. De alguns quartôs
sahiam mulheres que vinham pendurar cá fóra, na parede/;
a garòladp papagaio, e os loiros, á semelhança dos donos,
cumprinentavam-se ruidosamente, espanejarído-se
novn do dia.
D'ahi a pouco, em volta das bicas era» um zum-zum crescente ; umá agglomeraçãó tumultuosa de machos e fêmeas.
Uns, após outros, lavavam a cara, incommódamente, debaixo" do fio d'agoa que escorria da altura de uns cinco
palmos. 0 chão inundava-se. Às, mulheres precisavanqt J á
prender as* saia^. entre as coias para riãíNis molhar; via-sj^
lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que ellas dès^
piam,suspendendo o cabelk) tcfdo para o alto d0*càscQy0&hò?!
mens, esses não se preoccupavam em não molhar o;pçllo, acr«
contrario mettiam a cabeça bem debaixo dá agoá. e.etíregavam com força as ventas eja§ barbas, fossando e funga ódio
$ontra^|tè palmas dá. mão.jAs'portas das latrinas natl des|^ãnsavam,!%ra um abrir e nfechar de cada instante, um
entrar e sâhir sem treguas|Não se demoravam lá 'dentro e
vihhám ainda arnlirando $$ calças ou âs saias^ as criança^
não se . davam ao irabaftft" de la ir, despactiav^m-se ali
mesmo, no capinzal dós fundos, por detrás da estalagem
ou no recanto das hortas,
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O rumor creácia, condensando-se1, o zum-zum de 'todos
os dias accentuava-se; já se não destacavam vozes dispersas, mas um só ruido compacto qi^ enchia todo o cortiço. Começavam a 'fazer compras na venda;.ensarilhávam-se discussões e resingas; ouviam-se gargalhadas e
pragas; já se não fallava, gritava-se. Sentia-se n'a que) la
fermentação sanguínea, n^quella gula viçosa de plantas
rasteiras que mergulham os, pés vigorosos na lama preta e
nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triumphante
satisfação de respirar sobre a terra.
< Da porta da venda que dava para o cortiço iam e vinham
Como formigas, fazendo compras.
Duas janellas do Miranda abriram-se. Appareceu
n'uma a Izaura, que se dispunha a começar a limpeza
da casa.
— Nhá Dunga! gritou ella para baixo, a sacudir um
panno de mesa ; se você tem cús-cús de milho hoje, bata
na porta, ouvio ?
A Leonor surgio logo também, enfiando curiosa a carapinha por entre o pescoço e oiiombro dá mulata.
O padeiro entrou na estalagem, com a sua grande cesta
á cabeça e o seu banco de páo fechado debaixo do "%raço,
efoi estacionar em meio do pateo, a èspera dos freguezes,
pousando a canastra sobre o cavalleté que elle armou promptamente. Em breve estava cercado por uma nuvem de,
gente. As crianças adulavam-no, e, á proporção que cada'
mulher ou cada homenrrecèbia o pão, disparava para casacom este abraçado contra o peito. Uma vaccai, seguida por
um bezerro amordaçado, ia, tilintando tristemente o seu
2*
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chocalho, de porta em poria, guiada por um homem carregado de vasilhame de folha.
0 zym-zum chegara* ao seu apogeu. A fabrica de mgtÉas
^italianas, ali mesmo"9a vkinhança, começou a trabalhar,
engrossando 0 barulho com o seu arfar monotono de machina *
a vapor. As corridas até á venda reproduziam-se, transformando-sen'um verminar constante de formigueiro assanhado.
Agora, no logar das bicas apinhavam-se latas de todos os
feitfòs, sobresahindo as de kerozene com um braço de madeira em cima; sentia-se o trapejar da àgoa cabindo na folha.
"Algumas lavadeiras enchiam já as suas tinas; outras estendiam hos córadòirQs. a roupa que ficára de molho.
Principiava o trabalho. Rompiam das gargantas- os fados
porluguezes e as modinhas brasileiras. Um carroção de
lixo entrou com grande barulho de rodas na pedra, seguido
de uma algazarra medonha algaraviada pelo carroceiro
contra o burro v
I E, durante muitcrtempo, fez-se um^ae-vem de mercadores. Appareceram os faboleiros de carne fresca e outçps
«de tripas e fatos de boi; §ó não vinham hortaliças, porque
havia muitas hortas no cortiço. Vieram os ruidosos mascates, com as suas latas» de quinquilheriá, com as suas..
caixas de candieirostf objectos de vidro e com o seu fornecimento de caçarofa^e chocolateiras de folha de Flandres. Cada vendedor tinha o seu modo especial de
apregoar, destacando-se o homem das sardinhas, com as
, cestas do peixe dependuradas, á*moda de balança^ de"
um páo que elle trazia ao hombro. Nada mais foi preciso do que o seu primeiro guincho estridente e guttural
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para surgirem logo, como po| encanto, uma ertorme
variedade de gatos, que vieram correndo acercar-se d'elle
com grande familiaridade, roçando-se-lhe nas pernas arregaçadas e miando supplicantçmenté. O sardinheiro. os
aífastava com o pé, emquanto vendia o seu peixe á porta
das casinhas, mas os bichanos não desistiam e continuavam
a implorar, arranhando os cestos que o homem cuidadosamente tapavit mal servia ao freguez. Para ver-se livre por
um instante dos importunos era necessário atirar para bem
longe um punhado de sardinhas, sobre o, qtial se precipitava logo, aos pulos, o grupo dos pedinchões. .
i A primeira que sg pòz a lavar foi a Leandra, por alcunha
a « Machona »,* portugueza feroz, Serradora, pulsos cabel*
ludos e grossos^ anca de animal do campo. Tinha duas
filhas, uma casada e separada do marido, Anna das Dores,
a quem só chamavam a « "das Dores v» e outra donzella
ainda, aNénêm, e mais um filho, o Agostinho, menino levado dos diabos, que- gritava tanto ou melhor que a mãe, '
A das Dores morava em sua casinha á parte, mas toda a
familia habitava no cortiço. *
Ninguém ali sabia ao certo se a Machona era viuva ou
desquitada; os filhos não se pareciam uns com os outros.
A ãas Dores, sim, affirmavam que fôra casada e quelargára
o marido para metter-se com um homem do commercio;
e que este, retirando-se para a terrife não querendo sol^
tal-a ao desamparo, deixara o socio em seu logar. Teria
vinte e cinco annos,
Nènêm deseseté. Espigada, franzina e forfe, com uma
prôazinha de orgulho da sua virgindade, escapando como
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ènguià poç entre os dedos ck&.rapazes que aqueriâmsèrrjl
ser para casar. EngonAmsfya bem e sabia fazer roupa1
Branca de homem com muita perfeição *,
Ao lado dá Leandra foi cotlocar-$e á sua tina a Augusta
•Carne Molle, brasileira, branca, mulher de Alexandre, um
•mulato de quarenta annos, soldado de policia; pernostico,
'de grand^ bigode preto, queixo sempre escanhoado e um
,luxo de calças brancas enigommadas e boffôes limpos na
«farda, quando estava de ..serviÇQV-Também tinham filhos,
'%ias ainda pequenas, e um dos-quaes, a Jujó^Évia na cidade com a m a d r i ^ n ^ i è se ^ncarreava d^lla.Estamadrinha^erãjftma, çpcote dfe trinta mlLTéis para cima, a Léonie,
com sobrade ná cidade. Prooedencia franceza.
Alexandre, em casa, á hora de dífrcanso, pgs ^eus-chiriellos e ná^sta camisa desabotoada, era ijlhita cliâo|Èom
cs companheiros de estalagem, conversava^a e, brincava,
mas envergando o ,.uniforme, encerando'*) bifòde^e empunhando a sua chibata, com que tinha o coslum^^ftfstigar
as calças'de v brim, ninguém mais lhe via #s dentes e então
a todos faflava tezo e por cima ffò hombro. A mulher,
quem elle só davá tu, quando não estava fardado* erà de*
numa honestíc&de proverbial no -cortiço, hpneátidade sep^
mérito, porque vinha'dia indolência do seu témperame>itp e*
não do arbítrio do seu caracter. m 3 P
I Junto d^ellapôz-se a trabalhar a Leocadia, Inulh.er d$ um,
^ferreiro chamado Bruno, portugueza pequena e socada, de
carnes duras^cotn urna fama terrível de levjá|yá entre-as
suas visinhasri ttfr
' Seguia-s'e a 'Paula, uma cabocla velha, meio i d i o t i a
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quem respeitavam todos pelas virtudes de que só eHa dispunha para benzer erysipelas e cortar febres por meio de
rezas e feitiçarias. Era extremamente feia, grossa, triste,
com olhos desvairados, dentes cortados á navalhai formando ponta, como dèntes dè cãojcabellps/lisos, escorridos
e ainda retintos apezar da idade. Chamavam-lhe « Bruxa.»4
Depois seguiam-se a Marciana e mais a sua filha flori ndá.
A primeira, niulata antiga, muita séria e asseada eiy
exagero : a sua casa estava sempreJiumidà das consecutivas lavagens. Em lhe apanhando ò máo humor punha-se
logo a espanar, a varrer febrilmente, èy guando a raiva era'
grande, corria a buscar um balde d^gua e desçarregava-oicom fúria pelo chão da sala. A filha tinha quinze anhos, a
pelj^ de um moreno quente, beiços sensuaes, bonitos
dentes, ollfos luxuriosos de macaca. Toda ella estava S
pedir homem, mas ^sustentava ainda a sua virgindade e
não cedia, nem á mãojde Deus Padre, aos rógos dç João
Romão, que .a desejava apanhar a troco de pequenas concessões na medida e no péso das compras que Florinda
tazia diariamente á venda.
Depois via-se a velha Isabel, isto é, Dona Isabel, porque
ali na estâiagem lhe dispensavam todoscerta consideração,
privilegiada^pelas suas maneiras graves de pessoa que já
teve tratamento: uma* pobre mulher comida de desgostos.
Fôrá casada com o dono de uma casa de çhapéo%que quebrou e suicidou-se, deixando-lhe uma filha muito doen-^
tinha e fraca, a quem Isabel sacrificou tudo para educar^
dando-lhe mestre até de francez. Tinha uma cara macilenta
de velha portugueza devota, que já foi g^rda, |)Ochechas
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mollé\ de pellangas rechupadas, que lhe pendiam dos cantos,
da bocca como saquinhos ^ z i p ^ p^os"" negrôf no queixo,
'©lhos castanhos, sempre ohorosos e engolidos pelas pálpebras. Puxava em bandós sobre as fontes o escasso cabello
grisalho untado de oleo de atuendo^íloces. Quando sahia
á rua punha uft eterno vestido-de^eda preta,achamalotáda,
cuja saia nío fazia rugas, e um chalé encarnado que lhe
dava a todo o corpo um &itio pyramidal. Da sua passada
grandeza só lhe ficara uma caixa de rapé de oiro, na qual
s
ianncofeolavel senhoiC pitadeava agora, ^ p i r a n d o .a cada
IpiÉda.
, Afilha erâ a nôr do cortiço. Chamavam-lhe Pombinha.
'BçiijjtaV posTo que enfermiça è nervosa ao ultimo ponto;
loira, rmútG;pallida, com uns modos de menjpa de boa íamilia. A mãe não lhe permittia lavar, nem engommar,
mesmo porque o medico o prohibira expressamente..
Tinha o seu noivo, o João da Costa, moço do çomfífercio,
estimado do patrão é dós «ollegas/ lcom muito futuro, e
que a adorava e conhecia desde pequenita; mas Dona
Isabel não quçria que o casamento se fizesse já. E' que
Pombinha, orçando aliás pelos, dezoito annps, não ^tinhã
ainda pago á natureza o cruento tributada puberdade,
apezar do zelo da velha e dos sacrifícios que .está fazia para
cumprir á risca as prescripções dcwnedico e não faltar á
filha o nxenor desvelo. No emtaoto, coitadas! d'aquelle
casamento dependia a felicidade de ambas, pprque o Costa,
bem empregado como' se achava era casa de um tio seu,
de quem mais tarde havia de ser socio, tencionava, logo
que mudasse de estado, restituil-as ao seu primitivo circulo
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social. A pobre velha desesperava-se com ò facto e pedia
a Deus,%das as noites, ante&de dojmir, <jue as protegesse
e conferisse á filha uma graça tão simples que elle fazia,
sem distincção de merecimento, a quantas raparigas havia
pelo mundo; mas, a despeito de tamanho empenho, por
coisa nénhuma d1 esta vida consentiria que a sua pequena
casasse*antes de « ser mulher,», como dizia ella. B « que,
deixassem láfalíar o doutor, entendia que não era decente,
nem tinjia geito, dar homem a uma moça que ainda não
fôra visitada pelas regras! Não! Antes vel:a solteira toda* a
vftia e ficarem ambas curtindo para sempre aquelle inferno
da estalagem! »
Lá no cortiço estavam todos a par d'es|a historia: não era
segredo para ninguém. E não se passava *um di$«que não
interrogassem duas e tres vezes á velha com estas phrasest
^— Entãe ?*já veio?'
^
— Porqtte não tenta os banhosnde mar ?
— Porque não chartía outrÕ medico ? i
— Eu, se fosse a senhora, casava-os assim mesmo!
A velha respondia dizendo que a felicidade não se fizera
para ella. E,suspirava resignada.
i Quando o*Costa apparecia depois da sua obrigação para
visitar a noiva, os moradores da estalagem cumprimentavam-no em silencio com' um respeitoso ar de lastima e
piedade, empenhados tacitamente por aquelle caiporismo,
contra o qual não valiam nem mesmo as virtudes da Bruxa.
.Pombinha era muito querida por toda aquella gente. Era
quem lhe escrevia as cartas; quem em*geral fazia o rol
para as lavadeiras; quem tirava as contas; quem lia o
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jornal para os que quizessem ouvir. Presavam-na. com
muito respeito e davam-lhe presentes, o qué lhe prmittia
certoluxo relativo. Andava sempre de botinas ousapatinhôs
com meias de côr, seu vestido de chita engommado ; tinhà
as suas joiazinhas^para sahir á*rua, e, aos domingog, quem
a encontrasse á missa na egreja de São João Baptíáa,' não
seria cápaz de descpníiar que ella morava em cortiçòí
; Fechava a (i4a das primeiras lavadeiras, o Albino, um
(sujei Eõ afeminado, fraco, cór de espargo cozido e com um
cabé'1 linho castanho, deslavado e pobre>f que lhe cahia,
ifuma só linha, até ao pescocinho molle a^ino. Era la.vffueiro e vivia sempre entre as mulheres,com quem já estava
tão {aftiiliarisado que ellas o tratavam como a, uiU| pessoa
do mesmo^exo ; em presença d'elle fallavam de coisas que
não exporiam em presença de outro homem ; faziam-no até
confidente dos seus amores e* das suas infidelidades, com
uma franqueza que o nãofevoltava, nem commofàa. Quando
um casáEbri^va^i^ duas amigas sà^díspmava®p|^
sempre Albino quem tratava de reconcilial-os, exhor;tando as mulheres á concórdia. D'antes encarregava-se de
cobrar o rol das collegas, por amábíUdade; mas uma vez,
indo a uma republica de estudantes,deram-ljiè lá,ninguCTti
sabia porquê, uma dúzia de bolo#, e o pobre diabo jurou
então, entre lagrimas e soluços^ que nunca mais se incumbiria de receber os róes.
E cTahi em diante, cóm. effeito, não arredava os pésinhos
do eortiço, a não ser«nos*dias de carnaval,, em que ia, vestido de dánsarina, passear á tarde péfá^ruas.:$^ á noite
dansar nos bailes dos the^tros. Tinha Verdadeirafpaixão
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por e§ske divertimento; ajuntava dinheiro, durante o'anno
para gastar fedo com a mascarada. E ninguém ,o eritontrava, dominfo ou dia de semana, lavando ou descansando, que não estivesse cum a sua calça branca engojnmada, a sua camisa limpa, um lenço ao pescoço, e, amar- :
rado â. cinta, um avental que lhè cahia sobre as pernas
como uma saia. Não fumava, não bebia espíritos e trazia,
sempre as mãos geladas e húmidas.
N1aqúella manhã levantára-se ainda um pouco mais lan^ ;
guido que de costume, porque passára mal a noite. Ávelha^
Isabel, que Ifte ficava ao lado esquerdo, ouvindo-o suspirar
com insistência, perguntou-lhe o que tinha.
Ah ! inuita molleza de corpo e uma pontada no vazio
que o não deixava!
p i A velha receitou diversos remedios, e ficaram os dois,
nomeio de toda aquella vida, a fáliar tristemente sobre
moléstias.
E, emquanto, no resto da "fileira, a Mafrheína, a Augusta,
a Leòcadia, a Bruxa, a$ferolanà $ sua flífaáj ^Éiversí^amV
de tina a tinaf berrando e 'quasi sem se ouvir,em, a voz
um tanto cansada já pelo Serviço, defronte d1èl|as%
rado pelos giráos, formava-sé" um novo renque de lavadeiras, que acudiam de fóra, carregadas de trouxas, e iam
ruidosamente tomando logarjao lado umas das outras, entre
urna agipção sem teegíp^oiple5sen£^ distinguia|)'que era
galhofa e o que era j^riga. timo a unia occupavam-se todas
as tinás. E de todos v os easiiloá" do' cortiço sahiáffl-homens
para ais suas obrigaçõe§§ Por uma porta que havia ao fundo
da estalagem desapparecíam os trabalhadores" da pedreira,-
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donde vinlia agora o retinir dos alviões è das picaretas. O
Miranda, de calças de brim, chapéo alto e sobrecasaca prela, 1
pàssou lá fóra, em caminho para o armazém,^acompanhado
pelo Henrique que ia para as aulas. 0 Alexandre, que eètivçra de serviço essa madrugada, entrou solerfine, atravessou
c. pat.eo, sem fallar a ninguém, nem mesmo á mulher, e
*recolheu-se á casa, para dormir. Um grupo de mascates, o
Delporto, o Pompêo, o Francesco e o Andréa, armado cada
qual com a sua grande caixa de bugigangas, sahie para
a perigrinação de todos os dias, altercando e praguejando
em italiano. > • *
;
Um rapazito de paletó entrou da rua e foi perguntar á
Machona pela inhá Rita.
T
A Rita Bahiana? Sei cá! Faz amanhã oito dias que
ella arribou!
A Lepcadia explicou logo que a mulata estava com certeza de. pandega tom o Fiwno.
Que Firmo ? interrogou Augusta.
— Aquelle eabravasco que se rnettia ás vezes sftii com
ella. Diz que é torneiro.
— Ella mudou-se ? perguntou o pequeno.
— Não, disse a Machona ; p quarto
fechado, mas a
mulata tem coisas lá. Você o que queria|^£
• — Vinha buscar uma roupa que está^com ella. — Não sei, filho, pergunta na vendado João Ròíífião, que
talvez lê possa dizer alguma coisa,
j j g ^ i Ali ?
. — Sim, pequeno, n'aquellá porta, onde a preta do taboleiro está vendendo ! O' diabo! olha que pfs(as a bone<|a de-
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anil I Já se vio que sorte ? Parece que não vê onde piza
'este raio de criança!
E, notando que o filho, o Agostinho, se approximava
para tomar o logar do outro que já se ia : —'Sahe d'ahi^ tu
também, peste! Já principias na reinação de todos os
dias? Vem para cá, que levas J Mas, é verdade, que fazes
tu que não vaes regar a horta do Commendador ?
— Elle disse hon tem que eu agora fosse á tarde, que
era melhor.
— Ah! E a m a n h ã , n ã o te esqueças, recebe os dois mil
réis, qjieé fim do mez. Olha! Vae lá dentro e diz^Nênêm
que te entregue a roupa que veio hontem á noite.
O pequeno afastou-se de carreira, e ella lhe gritou na
pista, — E que não ponha o refogado no fogo seái eu ter lá
ido!
*
Uma conversa cerrada travara-se no resto da fila de
lavadeiras a respeito da Rita Bahiana.
— E' doida mesmo !... censurava Augusta. Metter-se
na pandega sem dar conta da roupa que lhe entregafam. .
Assim ha de ficar sem um freguez...
— Aquella não endireita mais!... Cada vez fica até mais
assanhada!... Parece que tem fogo no rabu! Pôde haver o
serviço que houver, apparecendo pagode, vae tudo pr'o
lado! Olha o que sahio o anno passado com a festa da
Penha!...
— Então agora, com este piulato, o Firmo, é uma pouca
vergonha! Estiro dia, pois você não vio? levaram ahin'uma
bebedeira, a dansar e cantar fi viola, que nem sei o que
narecia! Deus te livre ! _
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z ^ J t o r a tudo ha horas e ha dias!...
Para á Rita^todos os! dias são dias santos! A. questão
é apparecer quem puxe por ella!
Ainda assim não é má creatura... Tirante o defeito
da vadiagem...
fef-r- Bom coração tem ella, até de mais, que não guarda
um vintém pr'o dia d'amanhã. Parece que o dinheiro lhe
faz "comichão no corgo!
ç
Depois é que sao ellas!. .. O João Romão já lhe não
fia !
— Pois olhe que a Rita lhe tem enchido bem as mãos;
quando ella tem dinheiro é porque o gasta mesmo !
E as lavadeiras não se calavam, sempre, a esfregar, e a
bater, e a torcer camisas e ceroulas}\esfogueadas já pelo
exercício. Ao passo que, em torno da sua tagarelice, o cortiço se enbandeirava todo de roupa molhada,, donde o sol
tirava scintillações de prata.
Estavam *em dezembro e .o dia era ardente. A r gram.a
dos córadoiros tinha reflexos esmeraldinos ; as paredes que
davam frente ao nascente, caiadinhas de '«ovo, reverberavam illuminadas, oífuscando a vista. Em uma das janellas
da sala de jantar do Miranda, Dona Estellae Zulmira, ambas
vestidas de claro e ambas a limarem as unhas, conversavam
;em voz surda^ indifferentes á agitação què ia lá* em, baixo,
muitó esquecidas na sua tranquillidade de entesJelizes.
Eriftetanfo, ágora o maior movimentcí^rera na venda á
entrada-da estalagem. Davam nove horas'è'rbs operários dás
fabricas chegavam-se para (falmogo. Ao4>alcão Domingos
e o Manoel não tinham mãos a medir cbm a criadagem 4a
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visinhança; os embrulhos dé papel amarello succediamjsfè,
e o dinheiro pingava sem intermiltenciá dentro da gaveta.
— Meio kilo de arroz!
-- Um tostão de assucar \
— Uma garrafa de vinagre!
— Dois martellos de vinho*
— Dois vinténs de fumo"!
— Quatro de sabão !
E os gritos confundiam-se n'uma mistura de vozfs de
todos os tons.Ofr^iamise protestos entre os compradores :
I jj—Me avie, seu Domingos! Eu deixei a comida no.
fogo!
— O peste!, dá cá as batatas, que eu tenho mais o que
fazer! %
— Seu Manoel, não me-demdte essa manteiga!..
Ao lado, na casinha de pasto, a Bertoleza, de,saias arrepanhadas no quadril, o cachaço grosso e negro, reluzindo
de suor, ijp. e vinha de uma panella á Óutra, fazendo pratos*
que João Romão levavade carreira aos trabalhadores ássentadosn'um compartimento junto. Admittira-se um novo
caixeiro, só para o frege, e o rapaz, a cada commensal qUje
ia chegando, recitaya, em tom cantado % estridente, a sua
interminável lista das comidas que havia., Um cheiro forte
de azeite frito predominava. O para ty circulava por todas
as mezas, e cada caneca de café, de louça espessa, erguia
um vulcão de fumo tresandando a milho queimado. Uma
algazarra medonha, em que ninguém se entendia!- Crusavam-se conversas em todas as direcções, discuíia-se a
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berros, com valentes punhados sobre^ ás tnesas} E sempre
a sahir, e sempre "a entrai gente, e os que sabiam, depois
d'aquella£comesaina grossa, iam radiantes de contentamento, çom a barriga bem cheia, a arrotar.
3
N'um banco de páo tosco, que existia do lado de Fóra,
•junto à parede e perto da venda, um homem, de calça e
camisíHie zuarte, chinellos de couro crú, esperava, Travia
já umá boa hora, para.fallar com o vendeiro.
Eramm f>orluguez de seus trinta e cincó a quarenta
^nnoS,alt|ff espadaúdo, barbas aspéras, c a ^ l l l o s t o e i ^ e
maltratados eáhindo-Ihé sobre a testa, por deíiâixo^de
f pm chapéo de feltíò ordinário; pescoço de touro jE^cara de
Jíercules, na qual os olhos todavia, humildes como
r
os olhos de um boi de canga, exprimiam tranquilla
bondade. *
— Então ainda não se pode falfar ao homem ? perguntou
"elle, indoaõ balcão entender-se com o D o m i n g o s . ^ f e
— O patrão está agora-muito oceupado', Espere; f ^
— Mas são quasi dez horas e estou com unf-gole -de
cale no estomago!
— Volte logo \
Moro na cidade nova. E' um eêtfpao ffaquil
O caixeiro gritou então pára aMzMia', sem jnterromper
o que fazia t
— O homem que ahi está, seu João* diz que se vae
embora!
— Elle que espeçe um- pôuco, que já íhe falto ! respondeu o ^vendeiro no meio de umá-cariwa. Diga-lhe que
não v á !
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— Mas é que ainda não almocei e estou aqui a t i n i r ! . . .
observou o hercuíes com a sua voz grossa e sonora.
—- O' filho, almoce ahi mesmo! Aqui o que não falta
é de comer. Já podia estar aviado!
- - Pois vá l á ! resolveu o homemzarrão, sahindo da
venda para entrar na casa de pasto, onde os que lá se
achavam o receberam com ar curioso, medindo-o da cabeça
aos pés, como faziam sempre com todos os que ahi se apresentavam pela primeira vez.
E assentpu-se a uma das mezinhas, vindo logo o caixeiro
cantar-lhe a lista dos pratos.
— Traga lá o pescado com batatas e venha um Martello
de vinho.
— Quer verde ou virgem?
—- Venha o verde; ings anda com isso, Jilho, que j á não
vem sem tempo
!

GO

IV
Meia hora depois, quando João Romão,se vio menos ocçupado, foi ter com o sujeito que o procurava e assentou-se
defronte ^elle, cahindo de fadiga; i n a l e m se queixar,
nem se lhe trahir na physionomia o menor symptoma de
cansaço;
— Yòcê vem da parte do Machucas? perguntpu-lhe.Elle
íaliou-me de um homem que sabe calçar pedrajlascar fogo
e fazer lagedo | . H
•—
.'—
—
d'c!la

Sou eu.
Eslava empregado n'ouíra ^ e á m f S t W ^ : ^
Estava e estou. Na de São Diogo, mas desgostei-me
e quero passar adiante.

r ? — Quanto lhe dão lá'/ .
•
— Setenta mil réis.
6 "|
—. Oh! Isso é um disparate!'
— Não trabalho por menos ? , .
— Eu, o maior ordenado que faço é de c i n c o e n l a r ^ ^ :
— Cincoenla ganha um macaqueiro...
— Ora! tenho ahi muitos trabalhadores denagedp por
esse preço!
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—r Duvido que prestem! Aposto a mão direita em comó o
senhor não encontra por cincoenta mií jpéis quem dirija a
broca, pese a polvora e lasque Jogo, sem lhe estragar á
pedra e sem fazer desastres!
- i . Sim, mas setenta mil réis é um ordenado impossível!
Vsr» N* estocas o vou como vim.* «vFica o dito por não dito!
— Setenta mil réis j| muito dinheiro!...
' — Cá por mim, entendo que vale a pena pagar mais um
pouco a ura trabalhador bom, do' que estar a soffirer desastres, cofno o que soífreu siia pedreira a semana passada! Não fallando na vida do pobre de Christo que ficou
debaixo dafJédra!,...
— Ah! O Machucas fallou-lhe no desastre^
— Gontou-nfo, sim senhor, e o desastre não aconte-.
ceria se ò homem soubesse fazer o serviço!
— Mas sétenta mil réis é impossível. Desça um pouco!
— Por menos não me serve... E escusamos de gastar
palavras!
J j r f R # ê cõnhéóe a pedreira?
—r Nunca a vi de perto, mas quiz me parecer que é boa.
De lotfg:e cheirqu-rrfe a granito.
Éspere um instánte.
João nonião deu um pulo, á venda, deixou algumas ordens, enterrou um r chapéo na cabeça e voltou a ter com
p outro.
f L ~ .Ande a ver! gritou-lhe da porta do frege, que a pouCò
e pouco se esvaziara detodo.
O cavouqueiro p | õ U dozie vintçns pelo seu almoço e
Jicempanhou-è em silencio.
9**
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: ^travessaram' o cortiço. •
A labutação continuava. As lavadeiras tinham já ido almoçar e.tinham voltado de novo pára o trabalho. Afora es*
lavam todas de cliapeo de palha, apezar das toldas que se
armãram. Um calor de cáustico mordia-lhes os toutiços ém
brasa e scintillantes de suor. Um estado fBbrifàpoderava J e
delias í^aquelle rescàldo; àquella digestão feita ao soi ferméntava-lhes o Sangue. A Machona altercava com uma preta
que fôra reclamar um par de meias ejlSprocâlTunia camisa;
a Augusta, muito mOllesobreasíta taboa de lavar, parecia
derreter-se como cebo; a Leocadia largava de vez em
quando a roupa e o sabão para coçar as^eomichões do quadril 3 das virilhas, assanhadas' pelo mormaço; a Brtíxa
monoldgava, resmungando i^umà insistência de idiota, ao
f ado da Marciann&que, çom o seu typo dfc. mulata velha/um
cachimbo ao canto da bocca, cantava, toàdas monotOnãS do
sertão :
« Maricas tá marimbando, *
Maricas tá marimbando?
Na passage dó riacho
Maricas tá marimbando. »
A Florinda, alegre, perfeitamente b$m com o rigór do
sol, a rebolar sem fadigas, assobiava os chorados é lundus
que se tocavam na estalagem, e junto Cella., a pàelancolica
senhora Dvona Isabel suspirava, esf^gándo a' stía ròtípa
dentro daHina, automaticam en|g, coWicMm condemnádo a
trabalhar no presidio; ao pas^é ípie o Albino, saracoteando
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os seus quadris pobres de homem lymphatieo, Jbalia na
taboa um par: de calças, no rhythmo cadenciado emiúdo
de um cozinheiro a bafèr bifes, 0 corpo tremia-lhejodo, e%
elle, de vez em quando, suspendia o lenço do pèscfóço para
enxugar a fronte, e então um gemido suspirado sub\a-lhe
aos lábios.
Da casinha, numero
vinha um falsete agudo, mas afinado. Era a dasJQores que principiava o seu serviço; não
sabia engommar sem cantar. No numero 7 INênêm cantarolava em tom muito mais baixo; e de um dos quartos do
fundo da estalagem sahia de espaço a espaço uma nota
aspera de trombone,
O vendeiro, ao passar por detrás de Florinda, que no m o | j
mento apanhava roupa do chão, ft$rou-lhe uma palmada*
na parte do coppo então mais em f^clenci^.
~ Não bula, h e l n ? ! . . . gritou ella, rápido, erguendo-se
teza.
E, dando com João Romão: -> Eu logo vi! Leva implicando '
aqui com a gente e depois, vae-âe comprar na vencia, o
safado rouba no peso! Diabo do gallego! Eu não te quero,,
sabe t
0 vendeiro soltou-lhe riova palmada com mais força e
íugio, porque ella se armará com «um regador cheio d ' a g o i ^
—*,Vem p*ra cá, se és capaz 1 Diabo da peste!
João Romão já se havia afastado com ò cavouqueiro.
O senhor tem aqui muita gente ! . . . observou-lhe
este.
On! fez o outro, sacudindo os hombros^ e disse
depois çom empáfia : — Houvesse mais ceç» quartos que
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Estariam cheios!' Mas ^ tudo gente §éria! Não ha chinfrins
n'esta estalagem; se apparece uma rusga, eu chego, e tudo
acaba logo! Nunca,nos entrou cá a policia, nem nuncaía
deixaremos entrar I E olhe que se divertem bem com as
suas violas! Tudo gente muito boa!
Tinham chegado ao fim do paleo do cortiço e, depois de
. transporem uma porta que se fechava com um pezo amarrado a uma corda, acharam-sé no capinzal qúe havia antes
k" .da pedreira.
— Vamos por aqui mesmo que é mais perto, aconse. ihou o vendeiro.
E os dois, em vez de procurarem a estrada, atravessaram
o capim quente e trescalante.
, * Meio dia em ponto .,,0 sol estava a pino; tudo reverberava
á luz irrecorici||Rve]Ade dezembro, n'um dia sem nuvens.
gLj&' pedreira, piPiue ella batia de chapa em cima, cegava
olhada de frente.^lra prçcisct martyrisar a vista para des>, cobrir as nuances da pedra;;"nada mais que uma geande
mancha branca e luminosa, tlrminando pela parte de baixo
no chão coberto de cascalhO*miudo, que ao longe produzia
o effeito de um betume cinzento, e pela parte de cima na
./ espessura compacta do açvored$, onde se não distinguiam
outros tons mais do que nodoas negras, bem negras,
gSobre o verde-escuro.
A' por porção que os dois se aproximavam da imponente
pedreira, ^ terreno ia-se tornando mais e mais casçalbiídó*;
os sapatòs. enfarinhavam-se de uma poeira clara. Mais
adiante, por aqui e por ali, havia muitas çarroças/algumas
em movimento, puxadas a burro e cheiM dé calhaus j>ar-
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tidos; outras já-promptas para seguir, a espera do animal,
e outras enfim com os braços para o ar, como se acab.assem
de ser despejadas n'aquelle instante.Homens labutavam.
A' esquerda, por cima de um vestígio de rio, que parecia
ter sido bebido de um trago por aquelle sol sedento, havi,a
uma ponte de taboas, onde tres pequenos, quasi nús, cott^i
versavam assentados, sem fázer sombra, illuminados a
prumo pelo «sol do meio dia. Para adiante, na mesma '^irecçãoUcorria um vasto • telheiro, velho e sujo, firmado
sobre columnas de pedra tosca; ahi muitos portugueze%
trabalhavam de canteiro, ao barulho metallico do picão que
feria o granito. Logo em seguida, surgia uma ofíieina de ferreiro, toda atravancada de destroços e objectos quebrados,
entre os quaes avultavam rodas de carro; em volta da
bigorna dois homens, de corpo-nú, banidos de suor e
alumiados de vermelho como dous diabos, martellavam
cadencio^amente sobre um pedaço de ferro em brasa; e
ali^mesnil^erto d'eUes, a forja escancarava uma guela infernal, d'tMe sahiam peqtiénas línguas de fogo, irrequietas
e gulosas.
João Romão parou á entrada (K^íTei&a f pitoUiparaum
dos ferreiros: «
— O' Bruno! Não se esqifêçado varal da lanterna do
portão!
Os dois homens suspenderam por íím-* instante o tra*balho.
— Já lá fui ver, respondeu o Bruno. Não vale- a pena
concertal-o; está todo comido de ferrugeiftíSaz se-lhe um
novo, que é melhor!
2*** * Mk
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— Pois! veja lá isso, que a lanterna está a cahir! i o vendeiro seguio adiante com o outro, emquanto atrás
recomeçava o martellar sobre a bigorna.
Em seguida via-se uma miserável estrebaria; cheia de ;
capim secco e excremento de bestas, com logar para meia
fBúzia de animaes. Estava deséHa, mas, no vivo fartum;r
exhalado de lá, sentia-se que fôra habitada ainda aquella
^ n d t ^ Havia depois um deposito de madeiras, servindo ao
rrÉgmo tempo de oficina de carpinteiro,, t e n d ^ á porta
.tçoncos d'ãrvore, alguns j á cerrados, muitas taboas
v empilhadas, restos de çay#Ms e mastros do navio.
D'ah.i á pedreira restavam apenas uns cincoenta passos e
o chão era já todo coberto por uma farinha de pedra moida
^ que sujaviTcomo a cal.
Aqui, ali, por toda a parte,encontravam-se trabalhadores,
uns ao sol, outros debaixo de pequenasJ)arracas feitas de
lona ou de folhas de palmeira. De um lado cunharam pedra cantando ; de outro a quebravam a picaretajlde outro *
afeiçoavam lagedos a ponta d ^ ^ c ã o ; mais aifii$ite faziam v
parallelipipedot a escqprif e Éhaçéte. E todo aquelle retitn^ ^
• lim de ferramentas, e o martellar da forja, e o çôro dos que v
lá em cima brocavam a rocha para lanpr- lhe fogo, e a
surda zuada ao longe, qyiPvifl^a d o ^ á ^ Q , como.de uma
aldeia alarmada; tudo dava a idéa de.úma actividade feroz,
de uma luta de vingança e de ódio, Aquelles homens gottejantes de p o r , bebedos dei calor, desvairados de insolação, a queb^rem, a esplcafar^tn, a torturarem a pedra,
pareciam um piihhadõde! demónios revoltados na sua im- '
potencia contra o impassível gigante que os contemplava
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com desprezo,imperturbável a todos os golpes e a todos os
tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito.
0 membrudo cavouqueiro havia chegado á frafda do orgulhoso monstro de pedra; tinha-o cara a cara, medio-o de,
alto a baixo, arrogante, n'um desafio surdo. 1
A pedreira mostrava n'esse ponto de vista o seu lado
mais imponente. Descomposta, com o escalavrado flanco,
exposto ao sol, erguia-se altaneira e desassombrada, aífrdP
tando o céo, muito Íngreme, lisa, escaldante e cheia de
cordas que mesquinhamente lhe escorriam pela cyclopica
nudez com um eífeito de teias de. aranha. Em certos logares, muito alto do chão, lhe haviam espetado alfinetes de
ferro, amparando, sobre um preeipicio, miseráveis taboas
que, vistás cá de baixo, pareciam palitos, mas em cima
das quaés uns atrevidos pig^êos- de,forma humana equiiyá
gravam-se, desfechando golpes de picareta contra o giga^te.
1
O cavouqueiro meneou a cabeça com ar de lastima.
0 seu gesto desaprovava todò aquelle serviço.
.
Veja lá! disse elle, apontando para Certo ponto da
rocha. Olhe.pr'aquiilo! Sua gente tem ido ás cegas no trabalho d'esta pedreira! Deviam %iao61-a justamenfé por
aqueloutro lado,'para hão contrariar os veios da pedra.;
•Esta parte aqui é toda grartito, é a melhor! Pois olhe só o*
que elles têm tirado de lá—umas lascas, uns calháos que
não servem para nada! E' uma dôr de coração ver estragar
assim uma peça tão boa 1 Agora o que hão de fa?eçr d'essa
cascalhada que ahi está senão macacos? E brada aos céos,
creia! ter pedra d'esta ordem para empregal-a em macacos!
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O vendeiro escutava-o em silencio,"apertando os beiços,
aborrecido c o m a i d é a d'aquel!e prejuízo.
— Uma porcaria de serviço! continuou o outro. Ali
onde estáaquelle homem é. que deviam ter feito a broca,
porque a explosão punha abaixo toda festa aba que é separada por um veio. Mas quem tem áhi o senhor capaz de
fazer isso ? Ninguém ; porque é preciso uni empregado que
saiba o que faz; que, se a polvora não fôr muito bem medida, nem só não se abre o veio, como ainda succede ao
trabalhador.o mesmo que succedeu ao outro! E' preciso
conhecer muito bem o trabalho para se poder tirar partido
«. vantajoso cFesta pedreira ! Boa é ella, mas não nas mãos
|eftí que está! E' muito perigosa nas explosões; é muito
em p é ! Quem lhe lascar fogo não pôde fugir senão para
cima pela corda,"e se o sujeito não fôr fino íeva-o o demo!
Sou eu quem o diz! i p
E depois de uma pausa, acrescentou, tomando na sua
mão, grossa como o proprio cascalho, um parallelipipedo
que estava no chão :
Que digo eu?! Cá está! Macacos de
granito! isto até é uma coisa que estes burros deviam esconder por vergonha!
% Acompanhando a pedreira pelo lado direito e seguindo-a
jj na volta que ella dava depois, formando um angulo obtuso,
é que se via. quanto era grande. Suava r se bem antes de
chegar ao seu limite com amatta.
' — Que mina de dinheiro !... dizia o homemzarrão, parando" enthusiasmado defronte do novo panno de rocha
viva, que se desdobrava na presença d'elle.
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-ss^Toda esta parte q u e ^ e è%ue a g o r a / d t ó l ^ i i _Joã4
Romão ainda não é .minhajpP^
E ^ontinuaram a%nda^pirju|iaiiíè.
D'este lado multipiftcaVai|piÉíás barraquinhas^ os macaqueiros trabalhavam á^prirmrá d'ellasyindiffere|tes áquelíes
dois. Viam-se panelías ao fogo., sobre quatro pearas, ao ar
livre, e rapazitos tratando do jantar dos paes. De mulher
nem signal. De v e r i e m . quando, na penumbra de um ensombro de lona, dava-se com um grupo de homens, c#«f
-mendo de cocaras defronte uns dos outros, ufiia sar^nha
mão esquerda, um pão na direita, ao lado de ]|tíaa f arrafoí
d'águaf
•
-r^; Sempre o mesmo serviço maPfeito e,rmal .dirigido!../
resmungou o cavouqueiro. |
; Éntretanto, a mesma actividade parecia reinar por ioda a
psgple. Mas, la no fim, debaixo dos bambús que már,çavaT$
o p m i t e & pedreira^alguns trabalhadores dormiam<*á-sõm,-;
bra,de papo para o a í v a barba espetando para o alto, o pes-]
poço entumecido de cordoveias grossas como enxarcias d ^
naviò, a bocca aberta, a respiração forte e . tranquilla de
lánimal sadio, n'um feliz e plethorico resfolgar dp besta cansada.
— Que relaxamento! resmungou de novo o cavouqueiro.
Tudo P o estáta reclamar Um homem tezo que olhe a sério para o serviço!
— Eu nada tenho que ver com este iatlo'! observou
Romão.
— Mas lá da s u a b a n d a liã<? de fazer o mesmo 1
Claré I
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Abusam, porque termo de * olhar peío nepcio lá
fira»..
-^Commigo aqui é que elles não %iam cera. Isso juro
eu! Entendo que o empregado deve ser bem pago, tér para
a sua comida á faria,» o seu gále de vinho, mas que deve
fazer serviço que se veja, ou, então, rua! Rua, que não
falta por ahi quem queira ganhar dinheiro ! Auctorise-me a
olhar por elles e verá!
O diabo e que você quer setent|?milréfé... suspirou
^oão R o m ã o . 5 S
'/rv * mi
; r—• Ah! nem menos um rea£!.,. Mas commigo aqui ha de
ver o quPlhe faço entrar p/algibeira! Temos cà muita
'gente que não preçisa de estar. Para que tantò macaqueiro,
por e$.çmplo? Aquilio é serviço pac£|lescanço; é serviço de^
criança! Em vez de todgg. j i ^ P i l p e s m a â , pagaMalfó*'^.
trinta mifreis...
— E' justamente quanto lhas BQU^
... melhor seria íomlrdpisboa^irabalhadores dS^Jncoenta, que fazem o dobro do quo fazem aqupUes mJg
nos e que/podem servir ^para^uiitras coisas C a r e c e qu<r
Qunca trabalharam íjjDlhe,
^terceira vez <tue jiquelhl
que alli está deixa cáhir ó escopro,! Com eífeito!
João Romão ficou calad^, a scismar, em quanto v oitavam!
Vinham ambos pensaUvos/V
jjÇ á f e
\ — E você, se eu o tomar, disse depois o vendeiro, muda-se cá para estalagem %
- à Naturalmente! -não hei de ficarlá na cidade nova,
tendo o serviçei aquií...
.
E a comida, forneço-a eu ?.

O Corm$or;

m

S f ^ l Isto ó que a mulher é quem%íaz; «Was a»",-compras
sahem-lhe da venda,..
.
• v v Pois está fechado o negociol d e l i h e r ò ^ ^ ^ f t o m ã o ,
convencido de que não podia, por economia, dispensar um
< homem d'aquelles. Ê pensou lá de si para s i : « Os, meus
. ^ l e n t i m i l reis voltar-me-hão á gaveta. Tudo me ílof em
casa! »
Então estamos entendidos,?..'. .,
:
* - Estamos entendidos!
Posso amanhã fazer a rhudánça?
- p Hoje mèsmo, se quize^; tenho um.jpommodo que lhe
ha de calhar. E' o numero 3 Í ; You mostrar-lh'o.
bç Ê,-aligeirando o passo, penetraram na estrada àp%àpinzal corri direcção ao f u n d e i o cortiço.
v
Ah! é verdade ! como você se chama ?
* —iJerônyjffo, para o servir.
—«• Servir a Deus. Sua mulher lava ?
E1 lavadeira", sim senhor.
W- Bem, precisamos vêr-lhe umiMmjlpfe
* H Q vendeiro empurrou a porta do fundo ida estalagem,
d'oíuie escapou, como de uma j a n e l l a fervendo qup se destapa? uma Êaforada quente, vozeria tresandaste á fermentação
suores e roupa ensaboada seccandofao sol.
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*ÍNo dia seguinte, com effeito, ali pelaS sele da manha,"
duarido o Cortjçp^rvia já fflEcostumada labutação, Jeroíjymo aryresentòu-se junto com a mulher, parajomarêm
conta a a ^ s i n h a alugada na yespera.
•"' A. mulher .ttamafwse Piedadè
Jesus; teria trinta^ annos, boa estatura, incarne ampla e rija, cabellos fortes d<£
«m castanho fulvo, .dentes pouco alvos, más solfdos & perfeitos, Caía cheia, pkysidnomia aberta^ um^odo de Hon%>mia toleirona, des^feotoando-lhe pelos olhos e pela boGca
ií^uma sympathica expressão de honestidade, simples e naturaj. .
"Vierim ambos á bdléa da andorinha que lhes carrego u%s
trens. Ella trazia urçà saia dè sarja rgxa, cabeção branco
de panninho delttgólão e:n'a cabeça íirh 4enço vermelho de
â^cobaça; o ma r ido & f ô s m a féapa-do dia^anterior.
E os doi?apearafi^|ejgnuito atrapalhados com os objectos que não cors^trlá aos homens da carroça; Jeronymo
abraçado a c(pas formidáveis mangas de vidro, das primitivas, d'essa#á& cjuf se podia á vontade enfiaruma$)e?n:a;
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e a Piedade atracada com um velho r e l e i o de parede e
com uma grande trouxa de santos e {falmas bentas. E assim atravessaram o pateo da estalagem, entre os commenJarios e os olhares curiosos dos antigos moradores, que.;
"uuneasiam. sem u p pontinha de desconfiança osinquili*
nos^iovos que surgiam.
„
:
J5T O que será este pedaço d^omem.? indagou á Machona da sua visinha de tina, a Augusta Carne-molle.
I
— A modos, respondeu esta, que vem pr'a trabalhar na
pedreya. Elle hontem andou por lá um rôr d#tempocon$
o Jofio Rftmão.
— ^ q u è l l a mulher que entrou junto será casadas c$m
.filie?'
— É de crer.;
.
Ella me padece gepíè das ilhas. sR
— Elles o que têm é muito bons trastes de sçp ! interveio a Leocadia. Uma cama que 4eve de se&wáj reg^l<? e
um toucador com um ^espelho maior do que áquella peneira !
^
a commoda, você vio, nhá Leocadia? perguntou
Florinda, gritando para ser ouvida, porque entre ella e a outra estavam a Bruxa e a velha Marcianna.
| —• Yi. Rico Iraste!
i v
— E o oratorio, então? Muito bonito ! . . . ' — Yi também. É obra dè capricho. líão f elles, sejam,
lá quem fòr, são gente aíranjada.\. Isso não se lhes*pôdonegar!
— Se são borís ou ^áos só com o^empó^sesaberá.!;*.
arriscou Dona Isàbét.
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— Quem vê cara não vê corações... sentenciou o triste
Albino, suspirando,
— Mas o numero 35 não estava occupado por aquelle
homem muito amarello que fazia charutos?... inquirio
Augusta.
— Estava, confirmou a mulher do ferreiro, a Leocadia,
porém crej.0 que arribou, devendo não sei quanto, e o
João Romão então esyaziou-lhe hontem a casa e tomou
conta do que era d'elle.
| É ! accudfò a Machona; hontem, pelo cahir das vduas
. da tarde, o Romão andava ahi ás voltas com « os .cacarecos
•BBI dojcharuteiro. Quem sabe, se#o pobre hom&m riã<j levou
a breca, como succedeu aqueloutro que trabalhava-ée
ourives?f i & í — Não ! Este creio que está vivo.,.
^ \
—- O que lhe digo é que aquelle numero 35 tem máb
agouro! Eu cá por mim não o queria nem de graça! Foi
lá que morreu a Maricas do Farjão!
Tres horas depois, Jeronymo e Piedade achavanb-se
installados e dispunham-se a comer o almoço,que a mulher
preparára o melhor e o mais depressa que poude.Elle contava aviar até á noite uma infinidade de coisas, para poder
começar a trabalhar logo no dia seguinte.
Era tão methodiccr e tão bom como trabalhador quanto o
era como homem.f
Jeronymo viéra da terra, com a mulher e uma filhinha
ainda pequena, tentar a vida no Brafcil, na qualidade de colono de um fazendeiro, em cuja fazentlt moirejou durante
dois annos, sem nunca levantar a cabeia, e d'onde afinal

O

CORTIÇO.

401

se retirou de mãos vazias e com grande birra pela lavoura
brasileira. Para continuar a servir na roça tinha que sujeitar-se a emparelhar com os negroâ* eScfavòs e viver com
ellès no mesmo meio degradante, encurralado como uma
bestassem aspirações, nem futuro, trabalhando eternamente para outro.
Não quiz. Resolveu abandonar de v^z se m^h&nte estupor
de vida e atirar-se para a côrte, onde,diziam-lhe patrícios,
todo o homem bem disposto encontrava furo. E,com effeito,
mal chegou, devorado de necessidades e privações, meb.
feu-se a quebrar pedia n'uma pedreira, mediante um misgrav&l salario. A sua existpÔia jDontinuava durf e precaria;
a ínúffiér já, então lavava e engommava* mas com pequena
Jreguezia e mal pifa. 0 que os|dois faziam chegava-?
lhes apenas par# não morrer de forro e pagar o quarto da
estalagem.
_ Jeronymo, porém, era perseverante, observador e dotado
de certa habilidade. Em poucos mezes se apoderava do seu
novo officio e, de quebrador de pedra, passou logo a fazer
parallelipipidos; e depois foi se ageitando com o prumo, e
com a esquadria e metteu-se à fazer lagedos; e finalmente,
á força de dedicação pelo serviço, tornou-se tão bom como
os melhores trabalhadores de pedreira e a ter salario igual
ao d'eíies. Dentro de dois annoS, distinguiarse tanto entre os
companheiros, que o patrão o converteu n'uma especie de
contra-mestre e èleVou-lhe o ordenado a setenta mil réis.
Mas não Corara só o seu zelo e a sua habilidatfe o que o
pô? assim para a f r | n # ; duas outras coisás contribuíram
mhilo para isso : a força de touro que o tornava respeitado
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e terMdo por todo o pessoal dòs trabalhadores, como ainda,
e talvez principalmente,a grande seriedade do seu caracter
e a pureza austera dos seus costumes. Era homem de uma
honestidade a toda a prova e de uma primitiva simplicidade
no seu modo de viver. Sahia de casa para o serviço e do
serviço para a casa, tnrde nunca ninguém o vira com a
mulher senão em boa paz; traziam a filhinha sempre limpa
e bem alimentada, e, tanto um como o outro, eram sempre
os primeiros á hora do trabalho. Aos domingos iam ás
.vezes á missa ou, á tarde, ao passeio publico; n'essas oc~
casiões, elle punha uma camisa engommada, calçava sapatos e enfiaVaum paletó; ella o spu vestido de ver a Deus,
os seus oiros trazidos da terra, que nunca tinhàm ido ao
monte de soccorro, máo grado as difficuldâdes com que os
dois lutaram a principi&no Brazil.
Piedade merecia bem o seu homem, muito diligente^
sadia, honesta, forte, bem acommodada còm tudo e com
todos, trabalhando de sol a sol e dando sempre tão boas
contas da obrigação, que os seus freguezes de roupa,apezar
d'aquella mudança para Botafogo, não a deixaram quasi
todos,
Jeronymo,ainda na Cidade nova,logo que principiára a ganhar melhor,fizéra-se irmão de uma ordem terceira e tratára
de ir pondo alguma coisinha de parte. Metteu a filha num
collegio, « que a queria com outro saber que não elle, a
quem os pães não mandaram ensinar nada. » Por ul timo, no
cortiço em que então moravam, a «sua casinha era a mais
decente, amais respeitada e a mais c o n f o r t á v e l p o r é m ,
com a morte do seu patrão e com uma reforma estúpida
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que òs successóres d'este realisarara em todo o serviço da1
pedreira, o colono desgostou-se d'ella-e resolveu passar para
^òulra.
Foi então que lhe indicaram a do João Romão, que,
depoistlo desastre do seu melhor empregado, andava jtista'
mente á procura de um homem nas condições de Jero-r
nymo.
Tomou conta da direcção de todo o serviço, e em boa
hora o fez, porque dia a dia a sua influencia se foi sentindo no progresso do trabalho. Com o seil exemplo os
companheiros tornavam-se igualmente sérios e zelos$Si|
Elle não admittia relaxamentos, nem podia consentir que '
um preguiçoso se demorasse ali tomando o logar de quem
precisava ganhar o pão. E alterou o pessoal da pedreira,
despedio alguns trabalhadores, admittio novos, augmentou
o ordenado dos que ficaram," estabelecendo-lhes novas
obrigações e reformando tudo para melhor. No fim de dois
mezes já o vendeiro esfregava as mãos de contente e via,
radiante, quanto lucrára com a acquisição de Jeronymo;
tanto assim que estava disposto a augmenlar-lhe o ordenado para conservai-o em sua companhia, « Valia a penai!"
Aquelle homem era um achado precioso ! Abençoado fosse
o jVIachucas que lh'o enviára! » E começou tf distinguil-0
e réspeital-o como hão fazia a ninguém.
0 prestigio e a consideração que Jeronymo gosava entre
os moradores da outra estatègem d'o;nde vinha, foi a pouco
e pouco se reproduzindo entre os seus novos companheiros
de cortiço. Ao cabo de algum tempo era consulado e ouvido , quando qualquer questão difficil os preoçcupavarf Des-
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cobriam-se defronte d'elle, como defroqte de um supefíor;
até o proprio Alexalidre abrira uma excepção nos seus bafa itds e fazia-lhe uma ligeira continência com a mão no
boné, ao atravessar o pateo, todo fardado, por occasião de
.vir ou de ir para o serviço. Os dois caixeiros da #enda, o
Domingos e o Manoel, tinham enthusiasmo por elle.
« Aquelle é que devia ser o patrão, diziam. É uri? homem
sério e destemido! Com aquelle ninguém brinca ! » E,
Sempre que a Piedade de Jesus ia lá a taverna fazer as
suís compras, a fazenda que lhe davam era bem escolhida,
bem medida ou bem pezada. Muitas lavadeiras tomavam
inveja d^lla* mas Piedade era de natural tão bom e bemfazejo que não dava por isso e a maledicência murchava antes de amadurecer.' I
Jeronymo acordava todos os dias ás quatro horas da manhã, fazia antes dos outros a sua lavagem á bicando pateo,
*soccava-se depofs com uma boa palangana de caldo de
unto, acompanhada de um pão de quatro; e, em mangas de
camisa de riscado, a cabeça ao vento, os grossos pés sem
meias metlidos em um formidável par de chinellos de couro
cru, seguia para a pedreira.^
A sua picareta era para os companheiros o toque de r§u^nir. Aquella ferramenta movida por Um putejo de H e r ó i s
valia bem os clarins de um regimento tocando alvorada.
Ao seu retinir vibrante surgiam|$0'djaos opalino das neblinas vultos côr de cinza, que lâ iam, como sombras, galgando a montanha, para cavar na pedra o , pão-no^o de
cada dia." E, quando o sol desfechava sobre o píncaro da
rocha os seus primeiros raios, já encontrava de pé,- a ha-
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ter-se contra o gigante de granito, aquelle misefo grupo de
obscuros batalhadores.
Jeronymo só voltava á casa ao descahir da tarde, morto
de fome e de fadiga. A mulher prepàrava-lhe sempre*para
o jantar alguma dás comidas da terra d'elles. Eali, n'aquella
estreita salinha, socegada e humilde, gosávam os dois, ao,
lado um do outro, a paz feliz dos simples, o voluptuoso»
prazer do descanso após um dia inteiro de èanceiras ao sol.
. E, defronte do candieiro de kerosene,.Conversavam sobre asua vida e sobre a sua Marianita, a filhinha que estava
no collegio e que só os visitava aos domingos e dias santo!.
Depois, até ás horas de dormir, que nunca passavam
das nove, elle tomava a sua guitarra e ia para defronte da
porta, junto com a mulher, dedilhar os fados da sua terra.
Era n'esses momentos que dava plena expansão ás saudades da patria, com aquellas cantigas melancólicas em què a
sua alma de desterrado voava das zonas abrazadasda America para as .aldeias tristes da sua infância. ^
E o canto d'aquella guitarra estrangeira era um lamento
choroso e dolorido, eram vozes magoadas, iiiais tristes do
que uma oração em alto mar a quando a tempestade agita
as negras azas homicidas, e as gaivotas doidejam assanhadas^ cortando a treva com os seus gemidos presagos, tontas como se estivessem fechadas dentro de uma abobada
' 4 e chumbo.
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VI

Amanhecêrá um domingo alegre no cortiço, una boríi ília
| p abril. -Muita luz e pouco calor.
£ As tinas'estavam abandonadas; os córadofros despidos,
j aboleiros e taboleiros «de. roupa engommada sahiam das
qasmhas, carregados ná maior parte pelosi filhos das proferias lavadeiras que se mostravam agora quasi todas de
íkto limpo; os casaquinhos brancos avultavam por cima das
& lias de chita de côr. Desprezaram-se o# grandes chapébs
Ce.pajha e os aventaes de aniagem,; agora as portuguezas
l nharn na cabeça um lenço novo de ramagens vistosas e as
Vrazileiras haviam penteado o cabello e pregado,nos éachos
: egros um ramalhete de dois: vinténs ; aquellásvtraçavam
no hombro cKales de lâ vermélha, e estas de crochet, de um
amarei lo desbotado. Viam-se hoíhens de còppo rtú, jogando
a placa, com grande algazarra.,Um grupo dettalianos, assentado debaixo de uma arvore, conversava ruidbsamente,
fumando pchimbo. Mulhères. ensabdàvam os filhos pP^
quenos debaixo da bica, muito zangadas, a darem-lhe murros, a praguejar, e éicrianças berravam, de olhos fechados,
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esperneando: A casa dà Machona estava "num reboliço, porque a família ia sahir a passeio; a velha gritava, gritava
Nênêm, gritava o Agostinho. De muitas outras sahiam,
cantos ou sons de instrumentos ; ouviam-se harmónicas é
ouviam-se guitarras* cuja discreta melodia era de vezf em
quando interrompida por um ronco forte de trombone. l f
Os papagaios pareciam também mais alegres com o domingo e lançavam das gaiolas phrases inteiras^ |Ére garga^
lhadas e assobios. A porta de diversos corhffiodos, trabalhadores descansavam, de calça limpa, e Camisa de meia
lavada, assentados em cadeira, lendo 4 Soletrando jornaeí
ou livros; um declamava em voz alta versos d'«GçLuziadas »,
com um empenho feroz, que o punha roucog&Transparecia
n'elles o prazer da roupa mudada 4epois de uma semana no
Corpo. As casinhas fumegavam úm cheiro bom de refogado^
de carne fresca, fervendo ao fogo. Do sobrado do Mirandasõ
as duas ultimas janellas já estavam abertas e, pela "escadaque descia para o quintal, passava umà criada carregando
baldes de agoas servidas. Sentia-se n'aquella quietação do
diainutil a foltá do resfolegar afflicto das machinas da visi?
nhança, com que todos estavam habituados. Para além do
solitário capinzal do fundo a pedreira parecia dormir em
paz o,seu sorrino deN pedra; mas, em compensação,4ô[movimento era agora extraordinário á frente da estalagem^ á
entrada da venda» Muitas lavadeiras tinham jdo^para "o
portão, olhar quem passava; ao lado d1ellaso AlSno, Vestido'
de branco, com o seu lenço engommado ao pescoço, óntretinha-se a chupar balas de assucar, que coraprára ali
mespio ao taboíeiro
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è .Dentro da tavéÁa, os martellosíle vinho bráíico, os copos
dé-cerveja nacional e os dois vinténs de parafy ou laranjinha succediam-se por cima do bafcão, passando das mãos
do 'Doinin^)s e do Manoel para ás mãos ávidas dos operários
e $òs trabalhadores, que os recebiam com estrondosas e x clamações de pandega. A Izaura, que fôra n'um pulo tomar
o seu primeiro ,.capilé, via-se tonta com os apalpões que
lhe davanfo Leonor não tinha um instante de socego, saltando de um lado para outro, com uma agilidade de mono,
a fugir dos punhos, callosos dos .cavouqueiros que, entre
risadas, tentavam" agarral-a ; e insistia na sua ameaça dõ
costume : % .que se queixava ao juiz de orfe! » mas não: se
; ia embora, pjtfque ^ l í b n l é fda veada vielli estaeMnaí um
hdmem que íootva cinco instrumentos ao-mesmo tempo,
^ o m um acompanhamento desafinado de bombo, pratos ç
§||fram apenas oito horas p já muita gente comia e palaIvfeava na casa de pasto ao lado da venda. João Romão, de
foupa mudada como os outros, mas sempre empniangas de
camisa, appareCia de espaça a espaço, servindo os comoj|psaes; e a Bertoleza, sempre suja e tisnada, sempre
sèm domingo nem dia sfei^o^á estafa ao fog^o, ^néx^njio
âs.panellas e enchendo os pratos.
;JJm- acontecimento, porém, veio revolucionar alegremente toda aquella confederação da estalagem. Foi a chegada da Rite Bahiana, que voltava depois de uma ausência
de me.zes, "durante a qual só déra nofcias suas nas oç-,
casiões de.pagar o aluguel do eommodo. ^
¥ Vinha acompanhada por um moleque, que trazia na
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cabeça un* enorme samburá carregado cíe compras feitas
no mercado ;um grande peixe espiava por entre folhas cre
alface com o seu olhar 'embaciado e iriste, contrastando
com as risonhas côres dos rabanetes, das cenouras e das
talhadas de abobora vermelha.
— Põe isso tudo ahrVessa porta. Ahi no numero 9, pequeno ! gritou ella ao moleque, indicando-lhe a sua casa^e
depois pagou-lhe o carreto. — Podes ir embora, carapeta L
Desde que do portão a bisparam na rua, levantou-se logo
um côro de saudações., g
— Olha ! quem ahi vem !
— Olé ! Bravo ! É a Rita Bahiana! *
— Já te fazíamos morta e enterrada í
.
E não é que o demo da mulata está cada vez mais
sacudida ? . . .
— Então, coisa ruim! por onde andaste atirando esses;
quartos?
|
D^sta vez a coisa foi de esticar, hein?!
Rita havia parado em meio do pateo.
Cercavam-na homens, mulheres e crianças ; todos queriam novas d^lla. Não vinha em trajo de domingo; trazia
casaquinho branco,%may||ia que lhe deixava ver o pé sem
meia n'um chinello de:polimento ,com enfeijes de marroquim
de diversas -cfces. Noiseu farto cajpllo, èrespo e.reluzent#,
puxado sobre a nuca, havia um molho de manjaricão e
um pedaço dê baunilha' espetado por um gancho. E toda
ella respirava o asseio das brazileiras e um odor sensual
de trevos e plantai aromaticas. Irrequieta, saracoteando o
atrevido e nj9 quadril bahiano, respondia para a direita e
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para l i esquerda, pondo á rçiostra um fio d^ dentes claros e
brilhantes que enriqueciam a sua physioilomia ,còm um
Yealce faseinador. Aeudio q u a s i t o d o o cortiço paja recebel-á. Choveram
allraços e a s chufas do bom acolhimento.
Por onde andara aquelle diàfio, que não apparecia para
; mâis de tres mezes?
m* — Ora, riem me falles, coração ! Sabe? pagode de roça!
/Quehei de fazer? é a minha cachaça velha!. . i
t - r " Mas onde estiveste tu enterrada tanto tempo, creatura?
— Em Jaearepaguá.,
§j| v-"- CQ*P quem?
Ê"" — Gom o.'Firmo...
,
E f m Ê i
dura isso ?
Cala a bocca! A coisa agora é seria!
| f <— Qual! Quem mesmo? tu? Passa fóra!
Ê?-—- Paixões da Rita! exclamou o Bruno com uma risada.
: Uma por anno ! Não contando as^miudas !
Nãô! isso é que não! Qiiando estou^ com iim homem
«ião olho p'râ outro !
Leocadia, que era perdida pela mulata, salt$ra-lh$ ao
p jscoçò ao primeiro encontro, e a^ara;defronte cTella^conr
mãot nas cadeiras, os»olho& húmidos
commoçao,
rndo,- sem se fart^';âé>yeí-à, :
- ^obre'
- perguntas :
.— Mas porque não te mettes tu logo por uma vefc com
Firmo % porque não tg casaf com eliefc.,
— Casar ? protestou a Rita. N ' e s s a | f o cáè a tílha de meu
[-<e! Casar? livra! Para qu%? para arragjar captiveiro?
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Um marido é peior que o diabo; pensa logo que afgente é *
escrava! Nada! qual! Deus te livre! Não ha como viver ;
cada um senhor e dono do que é seu!
E sacudio todo o corpo ifum movimento de desdém' que
lhe era peculiar.
i.— Olha só que peste! Considerou Augusta, rindo, muito
molle, na sua honestidade preguiçosa.
Esta também achava infinita graça na Rita Baliiana é?
seria capaz de levar um dia inteiro a vel-a dansar o chorado.
Florinda ajudavaá mãe a preparar o almoço, quandodlio
cheirou que chegara a mulata, e veio logo correndo,, a rir-se
desd#lônge, cáhirrlhe nos braços. A própria Marc^in^a, de.
seu natural sempre triste e mettida comsigo, apparèceu á
janella, parasaudat-a. A das Dores, com as sacas arrepa-»'
nhadàs no quadril e uma toalha por cima amarradá pela
parte de traz e servindo de avental, o cabello ainda por"
pentear, mas entrouxado no alto da cabeça, abandonou a
limpeza aue fazia em casa e veio ter com a Rita, pára darlhe umi palmada e gritar-lhe no nariz
— D^stá" vez tomasft um fartão, hein, mulata assanhada?... *
E, ambasj i csÉirém ifey||so, abraçaram-se em intimidade
dê amigas, que não têm segredos de amor uma para a outra,
A Bruxa veio em silencio apertar a mão de Rita e retiro u-sa logo.
— Olha a feiticeira!. bradou esta ultima, batendo no
hombro da idiota,. Que diabo^você tanto reza, tia Paula?
Eu quergypie você me dê um feití^jaar^i prender meu
homem W
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E tirifia uma phrase para cada um que sef" aproximasse.
Ao ver Dosa Isabel, que appareceu toda cerimoniosa na
%ua saia da missa e com o seu»velho chaíè de Macáo, abraçou-a e pedio-lhe uma pilada, que a senhora recusou, resmungando :
r~?Sae

d'ahi, diabo!
Cadê Pombinha ? perguntou a mulata.
. Mas, nessa occasiao, Pombinha acabava justamente de
sahir de casa, muito bouita e asseiada com um vestido
novo de* setineta. As mãos occupadas com o livro de rezas,
o lenço e a sombrinha.
— Ah liComo está chique ! exclamou a Rita, meneando
^gj^gjça!» É mesmo uma flórj -— E logo # que Pombinha se
,pôz ao sfu alcance, abraçou-lhe a cintura e deu-lhe um
beijo.— C/João Costa se não te fizer feliz como os anjos sou
capaz de ab-rir-lhe o casco com o salto do chinello ! Juro
pelos cabellòá do meu homem! — E depois, tornando-se
séria, perguntou muito em voz baixa á Don^Isabej.: — Já
teio ?.i.
ao que a velha respondeu n^ativjtnre|lte com
um desconsolado e mudo abanar efe orelhaá. v \
O circumspecto Alexandre, sem querelMéélii^r da »sua
gravidade» pois que estava fardado e p r o ^ l p ^ r á j , sahir,
contentou-se em fazer com a mão um cumprimento á mulata, ao qual retrucou e§ta com uma ícontinencp militar e
u g ^ ^ g a i h a d a que o descóntertãram.
Iam fazer commentarios sobrç o^aso* mas a Rita, voK
tando-se*para o outro lado, gritou :
— Ólha o velho Liborio! Como esta cada vez mais
duro !... Não se tntrega por nada o demonio do judeu 1
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É correu para o lugar, onde estava, aquecen$p-se aoj
bello sol de abril, ura octogenário^ seixo-,. que parèpia niu^
mificado pela idade, a fumar n'um resto de cachifóbot ci^o
pipo Eesapparecia na sua bocca já sem lábios,
Ê! ê! fez elle, quando a mulata se approximcra:
s — Então? perguntou Rita, abaixando-se para tocar-Éie
no hombro. Quando é o nosso negocio?... MalVocê ha de
deixar-me primeiro abrir o bahuzínho de folha!...
Libório 'rio-se cora as gengivas, tentando apalpar as
coxas da Bahiana, por caçoada, afectando luxuria.
Todos acharam graça n'esta pantominice do velhinho, e
entãòH mulata, para completar a brincadeira, deu uma
volta jhtOfando as saias e sacudio-as depois sobre a cabeça d1 elle, que se fingio indignado, a fungar exagerada
mente.
g entre a alegria leVaríÉda pela sua reappariçã^ no çortiço, a Rita deu conta do que^pintára na sua ausência;
disse o muito qu|^stou em Jacarepaguá; oentrudo que.
fizera pelo Carnaval.'Tres mezQs de folia! l|pri§nal, abaíIsaoPD a voz, segredq^ ás fompanheiras que l i noite teriam
um pagodinho de v^lãoPodiam contar como certo! ;
Esta ultima noticia causou vecd|tdeiro jubilo no áuditorio.
As patuscadas'da Rita Bahiana eram sempre as melhores
da estalagem. Ninguém comovo diabo da mulata para armar uma funcçãô que ia pelas tantas da madrugada, ^sem
saberia gente como "foi que & noite sé passou tão depressa.
Além de que « era aquena franqueza ! eraquanto houvesse
dinheiro ou credito, ninguém Jnoixia com a tripa murcha
ou com a guéla secca! »
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,.
f)iztífievh? ó Eeocadiíjha! quem são aquellès jururus
Êflue^eátâq agora no 35? indagou èila, vendo o Jeronymo á
porta âexksa com, a mulher.^ v
* —Ahf! explicoua interrogada, é o jeronymo e mais a Piedade, um casal que inda não conheces. Entrou ao depois
qute arribaste. Boa genté, coUados!
Rita carregdu "para dentro de, seu commodo as provisões
que trouxera; abriologo ajanella e poz-se a cantar. Sua
.presença enchia de a^égria a estalagem toda.
â O Jirmo, o mulato òom quem ellk agóía- vivla mettida, o
demonio que a desencabeçara para aquella maluqueira de
Jacarepaguá, ia lá jantar esse dia com um amigo .frata declarava isto ás companheiras, amolando uma faquinha tio
tíjollx) da sua poíta, para escamar o peixe; emquanto os gatos, aquelles mesmos qu& perseguiam o sardinheiro; vinham, um a um, chegando-se Bdos ^õ com o ruido 3a
afiação do*ferro. - 6 **
Ao lado idireito da casinha da mulata,/ no numero 8, a
das Dôres prewparava-se também para íeeebçr iCesse dia d
seu amigo è dispunha-se a fazer uma lirttóezaf geral na#
paredes, nos tectos, no chãb e nos çaoveis, antes cie meiter-se ria cozinha. descalça», com a saia levantada até ao
joelho, uma toalha na, cabeça, os braços arregaçados,
viám-na passar de carreira," de casa para a bica e da bica
outra vez para casa, carregando pezáclos baldes Seios
d'agoa. É cUáhi a pouco appare«iam ajudantes gratuitos para
os arranjos do jantar, tanto'do lado da das Dôrés, como do
lado da Rita^ah^ia;? O Albino encarregou-se de.varrer §
arrumar a casa d'esta, entretanto que a mulata ia para o

O

CORTIÇO.

89

fogãq preparar õs seus quitutes do norte. E veio a Florinda,
e veio a Leocadia, e veio a Augusta, impaçientes todas
ellas pelo pagode que havia de sahir á noite, depoteHdo
jantar. Pombinha não appareceu durante o dia, porque
estava muito occupada, aviando a correspondência dosara»
balhadorés e das lavadeiras : serviço este que ella deixava
para os domingos.
N ' u m a p e q u e n a m e s a , c o b e r t a p o r u m p e d a ç o d e jèhila,
com o finteiro a o lado daeaixlfiha d e papel, a meriína e s crevia, emquaflto o.dbno*ou dona d a carta dieta v a l e m voz
alt£| o q u e q u e r i a m a n d a r d i z e r i á f a m i l i a o u a a í g u m m á o
s d e v e a ò r d e r o u p a l a v a d a . È i a l a n ç a n d o tudo* n o p a p e l ,
apenas c o m algumas ligeiras
riiodiíicaçõês,
para*melhor,
no modo d e exprimir a i d é a . P r o m p t a u m a carta, svbscriptava-a, entregava-á*ao < dóno e chamava p o r outro,
ficando
a s ó s c o m u m d e c a d a vez, pois q u e n e n h u m d'elíes q u e r i a
d a r o sefí r e c a d o e m p r e s e n ç a d e m a i s » i n g u e m s e n ã o d e
Pombinha. Dêijorte^que a pobre rapariga ia accumulandoí
no seu" coração d e donzella toda a s u m m u l a ^ a q u e J l a s
paixões e d'aqújjtes jresentimêntQS, á s vezes mais fétidos
do qiie a e v a p o r ^ o d e u m lameiro e m dias d e grande,
calor.

r—Escreva lá, Nhan Pombinha! disse junto d'ella uni
cavouqueiro, coçando a cabeça; mas faça letra grande, que
é pr'a mulher'1 entender! Diga-lhe que não lhe mando d'esta
feita o dinheiro que me pedio, porque agora não rço tenho
e estou muito acossado de^apextps ^ mas que Ih'o prometlo
pro mez. Ella que se vaarrajando por lá, que eu cá sabe
Deus como me coso; e que, se o Luiz, o irmão, resolver
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de vir, que m'o m a n ^ dizer com tempo, para ver se se lhe
d á furo â vida por aqui; que isto de vir sem'inda ter
pr'onde, £ h$co negocid, poçque as coisas por cá.não correm ÍS'paraque digamos!
. ,.E depÔis que Pombinha escreveu, accrescentôii
-— Que eu tenho sentido muito a sua falta «d'ella; mas
também sou o mesmo e não me metto em porcarias e reJ lamentos; e que tenciono mandar buscal-a, logo que
DeusUne ajude, e a Yirgém! g l i i ^ o e n ã p ; tem dé que se
arreliar por mór do dinheiro riãl i r ' d ^ t a ; mie, comolá diz
o outro Aquando não ha eferei o perde f S h ! (ia esquecendo!)
quanto á^||ibánia, é Urar d'ahi o jupo! que a Libanra se
atirou aos cães e faz hoje má vida I a rua de São Jorge;
que se*esqueça d^llá por vez e perca o amor ás duas
corôaifque lhe emprestou!
L a menina escrevia tudo, tudo, apeflis interrompendo
o seu trabalho p a p e a r , c o r n a mão no queixo,#o cavouqueiro, á espeçji de nova phrase.
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E assim ia correndo" o domingo no cortiço até aferes da
tarde, horas em que chegou mestre' Firmo, acompanhado"
pelo seu amigo Porfiro, trazendo aquelle o violão e o outro
o cavaquinho.
Firmo, o actuai amante de Rita Bahiana, era um mulato
pachola, delgada de corpo e ágil como um' cabrito; capadocio de marca,^rnostico, só de maçadas, e todo elle .se
quebrando nos seus movimentos de capoeira. Teria seus
trinta e tantos annos, mas não parecia ter mais de vinte e
poucos. Pernas e braços finos, pescoço estreito, porém
forte; não tinha museulos, tinha nervos. A respeito de
barba, nada mais que um bigodinho crespo, petulante,
onde reluzia cheirosa a brilhantina do barbeiro; grande
cabelleira encaracolada, negra e bem negra, dividida ao
meio da cabeça, escondendo parte da testa e estufando em
glande gaforina por debaixo da aba do chapéo de palha,
que. elle punha de banda, derreado sobre a orelha esquerda.
»
'
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* Vestia, como de costume, um paletó de lustrina preta já
bastante usado, calças apertadas nos^joelhos, mas tão largas na bainha/jue lhe énguliam os pésinhos seccos e ligeiros. !Nãov trazia gravata, nem collete, sim uma camisa de
chila nova e ao pescoço, resguardando0o collarinlio, um
lenço alvo e perfumado; á bocca um enorme charuto de
dois vinténs e na mãô um grosso porrete de Petrópolis,
quenunca socegava, tantas volta^ie dava elle a um tempo
por entre os jjledos magros e*nervosos.
f l t e c a officiá^de torneiro, iniciai perito e vadio;' ganhava
umaÉemâna para gastar nJum dia»j ás vezes porém os da-;
dos^ ou a, roleta mulj^ljieãMm-lhe o diriheiro> e então elle
razia como ^aquelles^lfe/mos tres mezes; afogava-se n'uma
boa pandega com a Rita Bahiana. A Rita ou outra « O que
^ I P faltava por ahi eram sa||s Mpi -ajudar ura; homem
,a cuspir o cobre na bocca do diah^! » Nascêra no Rio de
Janeiro, na Côrtevmilitara dosdoz^aos vinte annos em
^d&ersas maltas dé "capoeiras; chegára a-decidir eleições
n^g tempos do voto indirecto. Deixou nóme em varias jreguezias e mereceu abraços, presentes e palavras de.grki. dão de algunsjmportantes chefes cie partido^ Chamava a isso
a sua época-de paixão politica; mas dfèpoíç desg^tou-se
com o systema de governo e renuriciOu^ás lutas elei-r
teraesi, ;pojs irão, conseguira nunGa-o logar de continuo
n'íiflia repartição publica—o seu ideal! —Setenta mil reis
mens^es; trabalho das nov# ás t r e $ , j K %
Aquella amigação 'com a, Rita Bahiana era Uma %oisa
muito complicada e vinha de longe; vinjha do tempo ein que
ella ainda estava chegadinha de frasco da Bahia, em compa-
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nliia da mãe, uma cafu* dura, capaz de arrancar as triffâ&ao
Manduca da Praia. A ca fusa morreu e o Firmo tomòu cot (a
da mulata; mas pouco depois se separaram por ciúmes, o
que aliás não impedio que se tornassem a unir mais tarde,
e que de novo brigassem e de novo se procurassem. Elie
tinha « paixa » pela Rita, e ella, apezar de volúvel como toda
a mestiça, não podia esquecel-o por uma vez; metlia-se
comjmtros, é certo, de qu^pdo em quando, e o Firmo eqJtãji
pintava o canecp, dava por páos e por pedras^, enchia-a de
bofetadasgàmas, afinal, ia procurai-a, ou ella a elle, e ferravam-se de novo, cada vejpmais ardentes, .como sè aquellás
turras consfinte^ reforçassem o combustível dos seus
amores.
Q ;amigo^queFirmo trazia aquelle domingo em sua com-,
pannia, o Poríiro, era mais velho do que elle $ pais escuro.
Tinha o cabello encarapinhado. Typographo. Afmvavam-se
muito os dois typos com as suas |alças. de l)occa larga
e com os se^s, chajéos ao lado; mas o Poríiro tinha outra
linha: nãp dispensava a sua gravata de côr saltando em
laço frouxo sobre o peito da camisa; fazia questão da sua
bengalinha.com cabeça de prata e da sua piteira (Ap âmbar
e espuma, em que elle equilibrava um cigarro de ^palha.
Desde a entrada dos dois, a casa cla Rila esquentou.
^mbos4irarí|m os palelfse mandâra®vtí r, "M| i àès^l a abrideira prra moqueca Bahiana. » E não t ^ o u què se^ouViS s6ii'gemer o^avaquiftho e o violão.
A o lad#chegava também o homem da das -Çôres, com
um çompanheirovdo çommer^iò ; Viriham veados dè fraque o ch&póo alto. A Machona» «Nôpêm e o Agoètinho,já.de
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voltado seu passeie á cidade, lá^lst^feajudàiiido. Ficariam para ò regátefew *
'^g.
Um rumor (ji^nté, do dia de festáflâ-se f^mando n í quel le ponto da estalagem.
-ÀçÉ^M
Tanto ri'uma cãsa, como na outra r p f â ^ a r s ê ^ a áâ cinco
horas. Rita « botou » vestido branco, de cambrai^ êiíídaJ p f e r r d t A u g u s t a , o Bruno, o Alexandre
„e ò Albino jantariam com ella
numero 9'; e no numero 8, com ai^asDôres, ficariam,além dos parentesd'esta,
^Bóha Isabel, Pombinha, 'Maçpianna e Florinrla.lgjÉÉfe
Jeronymo e sua mulher foram convidados (para íffhbasas
mezas/mas não acceitaram o convite para nemitima, dispostos a passar a,târde ao lado um do.'outro, tranquillamente, comò sempre, comendo em boa paz Q seu cozido á
moda da terra e bebencio. o seu quartilho de verde pela
mesma infusa. Entretantofosd|fis}anftares visinhos principiaram ruidosos
logo desde a sôpa e assanharam-se progr^gsivanfente. S
Meia hora depois vinha das duas casas uma algazarra
infernal. Faliavam e riam todos ao mesmo tempo; tilin^
ctavam os talheres e os copos. Cá de fora sentía-se perfeita-I mente ó pfa^er que aquella gente punha $m comer èoeber
á farta, com?a bocca cheia, os beiços .envernisa^os de níoE p gordo5. Alguns cães rosnav^i á ^>rta, roenfe os &Q||OS
. que tràziam lá detdentro. De vét éin quando, daganôfl^e
uma das casas ãpparecia uma das moradoras^ ohamandaFa
visinha, para entrefar um prato cheio, permutanoo asduas
entre si os quitutes e as petisqueiras em que eram mais
• peritas.,;*..

; O uoRTíça.

m

Ç^-—- Olha ! g r i t a v a ^ das Dôreá pana & $ u m e r o
diz^
Jlita que prove a'essezôr^, pr'a ver que tal o acífe., e que o
vatapá estava muila^ostoso! Se ella tem pimentas, que
me mande álgcimaç§!
Do meio para OTim do jantar o barulho em ambas as
casas era medonho. No numero 8 berravam-se brindes e
cantos desafinados. O portnffiez amigo da das Dôres, já
desengravatado e cotíros braços á mostra, verm^ho,* lustroso de suor, intumescido de vinho virgem e leitão «g/orno,'
repotreava-se na suacadeira, a rir forte, sem calar ^pnoeca;,
com a Camisa a espipar-lhe pela braguilha aberta.-!) sujeiío
que o accoftfjianhára fazia fosquinhas a Nênêm, protegido no
Seu namoro por toda a roda, desde a respeitável Machona
até ao endemoninhado Àgostinho, que não ficava quieto uijgj
instante, nenkdeixavâ socegar a iftãe, gritando um contrito
outro como dois possessos.Florinda, sempre muitftrisonha
esperta^divertia-se a valer e, de
p a quando, levantava-se da mesa, para ir de carreira levaria fóra ao nuririero
42 um' prato de comida á sua velha que, á ultima hora,
yindo-lhe o aborrecimento, resolvêra não ir ao jantar>Á
sôbremesá o esfogueado amigo da dona da casa exjgio que
a amante se lhe assentasse nas coxas edava-lhebeijos em
presença de toda a companhia, o que fez com que Dona
Isabel, impaciente por afastar a filha d'aquelle inferno, declarasse que sentia mufto cálor e que ia lá para a porta
esperar maissft frescas café.
* Em casa aa^P^ita Bahianà a animação^era ainda maior. *
Firmo e Poríiro faziam o diabí), cantando, trocando bestialogicos, arremedando a falk dçs pr-etos cassanges. Aquelle
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não -largava a cintei Jla mulata é só ^ i a j u o ^ e s m o copo
Compelia; <rOutro «&erliã-se a perseguir o Albino, galanteando-o áfrectadamente, para fazer rir á.sociedade. O lavaddro in^jgnara-sé, dava o cavacft. Leocadia, a quem o
V-inho produzia delirios de hilaridade, torcia-se em gargalhadas, tão fortes e saíudid^que desconjuntavam a cadeira
em que ella estava; e, muito lubrificada pela bebedeira,
ptirnhá ospezadospés sobre os de
roçando as perjps
contra | s tPelle e deixanclo-se apalpar pelo capadoció. O
lífufiD, defronte d'ella, rubro e suado como se estivesse a
trabalharia a forja, fallava e gesticulava sem se levantar,
praguejando ninguém sabia contra (piem. O Alexandré, á
paizafi^, assentado aO lado da mulher, conservava quasi
toda a stía seriedade e pedia que não fizessem tanto.barulho porque podiam ouvir da rua. E notou, em^foz mysteriosa, queá) Miranda tinha vindo jár espiar por varias vezes
da japelIsTdo sobrado.
%
— Que espie, as vezes que quizerl bradou .a Rita;
Pois então a gente não é senhora de estar um domifígo em
caía a seu gosto e com os amigos que entender?. . . Que
M p^o, diabo que o lixe! Eu não como nem bejio do que'
é^,d'elle!
-Os dois mulatos e o Bruno também eram da mesma opinião. «: Pbis então! Desde que senão offendia>;nem prejudicava a safardana nenhum com aqlaelle divertimento,;Ãão
havia de que fallar! »
— E quey não entiquem muito, ameaçou ò Firmo, que
commigO é nove! E o trunfo é páos!
O Porfiro exclamou :
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— Se'se incommodam copfei géhte.^ ôs incommodados
são os que se mudam! Ora pistolas!
— 0 domingo fez-se pr'a gosar!... resmungou o Bruno?
deixando cahir a câbeçà^nos .braços crusados sobre, a
mesa.
"
•
• ,.*»•
Mas ergueu-se logo, cambaleando, e acrescentou, desp|tfdo o braço dirèitoaté^o hombro: — Elles que se façam
finos, que os racho f '
0 Alexandre proqprqú acaímal-0, dando:lhe um charuto;
Èm Uma outra casinha do cortiço acabava -de estalar uma
nova sobremesa, engrossando o barulho geral: era.o jantai*
de um grupo de italianos masóates, onde o Delporlo, oPompêo, o Francesco e o Andréa representavam as princípaes figuras. Todos elléá cantavam era côro, mais affrfâdos
que nas outras duas casas; quasiv porém, que se lhes não
podiam ouvir as vozes, tantas e tão estrondosas eram as
pragas que soltavam ao mesmo tempo. De quandp,' em
quando, de entre o grosso e macho vozear dos Homens,
esguichava iam ÉJsétefeminino, tão estridente que provocava replica aos papagaios e aos perús da visinhança. E,
d'aqui e d'ali, iam rebentando novas algazarras' em grupos
formados cá e lá pela estalagem. Havia nos operários e nos
trabalhadores decidida disposição para pandegar, para
aproveitar'bem, até ao fim, aquelle dia de folga.'A casa de
^pasto fermentava revolucionada, como um estomagò de
bêbado depois de grande brodio, e arrotava sobre o pateo
uma baforada quéfate e ruidosa que entontecia.
O Miranda appareceu furioso á janella, com o'seu typo de
commendador, a barriga^ empifeaáa. pr'a frente, de paletó
3**
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branco, um guardanapo tio pescoço e um
nhado na dfestra, eomo uma espada.
^
Vão gritar pr'a o inferno, tom um
berrou elle, ameaçando para baixo. Isto
mais! Se não se'calam,VOTId'aquidireito
Sucia de b r u t o s !

trinchante empu-,
milhão de raios!
também j á é de
chamara policia!

.Com os berros do Miranda muita gente chegou á porta de
casa, e o coro do gargalhadas, que ninguém podia conter
n'aquelle momento de alegria, f i n d a m | i s o pôz fora d é si.
— Ah, canalhas ! O que eu devia fazer era atirar-lhes
d aqui, como a cães damnados!
g Uma vaia unisona echoou em todo o pateo da estalagem,
em quanto em volta do negociante surgiam varias pessoas,
puxafído-o para dentro de casa.
1

— Que é isso, Miranda! Então ! Estás agora a^dar,
• . '
J |
IP
palba?...
V O que elles querem é que encordoes !...
— Saia d'ahi, papáe !
— Olhe alguma pedrada, esta gente é capaz de tudo!
E via-se de relance Dona Estella, com a sua pallidez de
flôr meio fanada, e Zulmira, livida,um ar de fastio a fazel-a
íeia, e o Henriquinho, cada vez mais bonito, e o velho Botelho, indifferente, a olhar para toda esta porcaria do mundo
com o profundo desprezo dos que já não esperam nada dos
outros, nem de si proprio.
— Canalhas ! repisava o Miranda. M
O Alexandre, que fora de • carreira enfiar a sua farda,
apresentou-se então e disse ao negociante qué não era prudente atirar insultos c á ' p r r a baixo. Ninguém o tinha pro-
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vo<&do! Se ós moradoresda^stalagemjàntavfpi em companhia de amigos, lá em cima o Miranda também" estava
comendo com os seus convidados! Era máo insultar, porquê
palavra puxa palavra, e, em caso de ter de depôr na policia,
elle, Alexandre, deporia a favòrtfe quem tivesse razão!...
Fomente-sc! respondeu o negociante, voltando-lhe as
costas.
J á se vio chubregas mais atrevido? ! exclamou Firmo,
que até ahi estivera calado,lá porta da Rita, com as-tnãos
nas cadeiras, a fitar provocadoramente o Miranda.
E gritando mais alto, para sér bem .ouvido : -^Facilita
muito, meu boi manso, que te escorvo os. galhos na primeira occasião!
O Miranda foi arraneado com violência da janella, e esta
fechada logo em seguida com estrondo.
— Deixa lá esse labrego! resmungou Porfiro, tomando
o amigo pMo braço éNiazendo-o recolher-se á casa da mulata. Vamos ao café, é o que é, antes que esfrie!
Defronte da porta de Rifa tinham vindo postar-se diversos
moradores do cortiço, jornaleiros de*baixo salario, pobre
gente miserável, que mal podia matar a tome com o que
ganhava. Ainda assim não havia entre elles um só triste.
A mulata convidou-os logo a comer um bocado e beber
um trago. A proposta foi aceita alegremente.
Ei-a 'casa d'ella nunca se esvasiava.
Anoitecia já.
O vèlhoJLiborio, que jamais ninguém sabia ao certo onde
almoçava ou jántava, surgio do seu buraco, que Uem jaboti
quando vê chuva.
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Um typão* o velho Liborio t Occupava o peior cánlo dó
cortiço e andava sempre a fariscar os sobejos alheios,
filando aqui, filando ali, pedindo a um e a outro, como um
"mendigo, chorando misérias eternamente, apanhando pontas de cigarro para fumar%o cachimbo, cachimbo que o sumi tico roubára de um pobre cego decrépito. Na estalagem
diziam todavia que Liborio tinha dinheiro aferrolhado,
contra.o que elle protestava resentido, jurando a sua extrema penúria. E era tão feroz o demonio n^quella fome de
cão sem dono, que. as mães recommendavam ás suas
Crianças todo o cuidado com elle, porque o diabo do velho,
quando via algum pequeno desacompanhado, punha-se logo
a rondaf-o, a cercat-0 de festas e a fazer-lhe ratices para o
engabelar, até conseguir furtar-lhe o doce ou o vintemzinhoque o pobrezito trazia fechado na mão. fRita fel-o entrar e deu-lhe de comer e de beber; '"mas
sob condição de que o esfomeado não se soccjsse demais,
.para nãQ rebentar ali mesmo.
Se queria estoirar, fosse estoirar para longe!
Elle pôz-se logo â devorar, sofregamente, olhando inquieto para os lados, como se temesse que alguém lhe
rojijbasse a comida da boca. Engolia sem mastigar, empurrando ós bocados com O dedo? agarrando-se^ao, prato e
escondendo nas algibeiras o que não podia de uma só vez
metíer para dentro do corpo.
Cansava, terror aquella sua implacável mandibula, assa-,
nhada e devoradora; aquelle enorme queixo, ávido, oásudo
e sem um dente, que parecia ir engolir tudo, tudo, principiando pela própria cari, desde a immensa batata vermelha
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e grelada, que ameaçava jáentrar-íhe na boca, até ás duas
bochechinhas engelhadas, os olhos, as orelhas, a Cabeça
inteira, inclusive a sua grande calva, lisa como um queijo
e guarnecida em redor por uns pellos puídos e ralos como
farripas de côco. /
Firmo propoz embebedaJNr, só para ver a sorte que elle
daria. O Alexandre e a mulher oppuzeram-se, mas rindo
muito ; nem se podia* deixar de rir, apezar do espanto,
vendo aquelle resto de gente, aquelle esqueleto vellio,
coberto por uma pelle, secca, a devorar, a devorar sem
tregoas, como se quizesse fazer provisão para uma outra
vida.
De repente, um pedaço de carne, grande de mais para
ser ingerido de uma vez, engasgou-o sériamente. Liborio
começou a tossir, afflicto, com os olhos sumidos, a cara;
tingida de uma vermelhidão' apopletica. A Leocadia, que
era quem lhe ficava mais perto, sOltou-lhe um' murro nas
costas.
*
O glutão arremessou sobre a toalha da mesa o bocado de
carne já meio triturado.
Foi um noj o geral. * •
Porco í gritou Rita, arredando-se.
— Pois se o bruto quer socar tudo ao mesmo tempo h
disse Porfiro. Parece que nunca vio comida, este animal!
E notando que elle continuava ainda mais sofregç por ter
perdido um instante ; ^|í« Espera um pouco, lobo! Que
diabo! A comida não foge! Ha ipuito ahi com que te fartares
por uma vez! Com eífeito !
— Beba agoa, lio Liborio! aconselhou Augusta.
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Efboa, foi buscar uffiçopodfogoa e levou-lh'o á boca.
O velho bebeu, ^em despregar os olhos do prato.
— Arre diabo ! resmungou Pórfiro, cuspindo para o lado.
Este é. mesmo capaz de comer-nos a todos nós, sem achar
espinhas l
Albino, esse, coitado! é que não comia quasi nada e o
pouco que cqnseguia metter no estômago fazíà-lhe mal.
Rita, para bulir com elle, disse que semelhante fastio era
m gravidez com certeza.
— focê já começa, hein ?... balbuciou o pobre moço.,
èsgueirando-se com a sua chicara de café.,
jtt —Olha, cuidado ! gritou-lhe a mulata. Pouco café,1
• que faz mal ao leite, e a criançá ppde sahir trigueira!
O Albino voltou para dizer muito serio^á Rita que não
* gostava d'essas brincadeiras.
* . .^lexandré^quê háviâ accendido um charuto, depois de
%ífereeer outros, galantemente, aos companheiros, arriscou,
para também fâzér a sua pilhéria, qu&o sonso do Albino
ã fôra pilhado ás voltas com a Bruxa no capinzal dos fundos
da estajagem, debaij|p das mangueiras.
Só á*Leocadia achou graça n'is|o e rio á bandeiras desp r e g a d a s . Albino declarou, quasi chorando, que elle não
^flaexia com pessoa alguma, e que ninguém, por conseguinte,
^Mêvia mexer com elleT
*»?• . — Mas afinal, perguntou Poríiro, é mesmo exacto que
í / e s t e pamonha não conhece mulher?...
|e
—Elle é quem pôde responder! accudio a mulata. E
"ésta historia vae ficar hoje liquidada! Yamos lá, ó Albino !
cònlêssá^nos tudo,ou%ial te tfífês .de haver com a gente !
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Sé eu soubesse que era j^ra isto que me chamaram,
não linha vindo cáy sabe? gaguejou o lavadeiro, amuado.
Eu não sirvo de palito !
E ter-se-ia retirado chorando, se a'Rita hão lhe-cortasse
a Sahida, dizendo, como se fallasse a uma creatuja do seu
sexo, mais fr$ca dó que ella :
Ora jiãosejas tôlo! Deixa-te ficar ahi! Se deres o
çavaéó é pÉór] , , •
fC Albino limpou as lagrimas e foi asseritar-sede novo.
. Entretanto, a noite fechava-se, refrescando a tarde cora
o sudoeste. Bruno roçicava no logar em que tinha jantado.
A Leocadia passara livremente a perna para cima da. de
Porfiro, que a abraçava, bebendo paraty aos Cálices.
Mas o Firmo lembrou que seria melhor irem lá para fóra ;
e todos, menos o JSruno, dispozeram-se a deixar a sala,
emqúantow) ve^ho Liborio pedia a Alexandre um cigarropara despejar no cachimbo. Servido, o filante desappareceu
logo, correndo ao f a f t d e outros jantares. Rita; Augusta e
Albino ficaram lavando a louçã e arrumando a
,,,
Lá fóra o córo dos italianos se prologava n'uma(Êdfíncíámonotona e arrastada, em que havia mui^p pezo dó' émbriaguez. junto á porta de varias casas faziam-se grupos de
pessoas, assentadas em cadeiras oif rio chio 0 mas a roda
da Rita Bahiana era a maior, porque fóra engrossada pelos
convivas da das Dôres. 0 fumo dos cachimbos e dos# charutos elevava-se de toda a parte^ Decrescera o ruido geral ;
fazia-se a digestão; jáninguemrdf'èculia e todos conversavam.
Accendeu-se o Iam peão do patéo. Illumiharàm-se diversas janèilas das casinhas.
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Agora, no sobfado do Miranda é que era o maior barulho.
Sahia de lá uma terrível gritaria de hippes e húrrahs» «virgulada pelo désarolhar de garrafas de champanha.
— Gomo élles atacam !... observou Alexandre, já de
novo sem farda.
— E no em tanto reprovam que a gente coma o que é
seu com um pouco mais de. alegria! commentou a Rita.
Uma sucia!
Fallou-se enjão" largamente a respeito da família do
Miranda; principalmente de Bona Estella e do Henrique. A
Leocadia afiançou que, uma occasião, espiando por , cima do
muro, trepada n'um montão de garrafas vazias que havia no
pateo do cortiço, vira a sirigaita com a, cara agarrada,„á do
estudante, a o s y f e e i j o s ' « - v a o s ^ í ^ i ^ ^ O ' e b r a ; e assim
que os^eNISifffâimvíé que ella os espreitava, Riparam a
fugir que nerií cães apedrejados. - 4
f A Augusta, Carne-molle benzeu-Se, com'uma invocação á
Virgem Santíssima, e o companheiro do amigo da das Dôrés,
jtjué insistia no seu namoro com a Nênêm,mostrou-se muito
admirado com a notibia,«suppunha Dona Estella.um modelo
de seriedade.
• ^ ' QjUal! negou Alexandre. Isso por ahi é tudo uma
pouca ve£g<Ãha, que faz descrer um homem de si mesrpot
f Eu também já vi de uma feita bem boas coisas pel« s a i b r a
delia^ia parede ' r mas;não era com o estudante, era com um
sujeito queílá, iá ás Vezes, um barbado;- careca» e^comido
ile bexigas. E a pèquènà vae pelo mesmo conseguinte.
Estanovicfadeproduziograndeçurprezanogrup^ inteiro.
Quizerâm os porm^iores e, o .Alexandre não se foz Wgado;
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O nanforo da Zulmira era com um rapazola magro, de
lunetas, bigode loiro, bem vestido, que lhe rondava a casa
á noite e ás vezes'de madrugada. Parecia'estudante!
— O que elles tem feito? inquerio a das Dôres. — Por emquanto a coisa não passa de namorico da ja. nella pr'a rua. Conversam sempre n'aquelía ultima do lado
de lá de %ra. Já os tenho apreciado quando estou de serviço.
Eile falia muito' em casamento e a pequena o quer ; mas,
pelo geito, o velho é que lhe corta as vazas.
,v« —: Elle não tern entrada na casa?
|
— Não! Pois isso é que eu acho feio!... Se elle
quer casar com a menina, devia entender-se com a
familia e hão estar agora d'aqui debaixo a fazer-lhe fosquinhas ! 1
— -Sim Hutromettéu-se o Firmo; mas não vê que aquellej,
mesmo, o Miranda, ^ a e dar a filha a um estudante!
Guarda-a para um dos seus.. . Quem sabe até se o bruto.
hãó*tem já de olho por ahi algum cafezista pé de boi!. .jÉ
Eu sei o qúgi é essa gente!
^jg| É
— Por
é que se vê-Janta poréaria por, êsse mundo
de Ciiristo! disse a Augusta. Eilha minha só se casará
com quem ella bem quízer; que jsto de casamentos ^empurrados á força acabam sempre (ksgraçando tanto a.,mulher
como o homem! Meu marido é pobre e é de_côf, mas eu.
Sou feliz, porque casei por meu' f^esto ^ ^ a M R
Ora! Mais vale um gbslo que q^afeo vinténs!
N'isto coflieçou a gemer á pgrla do 35'uma guitarra; era
de Jeronymo. Depois da ruidosa alegria jf $o -"boro humor,
em que pàlpítára áquella tarde toda a republica do cortiço,
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ella parecia ainda maisx triste e mais saudosa"; do que
nunca.v * i l
^ ^
« Minha vida tem desgostos,'
"^meT* Que ^6-eu sei comprender...
^Quando me iemj>ro da terra
j
"Parece que vou morrer..;
E, com o exemplo da primeira, novas guitarras foram
acordando.
É, por fim, a mono tona cantiga dos portuguezes
t
" enchia ge uma alma desconsolada o Vasto arraial da está*
| lagem, contrastando com a barulhenta alacridade *que
^nhá lá de cima, do sobrado do Miranda.
« Terra minha, que te adoro,
Quandò é que eu^te torno a verTr
Leva-me d*este desterro;
Basta já de padecer.

a

^ Abàidos pelo fadinho ^armbnioso e nostalgicô^dds desterrados, iam "todos, até mesmo os brasileiros se Cencentrando e áíhindo em tristeza; más, de repente, o cavaquinho do Porfirfc, acompanhado pelo Violão do Pirmo, romperam vibrantemeote com, um chorado bacano. Kada inais
qiie os primeiros aceordos da musica crioula para que* o
Sàilgue de toda aquella gente .despertasse logo^ como se
galguem lhe fustigasse o corpo com ortigas bravas. E seguitram-se outras notas, e outras, cada vez mais ^ardentes e
|*mais delirantes. Já
oram dois instruníerítos que
(soàvam, eram lúbricos gènhdos* e suspiros soltos em tor-.
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pllite, àjprrereiíi serpenteando, como cobras n'gma j l o r e ^ ^
incendiada ; eram ais ^convulsos, choradçs em frenezi de
amor; musica feita de befjos e soluços gostosps; caricia de !
fera, caricia de doer, fazendo estalar de goso.
E aquella musica de fogo doidejava no ar corço um aroma
quente de plantas brasileiras, em torno das quàes se
nutrem, giranooj mo|cardos setisuaese besoipxs venenosos,
freneticamente, bebedos do delicioso perfume que os mata
de volúpia.
E á viva crepitação da musica bahiana calaram-se as me-*
lanc^cas toadas dos de além-mar. Àssitn á .refulgente l]ríz|
ítos lropicoS amortece a fresca e doce claridade dos céos d á |
Europa,, como se o próprio sol americano, vermelho e
esbrazeado^vieèse, na sua luxuria devsultãOf beber a lagu
grima medrosa da decahida rjânha dos mares velhos.
jeronymo*alhèiou-l5e da sua guitarra e fíc% comas mãos^
esquecidas sobre as cordas, todo attento para aquella mu•sica^esá%inha, que vinha dentro d'ellè continuar uma lievolução começada desde a primeira vez em que lhe bateu
em cheio no rosto, como uma bofetada de desafio, a
luz d'es|e^oisorgulhosó e^selvagenp e lhe.cantou no ouvidò
o^jtHbiiho ^ a primeira cigarr%» é lhê acidulou a garganta
V á i e c o da-primeira fructá proM%Joèestas terras de braza, n
e lhe entonteceu a alma o aromando primeiro bogary, e
lhe transtornou o sangue o cheiro animal dá- primeira
mulher/ da primeira mestiça, que junto d'ellé ; %çudio as
saias e os càBellos.
j g p Que* tens tu, Jeromo i ?... perguntou-lhe a compínt
nheira, eslranhandó-o.
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Ésg^i^ respondeu elle, ém voz baixai d e i x a ^ u v i r ^
Firmo principiava a cantar o chorado, seguido por um *
ácompÉ^mento de palmas.
Jeronymo levantou-se, quasi que machinalmehté, e,
seguido por Piedade, apropmou-se da grande roda que sé
formará em torno^os d^is nralatos. Alii, de queix^rudado ás costas das mãos contra uma cerea de jardim,permaneceu,
sem tugir nem mugir, Éitregue de corpo e alma áquella
L cantiga seductora e voluptuosa que o enleiava e tolhia|cemó
á robusta gameleira brava o cipó flexível, carinhoso e
traiçoeiro. .
E vio a Rita Bahiana, que fóra trocar o vestido por uma
saia, surgir de hombros e braços nús, para dansar. A •
lqa destoldára-se n'qsse momento, envolvendo-a na sua
fenfa» de prata, a cujo refulgir os meneios dií ra©sti?a.
• melhor?sf acce#uavam> cheioMe uma graça irresistível,.
SÍmptéSjf .primitiva, feità todaJle Receado, toda de*paraisqg?
còm muito de,serpente e muito^e mulher.
Ella. saltou'em meio da roda, com os braços na cintura/
' re^Biahdo^s ilhargas e bamboleando a cabeça, Ora para a
esq^rdajOr^para a direij& como ^uma sofregu^ão de goso
òarnal, n'ura |equebrad& mxpriosó que a ( nunh$ offegaifíç^
^ j l correh^o de barriga erfljW^da; j ^ r ^ & n d ó ^ e braçfp
estendidoijM Iròiner toefa, como se se fosse afundando n'um
•p:azer grosso 'que nem azeite, em que se nãp toma pé e>
nunca se encontra funjdo. Depois, C0mo se voUasse ^fetida,*
sóltáv|i um gemido^prolongado, estalando os dedos, no ^ar
e vergando as pernas, descendo, subindo, sem' nunca parar
com os quadris, e em seguida sapateava, miúdo e cerrado^
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freneticamente, erguendo è abaixando òs braços, que do-U
brava, ora um, ora outro., sobrè a nuca, emquanto^a cárnò
lhe fervia toda, fibra.por fibra?, titillando.
Em tôrno é enlhusiasmo tocava ao delírio; um;grilo de
applausos explodia de vez em quando, rubro e quente corao^
aeve ser ym grito sahido do sangue. E as palmas insistiam,
cadentes, aertãs,n'um rhythmò nervoso,"Vuma persistência ,
de loucura. E, arrastado por ella, pulou á arena o Firmo,
agil, de^borraCha, a fazer coisas phantàsticas com as pernas,
a derreter-se todo, a sumir-se no chão, a resurgir inteiro '
com,,um pulo, os pés no espaço batendo os calcanhares,
os braços a querer fugirem-lhe dos hombros, a cabeça a
querer saltar-lhé. E depois, surgio também a Florinda, e
lego o Albino e até, quem diria! o grave e circumspecto
Alexandre.
O chorado*arrastá$a-os a todos, despoticamente, desesperando aos que não sabiam da/isar. Mas, ninguém -como a
Rita;
ella, só aquelle depíofiio, tinha o magico
d'aquelles movimentos* díê cobra amaldiçoada; aquèlles'
requebros que não podiam ser sem o cheiro que a mulata"
soltava de si e sem aquella voar^doce, quebrada, harmonioáf, arrogante, meiga e supplicante.
E Jeronymo via o escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alm$
pêlos olhos enamorados!
-N'aquella mulata estava crgraride mysterio, a synthese
das impressões que èllefrecebeu checado;aqui : ília era
a luz ardente do Orneio dia; ella era &te^or*yermelhodas
seitas da fazêiidaj era o aroma .guenje^pàtâffcvos 5 das
baunilfias, que o atordoara nas máttas biraileiras.;
4
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p f â a palmeira virginal e esquiva que se hão torcera
nenhuma, outra planta; era o - v e n e p õ ^ era, % a s s e a r
gostoso; era o sapoti mai§ do#e que v o mel e era # ' t l s tanha do cajú» quê abre feridas«omp seu azefte.dfiôgo^
ella era a cobra verde e t r a l ^ l k a ^ a p a g a r t a viscitôa, a
muriçoca doida, que esvoaçava nâvia muito tempo em
~torno dç corpo cTelíe, assanhando-ljie os*desejos, acordara
do-Hie as fibras embambecidas pela saudade da terça, picando-lhe as artérias, para lhe cuspir dentro do sangue^fima^
centelha d'aquelle amor septentrionaf, um^nota d'aquella
musica feita de gemidos de prazer, uma larva d'aquella j u vem de cantharidas que zumbiam*em torno da Rita Bahiana
*e espalhavam-se pelo iar n'uma phosphorescencia aphrodilitaca.
Isto era o que Jeronymo sentia, mas o que o tonto não
tpocua conceber. De todas as impressõel*d'aqueMe resto dei
domingo só lhe ficou no espirito o entorpecimento dè uma
desconhecida embriaguez, não de vinho, mas de mel chuchurreada no cálice de flôres americanas, d'essas muito
alvas, cheirosas e húmidas, que elle na fazenda via debruçadas confidencialmente sobre os limosos pantanos sombrios, onde as oiticicas trescalam um aroma que entristece
de saudade.
V

i

• y E deixava-se-ficar, olhando. Ostras raparigas dansaram,
mas o portuguez só via a miMataf i^esmo quando, prostrada, fôía cahir nos braços
cabedear
de somno, chamára-^Mrias vezes para se l è c ^ h e r ê m ; elLp
respondeu com um pesmungo e não deu pela retirada da
mulher.
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Passaram-se horas, e elle também não deu pelas horas
que fugiram.
0 circulo do pagode augmentou : vieram de lá defronte
a lzaura e á Leonor; o João Romão e a Bertoleza, desembaraçados da sua faina, quizeram dar fé da patuscada um
instante antes de cahirem na cama; a /amilia do Miranda
puzera-se á janella, divertindo-se com a gentalha d^Jestalagem.; reunira povo lá fóra na rua; mas Jeronymo nada
^víra de tudo isso; nada vira sènão uma coisa, que lhe persistia no espirito : a mulata offegante a resvalar voluptuosamente nos braços do»Firmo.
Só deu por si, quando, já pela madrugada, se callaram'
de todo os instrumentos e cada um dos folgadores se recolheu á casa» •
E vio a Rita levadá para o quarto pelo seu homem, que a
arrastava pela cintura.
Jeronymo ficou sózinho no meio da estalagem. A lúaf
agora inteiramente livre das nuvens que a persegUiamj lá
iaxaminhando em silencio na sua viagem mysteriosa. As
janellas do Miranda fecháram-se. A pedreira, aò longe, por
detraz da ultima parede do cortiço, erguia-se como um
monstro ílluminado na sua paz. Uma quietação densa pai*
fava já sobre tudo; só^se distinguiam o bruxulear dos pyrilampos n&pombra das hortas e dos jardins, e os murmurios das arvores que sonhavam.
Mas Jeronymo nada mais sentia, nem ouvia, do que
aquella rnuàica embalsamada de baunilha, que lhe entontecera a dm a; exomprehendeu perfeitamente que dentro
d?elle aquelles cabellos crespos, brillantes e cheirosos, da
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mulata, principiavam a formar um ninho de cobras negras
e venenosas, que lhe iam devorar o coração.
E , erguendo a cabeça, notou no mesmo céo, que elle
nunca vira senão depois de sete horas de somno, que era
j á quasi occasião de entrar para o seu serviço, e resolveu
não dormir, porque valia a pena esperar de pé.
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VII

No dia seguinte, Jeronymo largou o trabalho á hora de 1
almoçar e, em vez de comer lá mesmo na pedreira com o s ^
campanheiros, foi para casa. Mal tocòu nó que a mulher^
is lhe apresentou á mesa e metteu-se logo depois na cama^^
pordenando-lhe que fosse ter com João Romão e lhe dissesse
que elle estava incommodado e ficava de descanço aquelle
dia.
— Que tens tu Jeromo?...
— Morrinhento, filha. Vae andai
—r Mas sentes-te mal?...
— O' mulher! vae fazer o que te disse e ao depois então •
darás á lin^oa!
— Valhá-me a Virgem ! Não sei se haverá chf preto n a j j
venda 1 m
E ella sahio, afflicta, Qualquer novidade no mando, por ?
menor que fosse, punha-a doida, « Pôis um homem rijo,
que nunca cahia doente? Seria a febre amarella?... J e s u s ; ^
Santo Filho de Maria, que nem pensar n'iáso era bom
Gredoí
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* A noticia espalhou-sé logo ali entre as lavadeiras.
p — Foi da friage da noite, affirmou a Bruxa; e deu um
pulo ácasa do-trabalhador para receitar.
- O doente repellio-a, pedindo-lhe que o deixasse em paz;
que elle do que precisava era de dormir. Mas não o conséguio : atraz % Bruxa correu a segunda mulher, e a terceira, eia quarta; e, afinal, fez-se durante muito tempo
em. sua casa um entrar e sahir de saias; Jeronymo perdeu
|a paciência e ia protestar brutalmente contra semelhante
invasão, quando, pelo cheiro, sentio que a Rita se approxijnava também.
— Ah!
desfranzio-se-lhe o rosto.
f —Bons dias! Então que é isso, vizinho? Você cahio
doente com a minha chegada ? Se tal soubéra não vinhaf
Elle rio-se. E era a primeira vez que ria desde a véspera. |
p A mulata aproximou-se da cama.
fc Comò principiára a trabalhar essé diá, tinha assaias apaItodas na cintura e os /fraços completamente nús e frios
da.lavagem. O seu casaquinho brancoabria-Ihe no pescoço,
mostrando parte do peitoHçôr de canella.
f Jèronymo apertou-lhe a mãó.
—- Gastei de vel-a hontem dansar, disse, iguiío mais
apimado.
Já tomou algum/remedio? . . *
A mulher fatiou atii em chá preto...
— Chá! Que asneira! Chá é agoa morna! Isso"* que
você tem é uma resfriagem. Vou lhe fazer uma chicara de
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café bem forte para você beber com um gole de paràly,
e me dirá se~súa ou não, e fica depois fino e prompto para
outra ! Espere ahi!
E sahio logo, deixando todo o quarto impregnado d'ellaiÍ
Jeronymo, só? com respirar aquelle almisgar, parecia^
melhor. Quando Piedade tornou, pesada, triste, resmungando comsigo mesma, elle sentio que principiava a enfaral-a; e, quattdo a infeliz se approximou do marido, este^
fóra do costume, notou-lhe o cheiro azedo do corpo,# Voltou-lhe então o máo-estar e desappareceu o "ultimo vestígio do sorriso que elle tivera havia pouco.'
— Mas que sentes tu, J e r o m o ? . . . Falia, homenfj Ifló
me dizes nada! Assim m'assustas... Que tens, diz'lo!
g.
— Não cozas o chá. Vou tomar outra coisa...
m r Não queres o chá? Mas é o remédio ^filhinho de
Deus!
— Já te disse que tomo oitrà mezinha. Oh!
Piedade-ftãp insistio.
—Queres tu um e s c M a - p é s ? . , .
— Tomál-ota!
iákm
Ella calou-sé. Ia a dizer que nunca o vira assim Ião áspero e secco, mas recéioij importunai-o. « Era naturalmente a moléstia que o punha resinguento. »
v. Jeronymo fechára os olhos, para anão ver, e ter-se-ia, se
pudesse, fechado por dentro, para a não sentir.-Ella,. porém, coitada! fóra assentar-se á beirada câma, humilde e
solicita, a suspirar, vivendo n'aquefle instante; pura e exclusivamente, para o seu homem, fazendo-ge muito escrava
d'elle, sem vontade própria, acompanbando-lhe os menores
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gegfos c6m o olhar, inquieta, que nem um cão que;-ao lado
do dono, procura adivinhar-lhè as intenções.
— /Stá bem, filha, não vaes tratar do teu serviço ? . , i
— Não te dê iss#cuidado! Nao parou o trabalho! I*edi
à Leoc-adia que me esfregasse a roupa. Ella hoje tinha pou>
CO que fazer E. . .
;
Andaste mal*...
—Ora ! Não ha tres dias que fiz outro tanto por e l l a . . .
E de mais, não foi que tivesse o homem doente, era a ca->
laçaria do capinzal!
— Bom, bom, filha! não digas mal da vida alheia!...
Slèlhor seria que estivesses á-tua tina em vez de ficar ahi
a murmurar do proximo... Anda! vae tomar conta das tuas
'obrigações.
}%<T~

§£tou-te a dizer que não ha t r a n s t o r n o ! . .
Transtorno já é estaifèu parado; e peior será parajrem os^teis !
»V — Eu queria ficar a teu lado, Jeromo ! . . .
— Ju acho que isso é tolice F'Vae! anda!
Ella ia retirar-se, como um animal enxotado, quando deu
lllfni a Ritáj íque ontrava mnilo ligeira e sacudida, trazendo
a^mão a fumegante palangana de café com paraty e no hom-'
f r o um cobertor grosso pára dar um suadoirp ao doente.
— Ah! fez Piedade, sem encontrar uma palávra para a
mulata.
\
** E (JeiXou-se fic^r*
Rita,, despreocupadamente, alegre e bemfazeia como
sempre'^ pousou a vasilha sobre* a commoda do oratorio e
a brio o cobertor.
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— Isto é que o vae pôr (MIO ! disse. Vocês também, seus
jjortuguezes, por qualquer coisinha Beam logo pra morrer,
com uma cara da ultima hora! E ai, ai, Jesus, meu Deus!
Ora esperte-se ! Não me seja maricas !
Elle rio-se, assentando-se na cama.
p 0 j s não é assim mesmo ? perguntou ella a Piedade,
apontando para o carão barbado de Jeronymo. Olhe só
p'r'aqueila cara e diga-me se não está a pedir que o enterrem !
A portugueza não dizia nada, sorria contrafeita, no intimo, reseutida contra aquella invasão de uma estranha nos
cuidados pelo seu h o m e m . Não era a iutelligencia nem a
razão o que lhe apontava o perigo, mas o instineto, o faro
subtil e desconfiado de toda a femea pelas outras, quando
sente o seu ninho exposto.
— Está-me a parecer que agora te achas melhor,hein?...
desembuchou afinal, procurando o olhar do marido, sem
conseguir disfarçar de todo o seu descontentamento.
— Só com o cheiro! reforçou a mulata, apresentando o
café ao doente. Beba, ande ! beba tudo e abafe-se ! Quero,
quando voltar logo, encontral-o prompto, ouvio?—Eacrescentou fallando á Piedade, em tom mais baixo e pousan-.
do-lhe a mão n o h o m b r o carnudo : — E l l e d'aqui a nada
deve estar ensopado de s u o r ; mude-lhe toda a roupa e déIhe dois dedos de paraty, logo que peça agoa. Cuidado com.
o vento !
E sahio expedita, agitando as saias, donde se evolavam
effluvios de mangerona.
Piedade chegou-se então

para

o cavouqueiro, que já tinha

8o
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sobre as pernas o coberlor offrrecido p e h Rita, e, ajudando-o a levar a tigela á bocca, resmungou :
— Daus queira que isto não te vá fazer mal em vez de
bem !... Nunca tomas café, nem gostas ! . .
— Isto não é por gosto, lillia, é remédio !
Elle com effeito nunca entrara com o café e ainda menos
coin a cachaça ; mas engolio de uma assentada o conteúdo
da tigela, puxando em seguida o coberlor até ás ventas.
A mulher tratou de abafar-lhe bem os pés e foi buscar
um chalé para lhe cobrir a cabeça.
— Trata de socepar'. Não te mexas!
K dispdz-se a ficar junto da rama, a vigial-o, só andando
na ponta dos pés, abafando a respiração, correndo a cada
instante á porta de casa para pedir que não fizessem tanta
bulha lá fora ; toda ella desassoccgada, n'uma afflicção
quasi supersticiosa por aquelle incommodo de seu homem. Mas Jeronymo não levou muito que anão chamasse
para lhe mudar a roupa. 0 suor inundava-o
— Ainda bem ! exclamou ella, radiante.
15, depois de fechar hermeticamente a porta tio quarto e
inciter um punhado de roupa suja n'uma fresta que havia
numa das paredes, saccou-lhe fora a camisa molhada, enfiando lhe logo outra pela cabeça ; em seguida tirou-lhe as
ceroulas e começou, munida de uma toalha, a enxugar-lhe
todo o corpo, principiando pelas costas, passando depois ao
peito e aos sovacos, descendo logo ás nadegas, ao ventre e
ás pernas, e esfregando sempre com tamanho vigor de
pulso, que era antes uma niaçagem que lhe dava; e tanto
assim que o sangue do cavouqueiro se revolucionou.
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E a mulher, a rir-se, lisongeada, ralhava :
_

Tem

juízo !

Acommoda-te

'.

Não

vós

qu..'

estás

doente?...
Elie não i n s i s l i o . Agasalhou-se de novo c pedio agoa
Piedade foi buscar o paraty.
_ Bebe isto, não bebas a agoa agora.
—

Isto é cachaça !

_

Foi a Rita que disse para te dar...

jeronymo

não precisou de mais nada para beber de um

i r a g o os dois d e d o s de restillo que havia no copo.
Sóbrio

como

era, e depois daquelle despendio de

suor,

o álcool produzio-lhe logo de prompto o etfeito voluptuoso
e

a T a d a v e l da e m b r i a g u e z nos que não são bebedos : um

delicioso

desfallecer

de

todo o c o r p o ;

alguma coisa do

l o n g o e s p r e g u i ç a m e n t o que antecede á satisfação dos sexos,
quando a m u l h e r , tendo feito esperar por ella algum tempo,
aproxima-se
Agora

no

quarto,

afinal de nós, n'uma a v i d e z gulosa de
conforto

com

a

da

suacama,

tojos.

na doce penumbra do

roupa fresca sobre a peite, Jeronymo sen-

tia-se b e m , f e l i z por ver-se longe da pedreira ardente e do
sol cáustico ; o u v i n d o ,

de olhos fechados, o rom-rom mo-

notono da machina de massas, arfando ao l o n g e , e o zunvzum

das

lavadeiras

a trabalharem, e , ma.s distant^ um

i n t e r m i n á v e l cantar de gallos à porfia, emquanto um dobie
l1e

sinos

rolava

no

a r , t r i s t e m e n t e , annunemndo um de-

funto da parochia.
Quando P i e d a d e c h e g o u lá fóra, dando parte do bom resultado

doente.

do

remedio,

a Rita

c o r r e u d e novo ao quarto do
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— Então, que me diz agora ? Sente-se ou não melhorzinho ?
Elle voltou para a rapariga o seu olhar de animal prostrado e, por única resposta, passou-lhe o braço esquerdo
na cintura e procurou com a mão direita segurar a delia.
Queria com isto traduzir o seu reconhecimento, e a mula t.i assim o entendeu, tanto que consentio ; mal porém a
sua carne lhe tocou na carne, um desejo ardente apossou-se delle ; uma vontade desensofirida de senhorear-se
no mesmo instante daquella mulher e possuil-a inteira, devorai-a num só hausto de luxuria, trincal-a como um cajú.
Itita, ao sentir-se empolgar pelo cavouqueiro, escapoulhe das garras com um pulo.
- - Olha que peste ! Faça-se de tolo, que digo á sua mulher, hein? Ora vamos lá!
Mas, como a P|edade entrava na salinha ao lado, disfarçou logo, acrescentando noutro tom: — Agora é tratar de
dormir e mudar de roupa, se suar outra vez. Até logo !
E sahio.
Jeronymo ouvio as suas ultimas palavras já de olhos fechados e, quando Piedade entrou no quarto, parecia succumbido de fraqueza. A lavadeira aproximou-se da cama
do marido em ponta de pés, puxou-lhe o lençol mais para
cima do peito e afastou-se de novo, abafando os passos.
A' porta de entrada a Augusta, que fôra fazer uma visita
ao enfermo, perguntou-lhe por este com um gesto interrogativo ; Piedade respondeu sem fallar, pondo a mão no
rosto e vergando desse lado a cabeça, para exprimir que
elle agora estava dormindo.
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As duas sahiram para fallar á vontade ; mas, nessa o c c a «ião, lá fóra no pateo da estalagem, acabava de armar-se
um escandalo medonho. Era o caso que o Henriquinho da
casa do Miranda ficava ás vezes á janella do sobrado, nas
horas de preguiça, entre o almoço e o jantar, entretido a
ver a Leocadia lavar, seguindo-lhe os movimentos uniformes do grosso quadril e o tremular das redondas tetas a
larga dentro do cabeção de chita. E, quando a pilhava sozinha, fazia-lhe signaes bregeiros, piscava-lhe o olho, batendo com a mão direita aberta sobre a mão esquerda fechada. Ella respondia, indicando com o polegar o interior
do sobrado, como se dissesse que fosse procurar a mulher
do dono da casa.
Naquelle dia, porém, o estudante appareceu á janella,
trazendo nos braços um coelhinho todo branco, que elle na
vespera arrematára n'um leilão de festa. Leocadia cobiçou
o bichinho e, correndo para o deposito de garrafas vasias,
que ficava por debaixo do sobrado, pedio com muito empenho ao Henrique que lh'o desse. Este, sempre com o seu
systhema de conversar pormimica, declarou com um gesto
qual era a condição da dadiva.
Ella meneou a cabeça afirmativamente, e elle fez-lhe
signal de que o esperasse por detraz do cortiço, no capinzal dos fundos.
A familia do Miranda havia sahido. Henrique, mesmo
com a roupa de andar em casa e sem chapéo, desceu á rua,
ganhou um terreno que existia á esquerda do sobrado e,
com o seu coelho debaixo do braço, atirou-se para o capinzal. Leocadia esperava por elle debaixo das mangueiras.
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— Aqui não! disse ella, logo que o vio chegar. Aqui
agora podem dar com a gente !...
— lintão onde ?
— Vem cá!
E tomou á sua direita, andando ligeira e meio vergada
por entre as plantas. Henrique seguio-a no mesmo passo,
sempre com o coelho sobraçado. O calor fazia-o suar e esfogucava-lhe as faces. Ouvia-se o martellar dos ferreiros e
dos trabalhadores da pedreira.
Depois de alguns minutos, ella parou num lugar plantado de bamliüs e bananeiras, onde havia o resto de um
telheiro em ruinas.
— Aqui!
E Leocadia olhou para os lados, assegurando-se de que
estavam a sós. Henrique, sem largar o coelho, atirou-se
sobre ella, que o conteve :
— Espera ! preciso tirar a saia ; está encharcada !
— Não faz mal! segredou elle,impaciente no seu desejo.
— Pôde me vir um corrimento !
E saccou fóra a saia de lã grossa, deixando ver duas
pernas, que a camisa a custo só cobria até ao joelho, grossas, massiças, de uma brancura levemente rósea e toda
marcada de mordeduras de pulgas e mosquitos.
— Avia-te ! Anda ! apressou ella, lançando-se de costas
no chão e arregaçando a fralda até á cintura; as coxas
abertas.
O estud inte atirou-se, soffrego, sentindo-Ibe a frescura
da sua Cirne de lavadeira, mas sem largar as pernas do
coelho.
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Passou-se um instante de silencio entre os dois, em
que as folhas seccas do chão rangeram e farfalharam.
— Olha ! pedio ella, faze-me um filho, que eu preciso
alugar-me de ama de leite... Agora estão pagando muito
bem as amas ! A Augusta Carne Molle, nesta ultima barriga, tomou conta de um pequeno ahi na casa de uma família de tratamento, que lhe dava setenta mil reis por
m e z ! ' . . E muito bom passadio ! . . . Sua garrafa de vinho
todos os d i a s ! . . . Se me arranjares um filho dou-te outra
vez o coelho!
E
o pobre brutinho, c u j a s pernas o estudante não largava, começou a queixar-se dos repellões que recebia cada
vez mais accelerados.
— Olha que matas o bichinho ! reclamou a lavadeira.
Não batas assim com elle! mas cão o soltes, hein !
la dizer ainda alguma coisa, mas aoudio-lhe o spasmo e
ella fechou os olhos e pôz-se a dar com a cabeça de um
lado para outro, rilhando os dentes.
Nisto, passos rápidos fizeram-se sentir galgando as plantas, na direcção em que os dois estavam ; e Henrique, antes de ser visto, lobrigou a certa distancia a insociável
figura do Bruno.
Não lhe deu tempo a que se approximasse ; de um salto
galgou por detraz das bananeiras e desappaivceu por entre
o nvittagal de bambús,tão rápido como o coelho que, vendo se livre, ganhara pela outra banda o caminho Ho capinzal.
Quando o ferreiro,logo em seguida, chegou perto da mulher,esta ainda não tinha acabado de vestir a saia molhada.

124

Alitizio Azevedo.

— Com quem te esfregavas tu, sua vacca ?! bradou elle,
a botar os bofes pela bocca.
E, antes que ella respondesse, já uma formidável punhada a fazia rolar por terra.
Leocadia abrio num berreiro. E foi debaixo de uma chuva
de bofetadas e pontapés que acabou de amarrar a roupa.
— Agora eu v i ! sabes ? Nega se fores capaz !
— Vá á pata que o pôz! exclamou (dia, com a cara que
era um tomate. Já lhe disse que não quero saber de você
pra nada, seu bêbado !
E, vendo que elle ia recomeçar a dansa, abaixou-se depressa, segurou com ambas as mãos um matacão de granito que encontrou a seus pi's, e gritou, erguendo-o sobre
a cabeça :
— Chega-te pra cá e verás se te abro aqui mesmo ou não
o casco !
0 ferreiro comprehendeu "que ella era capaz de fazer o
que dizia e estacou liviJo e offegante.
— Arme a trouxa e rua ! sabe ?
— Olha a desgraça ! Tinha de muito assentado de i r !
•Queria era uma occasião ! Nem preciso de você pra nada,
fique sabendo !
E, para metter-lhe mais raiva, acrescentou, empinando
a barriga : — Já cá está dentro com que hei de ganhar a
v i d a ' Alugo-me de ama! Ou pensará que todos são
como você, que nem para fazer um filho serve, diabo do
sem-prestimo ?
— Mas ,não me has de levar nada de casa ! Isso te juro
eu, biraia !
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— Ah, descance h que não levarei .jçáda do que é seu,
nem preciso !
— Põe ^s%pedra no chão!
-'-'Um- corncf ! Eu arrumo-t'^na cabeça se lè c%gas
pr-acá!
— Sim, sim, sim, com tanto que té musquéifcpor uma
vez!
— Pois entãodlespache o beco !
j p l i e virou -lhe as costas e tornou lentamente por onde'
vier^de cabé^l p e n ^ a , as mãos nas algibeiras das cáfc
<$sfPparantandp agora*um soberano dçsprezo pelo que
sé passava; .
Sá entãQ. foi quFella ^ lembrou do joelho.
- ^ I I gaitas! / disse, endireitandotse e^omando direcção éontrapia á do matido.
^teJfera d'ahi ctór&oiao cortiço narrar, a quem (fuizesse
ouvjr, o*que se áféába|a;de dar. 0 escândalo assanhou a
talàgem inteira, como. unj.
de à#ua quente sobrç um
fojrhiguejro. ÉÉ Ora aqurllo tinha de acontecer mais hoje
mais ttmaniiã! — Úm bel lo dia a casa. vinha abaixo!
— Á Legcadia parecia não deséjar senão isso ínesrad!; a
Mas ninguém atinava cora quem diabo pilhara o Bruno ã
mulher no capinzal. Fizeram-se mil hypothesffc;" lembraram-se nomes e nomes, 'sem sé*chegar a nenhum resultado, satisfactorio. 0 Alb^io tentou logo arranjar a reconciliação no casal, jurando que p Bruno estava enganado com
'certeza e que vira, mal.•>?« Leocadia era uma excellente ràpariga, incapaz de tamanha safadagem! » 0 ferreiro ta-
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pòu-lhe a "bocçá^ccp „jimá' bojlácha^è ninguém mais se
me.íteu a congrá£al-ò||co;
Entretanto, o Brun^ert|^ra em casa e lançava pela janella
cá para fora tu do oque ia encontrando pertencente^ mulher.
Uma cadeira fez-se pedaços contra as pedras*, depois veio
um candieiro de kerozéne, uma trouxa de roupa, saias e
Casaquinhos de chita, caixas de chapêos cheias de trapos,
uma gaiola de passaro, uma chaleira; e tudo era arremessado com fúria ao melo da área, entre o silencio commof l f ò dos que assistiam ao despejo. Um chim, que entrlra
para vender camarões e parára distraindo perto da janella
do, ferreiro, levou na cabeça com uma bilha da Bahia e
berrava como criança que acaba de ser esbordoada.
A Machona, que não podia ouviV'mnguem gritar mais alto
do que ella, cáhio-lhe em cima aos murros e o. pôz fora
do portão com tremenda descompostura. « Era o que faltava que viesse lambem aquelle salamaleque do inferno
pasa azoinar uma creatura mais do que já estavà k |)ona
Isabel, com as mãos crusadas sobre o ventre, tinha para
aquella destruição um profundo olhar de lastima. Augusta
meneava,a cabeça tristemente, sem conceber como havia
mulheres què procuravam homem, tendo um que, lhes pertencia. A Bruxa, indifferente, não interrompêra sequer o
seu traballío f ao passo que a das Dores, de. mOos nas ca-?
deiras, a saia pelo meio das canellas, um cigarro no canto
da boca, encarava desdenhosa acanha d'aquelle marido,
tão brutal como o d'ella o fora.
— Sempre os n ^ p n o s p e d a ç o s d ' a s n o ! . . . commentava
franzindo o nariz. Se a tôla da mulher só lhes procura agra-
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dar e faZer-íhes o gosto, ficam enjoados, e, se' ella não-to ma
a,sério á borracheira do casamento, dão p r páos é por.
pedras, como esta besta f Urna sucia, todo||elles i
Florinda ria, como de tudo, e jjárelha Marcianna/queixava-se de que lhe respingaram fetozene ài -poittpa^esteii dida ao sol . N'ess& oceasiã® justamente^ uni saçco de cáfê,;;
cheio de borra, deu duas voltas*no ar e espalhou o §eu con^"
teúdo, pintalgando de pontos negros'os cqradoiros. Fez-se
logo um alarido êrtlre as lavadeirasAquilliLnão tinha '
geiW, que diabo ! Armavam t á as suas turras m os outros é
que haviam de aturar? J^.,&ebo! que os mai|fnãoestavai|s|
dispostos a supportar as fúrias de cada um ! Quem pariri*
Malheos que o embalasse ! Se agora, todas as vezes que a
LeocafHilse fosse espojaPno capinzal, o bruto do rhárido
tinha tfe sujar d'aquelle modo o trabalho da gente, ninguém
mais poderia ganhar ali á sua vida! Que espiga!'» Pombinha ch%ára á porta do numero
dando fé dd barulho,
com uma costura na mão, eNênêm, toda afogueada do ferrov
de JÈgommar, perguntava, com um frouxo de riso', se o
Brufo ia reformar a mobília tiaeasa. A Rita fingif não liga?;
imf^tancia ao Jacto, e continWa a lavar á sua tijia.« Não
fifflifftí tauta festa aò tal casamento ? Pois qu£ aguentassem !
Ella estava benf livre de soífrer uma d'aquellas! » 0 velho
Libório chegára-se, pára ver se,|io meio da confusão, apanhava algupa coisa do despejo^ è a Jfechoaa, notando
que o Agostinho fazia o mesmo^berrou-lhe do'|pgar em que
se achava : ;
1

— Saé d'ahi, safado! Toca lá no quer qqe,sej&arranco a pelle do rabo!

te
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Um irmão do santissimo entrára na estalagem, com a
sua capa encarnada, a sua vara de prata em uma das mãos,
'na outra a salva do dinheiro, e parára em meio do pateo,
suppljcando, rriuito fanhoso : « Uma esmola para a cera do
Saéramento ! » As muílteres abandonaram por um instante
as tinas e foram beijs^devotamente a columbina imagem
dcnÈspirito Santo. Pingaram na salva moedinhas de vintém.
Todavia, o Bruno acabava afinal de despejar o que era d a
mulher e sahia de novo de casa, dando uma volta feroz á
fechadura. Atravessou por entre o murmurante grupo dos
jcuriosos que permanecia defronte da sua porta, mudo, com
à Cara fechada, jogando os braços, como quem^ apezar de
ter feito muito, não satisfizéfá ainda completamente a sua
tolera*.
Isèocadiaap pareceu pouco depois e, vendo por tetra tudo
que era séu* partido e inutilisado, ápoderou-se de turia
e avançou sobre a porta, que o marido acabav#de fechar,
arreipettendo com as madegas contra as duas folhas, que
cederam logo, indo eHa cahir lá dentro de barriga .paça
cima.
Mas ergueu-se^stem fazéi* caso das risadas que rebentaram cá fóra e, escancarando a janella com arrèl|êço,
começou por sua vez a arrazar e ãestruir 4udo que àinda
encontrada em casa.
/}<• Então principiou a veAadeira"devastação. ^E a cadá^objecto que ella varria p a ^ ^f pateo, grifava sempr^ V® IJpa!
Toma, diabo! »
Ahi Vke o relogio! Upa! Toma, diabo! É/Êsâ
E o relogio espatifou-se na calçada.
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— Ahi vae o alguidar!
— Ahi vae o jarro !
— Ahi vão os óopos!
— 0 cabide!
— 0 garrafão!
— 0 bacio!
Um riso geral, communicativo, absoluto, abafava o barulho da louça quebrando-se contra as pedras . a Lltódia
já não precisava acompanhar os objectos com a sua phrase
de imprecação, porque cada um d'elles era recejfido cá fóra
com um côro que berrava :
— Upa! Toirna, diabo ! E a limpeza proseguia. Joã<f Romão acudió* de carreira,
mas ninguém se incommodbu corna presença a'eHe. Já defronte da porta do Bruno havia uma montanha de cacos ac»
cumulados ; e o destroço continuara ainda, quando o ferreiro
reappareceu, vermelho como malagueta, e foi galgando a
casa, com um raio de roda de carro na mão direita.
Os circumstontes o, seguiram, atropelladamente, n'um
clamor.
— Não dá !
— NÉ> pôde!
— Prende!
>— Não deixa bater!
^ f c a r g a o páo!
—•Segura!
— Aguéáta!
i
*
J — Cérca!
— Toma o porrete í
"'-aLS'
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E Leocadia escapou afinal tias pãoladas db maridò, a
qtiem o poyaréo desarmára nunífecha-fecha.
£ —i Órdem! Ordem! Vá de rumor!, exclamava o vendeiro,
a quem, aproveitando a confusão, haviam já ferrado umpontapé põr detfaz.
•
Alexandre, que vinha chegando desserviço «'esse mo,mento, apressou-se a correr para o lpgar do, conílictò e
auígrfdade", intimou o Bruno *a que se^contivésle
^ deixaise^a-mulher em p^az, sob pena de seguir para a
;ésteção nó iaesmo instante.' \
^flPois.v^è n ^ v ê 4 $ t a gallinha, que apanhei hoje Comi
a bóca na botija, não me vem ainda por cirrfà dar cabo de
tudo?!... interrogou o Bruno^espumando de raiva e quasi
som folegò pára fallar.
^ v— P^orqúe você pôz <èm cacos o que é meu! gritou
Lelfcadia. J**
:
Está bortfíestá bom ! disse o policia, procurando dar
ávoz inflexões-autoritarias^e reconciliadoras. Falia cada um
por sha vez! Seu marido... acerescegilou elle, voltando-se>
|»ara à accusada, diz que a senhora..*
— ÉítientiraJ ^nterrompíèuella. . ,
,~-Mentijra?r É ^oà! Tinhas a saia despida e um hoinempW:CÍmí|T
fíZ^^kk— Quem erá?— Quem foi?— Quem era o homem? interrogaram todos a um só tempo.
- Quem era elle, 110 fim de c(mta?|H inqu^ío também
Alexandre.,
— Não lhe pude ver as^ inças!... respondeu o ferreiro;
mas, se o apanho, $rrancava-l!ie o sangue pelas cosias!- Ég
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Houve um côro de gargalhadas.
, — É mentira! repetio Éèocádia, agora succmil^ía |»or
uma reacção de lagrimas. Ha muito tempoau&este malvado anda caçando pretexto para romperfeommlgfb e, como,
éU não lh*Pdòu .,,.
" Uma explosão de soluços a interrompeu.^ ^
w
D'esta vez não riram, mas um bichanar de cochroho^íor^
mou-se em torno d o l e u pranto. I
— Agora... continuou ella, enxugando os olhos ha costa*
da mão; não sei o que será de mim, porque este homem,
além de tudo, escangalhou-me até o que eu trouxe quando
me casei ^Oní ellé l i . *
— Ííão^disseste3que já tiphas ahi dentro-com que ganhar a vida?./!®] andar!
— É falso! soluçou Leocadia.
— Èen^ interveio Alexandre, embainhando o seu rejje;
está tudo terminado! Seu marido vae retfébel-a e m ' boa
paz...
^
/ — Eu? ! esfiiziou oferrdrog Você não me^onhecé f ^ ^
— Nem eu queria! retorquio a mulher. Prefiro niét-,
ter-me com um cavattó de tilbury a ter de aturar este
bruto! >
E, calando em casa alguma coisa sua que ãínda havia, é
recolhendo do montão dos cao^s o que tóe pareceu aproveitável, fez de tudo uma grande trouxa e foi chamtir um cár*rogador.
A Rita sahip-lhe aò encontro.,
T - Para onde vais t u ? . . . pergunlou-lhe em ,.ypz
baixà.

IP
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—Nao sei, filliá^gor ahi!... Hei de encontrar um furo!...
cãef Íãe|r|vem ? . . . ,
.
Espera um instante.... "disse ; á mulata. Olha, empurra
piptuxa ahi para dentro.do mêu commodo.—correndo ao
Albino, que lavaVa: — Passa-rae no sabão aqueffa roupa,
^ouviste ? E, quando Firmo acordar, diz'-Jhe que precisei ir
m ruâ#
H
S
Dçjtóiijj, 'deu um pulo ao quarto, mudou a saia molhada,
atirou no|'hom^jros o seu chalé de crochet e, Batendo nas
gostas da companheira,, sg|redou-lhê :
~r Asda c i coftimigo! não ficarás á tôa!
E as duas sahirto, amba$ sacudidas, ^xancío atraz de
si suspensa ^Curiosidade do àÉrtiço intlSe
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Passaram^se §pmanas. Jerphymo tomava agora, todas as
manhãs, uma chiçara de cafébem- grosso, á moda da Ritinha, e tragava tíòis dedos de paraty « # pr'a cortar a
friagem. »
Uma transpiração,-lenta e profunda, operava-se n'elle,
d|a a dia, h®a à horai reviscérandò-lhe o^orpo ev|,landò~
lhe os sentidos, num traoalho pysterioso e surdo* dè chryzallida. AT sua energia afrouxava lentamente : fazia-se
contemplatiw e amoroso . A vida americana^e a natureza
do Brazil patenteavam-lhe agora/aspectos imprevistos e
leductores quê o cçmmoviam; esquecia-se dos jseusí4 primitivos sonhos de ambição,para ideálisar felicidades, novas,
picantes* e violentas; tornayà-se liberal, imprevidente e
franá), mais amigo de gastar q&e de guardar; adquiria desejos, tomava gdsto ao|.prazeres, e v^via-sf preguiçoso,
resignando-se, véficido, às imposições do; sol, e do ealor,
muralha de fogo com que o espirito eternamente revoltada
do ultimo tamoyo entrincheirou a pátria contra os conquistadores aventureiros, - t f l n p
3**
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^ E assim, pouco a pouco, se foram reformando todos os
Mléus hábitos singelos de aldeão portuguez : e Jeronymo
abrasileirou-se. A sua casa perdeu aquelle ar sombrio e
^concentrado que a entristecia; já appareciam por lá alguns
companheiros de estalagem, para dar dois dedoTde palestra nas horas de descanso, e aos domingos reunia-se
gente par^ o jantara A ^ o l a g ã o afinal foi completa
aguardente de canna substituiolo vinho; a farinha de mandioca succedetfá brôa; a cafne secca e :o feijão preto ao
bacalhau. com balatas e ceboyílas cozidas; a pimenta malagueta e a pimenta de cheiro invadiram yictoriosamente a
sua mesa; o caldo- vèrde, a açorda e o caldo de unto for^cn
.repellidos pelos ruivos e gostosos quitutes bahianos, pela
muqueca, pelo vatapá e pelo caruru; a couve á mineira
\$esthroiól à couve á portugueza; *o pirãè d e j u b á ao pão
ué r a l a , d e s d e que o café encheu a calf CÔDi o seu
aromai quente, Jeronymo principiou, a a c l w graça no
cheiro do funnyp e não tardou a fumar também v com os
amidos.
,
E o curioso é que, quanto mai&ia elle cahindo nos usos
e costumes, brasileiros, tanto mais os seus sentidos se apuravam, posto que em detrimento das suas forças physicas.
Tinha agora o puyido menos^osseiro para amusi|g, comprehêádía até as intenções^ poéticas dfos sertanejo^ l|uando
cantam á viola os s^ps amores infelizes; seus olhos, d'antes
só voltados para a esperança de tornar á^-terra, agora,
como os olhos de um marujo, .que se habituaram aos largos
horizontes de cèò e mar, já se não revoltavam com a turbulenta luz, selvagem e alegre* do Brasil, e abriam-se am-
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piamente defronte dos maravilhosos despenhadeiros í 111—
mitados* e das cordilheiras sem fim, donde, de espacó/á
espaço, sufge um mònarcha gigante, que o sol ve^%de :
oiro e ricas pedrarias refulgentes e as nuvens toueam de
alvos turbantes de cambraia, n'um luxo oriental de arábicos
príncipes voluptuosos.
Ao passo que com a mulher, aS'óra Piedade de* Jesus, o
caso mudava muito de figura. Essa, feita de um só bloco,
compacta^ inteiriça e tapada, recebia a influencia do meio
só por fóra, na maneira de viver, conservando-seinalteravel
quanto ao moral, sem conseguir, á semelhança do esposo,
afmar a sua alma pela alma da nova patria que adoptaram^
Cedia passivamente "nos hábitos de existencia, mas no
intimo continuava a ser a mesma colona saudosa e desconsolada, tão fiel ás suas tradições como a seu maridof.Agora
estava até mais triste; triste porque o Jeronymo fazia-se
outro; triste porque não se passava um dia que lhe não
notasse uma nova transformação; t riste, porque chegava a
estranhal-ó, a desconhecei-o, afigurando-se-lhe até quecommettia um-adultério, quando á noite acordava assustada ao
lado d'aquelle homem que-não parecia o d'ella, aquelle ho mem que se láVava lodos os dias, aquelle homem que aos
domingos punha perfumes na barba e nós cabellos e Jinha
a boca cheirando a,, fumo. Que pesado desgosto não lhe
apertou o coração a^primefra vez em'que%*<»vouqueiro,
repellindo o caldo qtse eHa lhe apresentava ao jantar,
disse-lhe:
H
*
' ,, •
D' filha! porque não experimentas tu fazer uns pitéos
á moda de c á '
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— Mas é que não sejL, balbuciou a pobre mulher» v
fefe Pede então á R i n q u e | ' o en|ine... Aquilio jn&o terá
1
i niuifo f q aprenderVê se me í p ê s por arrai^ár i n s camarões, como ella preparou aquelles d'outro dia. Souberam-me tão bem!
Este resvalamento dô Jeronymo para as coisas do Brasil;
penalisavam profundamente a infeliz creatura. Era ainda o
instinclo lèminil que lhe fazia prever que o marido, quando
esíivesse de todo brasileiro, não a quereria para mais nada
e havia de reformar a cama, assim como reformou a mesa.
• Jeronymo, com effeito, perfencia-lhe muito menos agora
do que d'antes. Mal se chegava para ella; os seus carinhos
eram frios e distrahidos, dados como por condescendencia;
já lhe não afíagava os rins, quando os dois ficavam a sós,
malucando na sua vida commum; agora nunç%era elle que
a procurava para o matrimonio, nunca; se ^Ê^âfiíií»--»©-'
CQssidade do marido, tinha de provocalrOx E. uma noite,
T^Sdade ficou. jM>m o coração ainda thais. apgg^ado, parque
ellp, a pretexto de que no quarto fazia muitôcalory abandonou a cama e foi deitar-se no sofá da salinha. Desde esse
dia não dormiram mais ao
um do outro. O c§«ou*q^eiro
arranjou?uma r^dee. a m o u » a defronte da porta de entrada,
tal qual como havia em casa d j, Rita.
Uma outfa noite a coisa ainda folpeior. Piedade, certa
de que o marido não se chegada,-foi ter; com elle; Jeronymo fingio-sé indisposto,m^^u-íe^-e-- téttoij^uÇór dizer-^h^i^ipellindo-a brandamente
(*
v
PP
te queria" fallai^ m a s . , i à b e s ? deves
banho todos os dias e... mudar de -roupa,.. Isto aqui não
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é como lá Msto aqui sua-se muito! É preciso trazer o
corpo sempre lavado, que sèÃíio cheira-se m | ^ ! . . .
Tem paciettcia!
Ella desatou a soluçar. Foi uma explosão de resenti:"
mentos e desgostos que se tinham accumulado no seu
coração. Todas as suas magoas rebenlrj^n.r/àqneller momento.
— Agora estás tu a chorar! Ora, filha, deixa-te d i s s p l ' «
Ella continuou á soluçar, sem folego, dando arfac^Huiri
todo o corpo.
| O. cavouqueiro, acrescentou no fim de um intervallo
—- Então que é isto, mulher ? Pôes-te agora a fazer
tamanho escarcéo, nem que se cuidasse de coisa séria!
Piedade desabafou :
— É qu$ j á não me queres|<
não és o mesmo homem para mim L D'antes não me*âfefoavas que pôr, e agora
até j á te cheiro m a l !
E os soluços recrudesciam.
— Não | i g a s asnices, filha ! &
•—.Ah ? ^ u bem sei o que isto é
t -r-E"bd|agem tua, é o que é 1
— Maldita Jjora em que vi|mos dar ao raio d'esta estalagem ! -A^rtesme tivéra calydO;ium calháo ^a cabeça!
Estás a queixaste da sorte sem razão! Que Deus te
não castigue!
Esta resinga chamou outras que, com o correr do tempo,
se foram amiudando. Alu! já não havia duvida que mestre
Jeronymo andava meio catíitfo.para o lado dá Rita Bahiana;
não passava pelo numero y, sempre que vinha á estalagem
4***
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durante d dia, quê não parasse á porta um instante, para
pergfmtar-lhe pela « saudinha.». 0 facto de haver a m u lata ,lhe oííereci^o o remedio^ qu%noo elle esteve incom"'modado, foi pretexto para lhe fazer presentes .amaveis,
pôr os seus préstimos á disposição d'ella e obsequial-a em
extremo todas as vezes que a visitava. Tinha sempre qualquer coisa para saber da sua boca, a respeito da Leocadia, por exemplo; pois, desde que a Rita se arvorara em
protectora da mulher do ferreiro, Jeronymo affectava grande
interesse pela « pobrezinha de Christo. »
B p — F e z b e m / n h á Rita, fez b e m ! . . . A se'ora mostrou
com ièso que tem bom coração...
> — Ah, meu amigo, n'este mundo hoje por mim, amanhã
por t i l . . .
Rita havia aboletado a, amiga, a principio e m . casa de
umas engommadeiras do Calette, muito suas . camaradas ;
dlepois passou-a para uma familia, a quem «Leocadia se
alugou comoiama secca; e agora sabia que ella acabava de
descobrir um bom arranjo n'um collegio de meninas., '
— Muito bem! muito b§m! applaudia Jeronymo.•—Ora, o q u è ! O mundo é largo'. sentenciou a Bahiana ! Ha logar pr'o gordo e ha logar pr'o magro J Bem
tolo é quem se m a t a !
Em uma das vezes em que o cavouqueiro pergunfou-lhe,
como de costume, pela pobrezinha de Christo, a mulata
disse que Leocadia estava grávida.
— • Gravida? mas então não é-do p a r i d o ! . . .
— Pôde bem ser que sim. Barriga de quatro mezes. .
-— Ah ! rrias ellà não foi ha mais tempo do que isso ? . . *
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Não/Vae fazer agora pelo São João quatro^lftiezás
justamente.
Jeronymo já nunca pegfla na guitarra senão para pro-'
curar acertar com as modinhas que a Rita cantafa. Em'
noites ide samba era o primeiro a chegar-se*e o ultimo a
ir embora; e durante o pagode fic^ dê^^eixo bambóf
a ver dansar a mulata, abstracto^ípatetí^^squéGido^e
tudo; babão. E ella, consciente do feitiço-que lhe puí há,
ainda mais se requebrava è remexia, dando-lhe embigadas
*5u fingindo que lhe limpava a babÉgio queixo com a barra*
(fa saia.
E riam-s.è.
Não! definitivamente estava cabido!
Piedade agarrou-se com a Bruxa para lhe arranjar um
remedio que lhe restituísse 6 seu homejn. A cabocla velha
lechou-se com ella no quarto, accendéu vélas de cêra,
queimouierVas aromaticasae tirou a sorte nas cartas.
E^ftepois de um jogo complicado, de 'reis,, valetes e
darôàsyque ella dispuinhá sobre a mfsa capnçhosimeute,
a resmungar a cada figura que sáhia do baralho uma
phrase cahalistica, declarou convicta, muito calma, sem
tirar os olhos das suas cartas :
*
— Elle tem a cabeça virada por uma mulher trigueira.
-rr É o diacho da Rita Bahiana! exclamou á outra.
Bem cá*me palpitava por dentro! Ai, o meu rico homem!
E á clfòrar, limpando, affliçta, as lagrima^nó aVehtal de
canhamo, supplicou á Bruxa, pelas alminhas d© purgatorio,
que lhe remediasse tamanha desgraça.
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i/
Ai, se perco aqúella creatura, S*óra Paula, .lamuriou
a infeliz entre soluços^ nem $ei que virá a ser de mim
4í'este mundo de Christo!... Bnâide-me alguma coisa que
jue puxe o Jeromo!
A cabocla, disse-lhe que se banhasse iodos os dias e
désse a beber ao seu homem, no café pela manhã, algumas
gqttas das aguas da lafagem; e, se no fim de algum tempo,
èste regimen nãí$ produzisse o desejado effeito, então cortasse um pouco dos cabéflos do corpo, torrasse-os até os
reduzir a pó .ô lh'os ministrasse depois na comida.
Piedade ouvio a receita com um silencio respeitoso^
attenio, o ar compungido de quem recebç do medico u ^ P
sentença dolorosa para um doente que jstimamos. Em
segUidá^metteu na mão da feiticeira^, uma itíoeda de prata,
promettendo^ar-Itíe coisa melhor se o remedio tivesslT
bons resultados. -TT, j f f l B í
'.
Mas não era só á portuguesa"quem se mordia com o
descahh^ento do Jeronymo para- a mulata, era-também o
Firmo. Èávia muito%á que. este andava com » pulga atraz
dá orelha e,,quando passava perto d o cavouqueiro, olhava-o
atravessado.
,fi^J 0
-i^^wM
•
0 capadocio ia dormir todas aá noites com a Rita, mas
não morava na estalagem; tinha o seu commodo nâ officina
em que trabalhava. Só pelos domingos é que- ficavam
jurttos durante o dia . e ^ o ^ t ã o ^ n â ^ ^ ^ s a v ^ o seu-jantar
de pandega. Uma vez em que elfè; gazéara o sérvio, o
que não era raro, foi vel-a fóra das horas do costume e
encontrou-a a conversar junto á* ,tina com o portuguez,
Passou sem dizer palavra e recolheu-se ao numero 9.
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onde ella foi logo ter de carréirarTirmo não lhe cUsge
nada a respeito das suas apprehensões, mas também não
escpndeu o seu máo- humor ; esteve impertinente e rpsinr"
gueiro toda'aptarde. Jantou de cara amarrada e durante o
paraty, depois do café, sè fiíloú em rôlos, em dar cabeçadas e navalhadas, pintando-se terrível, recordando façanhalwíe capoeirlgem, nas quaes sangrárá taes e taes'
typos de fama.; « não contando dois gallêgos que mandárà
pr'ás minhocas, porque isso para elle não ~érá gente! —•
Com um par de cocadas boas ficavam de pis Uhm^ ' pra
sempre! » Rita percebeuo$ciúmes dp ami^o efez^ue não
uéra por coisa alfuma. '
'
if »
No dia seguinte, ás'seis horas da manhã, quándo elle
^ahia da casá d'ella, encontrou-se com o portuguez, qui^ ia
^ara' o feabalèo, e o olhar que^s dois-j trocaram ^ntpesi
"era já um cartel de desafio. Entretanlp, cada quab seguio
em .silencio para o seu lad&
Rita deliberou prevenir Jeronymo de que se acautelasse.
Conhecia bem o amante e âabia de quanto,, era- elle capaz
' soifaIhhuénci^òs.. ciuntès; mas, na ocp^ãO èm que o
cavouqueiro dèsceu para almoçar, um novf* escandalo acabava de explodir, á|ora po numero ljí^entre^a velha Marcianrfá e sua filha Florinda.
"
/
Mârèlanna andava já desconfiada com a pequena/porque
ofluxomensal d'esta se (Jesregrárashavia tresmezes,quando,
n'esi^dia, não tendo as duas acabado ainda o almoço,
Florindá " se levantou da meza e foi de carreira para
o quarto. Á velha seguio-a. A rapariga fôra vomitar ao
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1, - r Que é isto?... perguntou-lhe a ntSe, apalpanfio-a
Ioda cpm um olhar inquiridor.
I M ^ Çíão sei, m a m ã e . ^ g _
—- Que^sentes t u ? , .
^ ^
— Nada./.
— Nada, e estás lançando"?.. . Iléin?!
f * — Não sinto nada, não senhora!... '
A njulala velha aproximou-se, desatou-lhe violentamente
o vestido,: levantou-lhe as saias e -examinou-ljie todo o
corpo, tacteaíido-lhe o ventre, já zangada. Sem obter nenhum Resultado das suas diligencias, correu a Chamar'a
Bruxa, que era*mais que entendida ncPassumpto. A cabocla, sem se alterar, largou o serviço,, enxugou o» braços
nè avental, e foi ao numero 12; tenteou de novo a mula^
tinha, fez:~lhe varias perguntas e mais á mãe, e depois disse
friamenteaLifefa^
— Está de barriga'.
E afastou-se, sem um gésto de surpreza, nem de censura.
Marcianna, tremula de râiva, fechou a porta da casa,
guardou a eha# s nókseio e, furiosa, cahÍQ% aos murros em
cima da^lha. lista, e j balde tentando .esçapar-lhe, berrava
como umá ÍÒUca. vm
Abandonaram-se lògo todas as tina%do r pateo e algumas
das mezas do frege,. e ©.populacho* curioso' e alvoroçado,
precipitou-se para o numero 12, batendo na porta e ameaçando entrar peia janeflaf
Lá dentro, a Velha escarranchada sobre a rapariga que
se debatia no chão, perguntava-lhe gritando e repetindo : — Quem foi?! Quem foi?! %
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E de cada vez d.esfechava-lhe ura sopapo pelas ventas.
— Quem foi? 1
A pequena berrava, mas não respondia, Zm,
Ab! não queres dizerpot bera? OÊÉrèsfl|rà!
E a velha, ergueu-se para apljpíar a vassoura áo canto da
sala. • ! J P | [ '
^: Florindà, vendo irarainente o cacete, levantou-se de uni
pulo, ganhou a j anel la e cahio de um salto lá fóra, entre o
povo amotinado. Coisa de uns nove palmos de altura.
As lavadeiras a apanharam, cuidando era defendel-a da
mãe, que surgio logo á porta, ameaçando para o grupo,
tCrivei e armada de páo.
Todo&jrocuraram chamal-a á razao : ^
—«Entâó^que é isso, tia* Marcianna?! Então qae,ó
isso?!
Que é;isto?! É que esta assanhada está de barriga!,
Está ahi o qtf$ é! Para tanto não lhe faltou geilo, nem fpí
preciso que a gente andasse atraz d'ella tenatando, coiníb
succede sempre que ha um pouco mais de serviço e é necessário puxár-pelo corpo! Ora está ahiio^que é!
— Bem, disse a Auguàa, mas nao lhe balâ agorá, coitada! Assim você ll^e-dá eâíjo da pelle!
— Não ! Èu querosaber
lhe encheu o bandulho !
"E ella ha de dizèr quem foi ofi quebro-lhe os ossos I .
—Então, Florinda, diz'logo ^uém f o i ^ É^melhor i.
a&inselhou a das Dôres.
Fez-se em torgo jla rapariga um silencio ávido; óheio J p
curiosidade.
—- Estuo vendo?... exclmnou a mãe.« Não respondo,
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.eôte• diabo! Jías .esperemy^jue eu lhes ' mostro se ella falia
ou não&i *
' y v. $£? - *
È asfeadéiras* tivlfam «e agarrar-lhe^os braços» e tirar-íhe o çaGêt^ porqoe a velha queria cregcer de novo
para a filha?*^
*
a^
W ^
Ao redor d'esta a curiosidade assanhàfa-se cada vez mais.
Estalavam todos., por saber quem a tinha emprenhado
« Quem foi?! Quem foi?! »esta pbrase :apertava-a num
torniquete. Afinal, não houve outro remédio :
— Foi seu Domingos..vdisse ellà,*chorando e cobrindo
o rosto com a íralda do vestido, rasgado na íucta.
— O Domingos!...
1
— 0 caixeiro da vendaf...
Ê
^ Ah! foi aquelle cará de nabo? gritou Marcifhría. Vem
cá!
: ."
W
_
0
y Ey agarrando a filha pela mão, arrasjtou-á'áté á ^ e n d a ^ .
Os circumstantes acompanharam-na ruidosamente e de
barreira.
A tavern%váCómo a casa de pasto, ferviam de concurrencia.
Ao balcão d'aquella, o Domingos'e o Manoel aviavam õs
freguezes, n'uma roda; viva. Havia muitos negros e negras.
O barulho era enorme. A Leonor lá eslava, sempre aos pulos,:
mçxendo com um, mexendo com outro, mostrando a dupla
fila de (lentes brançps e grandes, e levando apalpões rudes
de mãos de couro nas suas magras e escorridas nadegas de
negrinha virgem. Tres marujos ingleíes bebiam gehgibirra,
cantando, ébrios, na sua lingua e mascando tabaco.
Marcianna na frente do grande grupo e, sem largar o
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braço da filha, que a seguia como um animal puxado pela
colleií^l ao chegar áporfa lateral da venda, berrou :
•— O' seu Joad Romão!
— Que temos lá? pergqjitou de dentro 0 vendeiro, atrapalhado de serviço.
Bertolezà^ com u m grande colher déhzinco gottejante de
gordura, appareeeuáporta, muito ensebada, e suja do tisna,;
ao ver tanta gente reunida, gritou para seu homem : '
— Corre aqui, seu João, que não sei o que houve!
Elle veio afinal.
P
Que diabo era aquillo ?
— vVenJio enffcegar-lhe esta n^dida r Seu caixeiro; à
cobrio,JÉeve tomar conta d'ella l^ff
João Romão ficou perplexo*. 3 1 Hein? í Que élá isso? ! .
Foi o,Domingos! disseram muitas.Vozes.
— O' seu Domingos!
?
0 caixeiro respondeu : « Senhor... » com uma voz de,
delinquente.
Chegue cá !
E o criminoso apresentou-se, lívido de morte.
, — Que fez você com esta pequena,?
—- Não fiz nada, não senhor!...jtâ&pagtilp^
k
—Fqi elle, sim! desmentio-o a Èlorinda — O caixeiro
desviou os $hos, para»a não encarar. -gÉJm dia*de manhãzinha, ás qptíro horas", - no í capinzal, oebaiio das mangueiras. . .
I O mulherio em massa recebeu estas palavra^ 'bom um
fcôro de gargalhadas.
5
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^Entâo o senhor ^andá-me aqui a fazer conquistas,
heift?!*.. disse o patrão, meneando a cabeça. Muito bem!
^ois,£gGra ^ tomar conta da fazenda e, como'não g*5sto de
caixeirosaifiígados,pçdeprocurar arranjo n'outra parte!..•
* Domingos não respondeu patfvina; ahaixott o rosto e
retirou-se lentam^ite.
- O grupo das, lavadeiras e dos curiosos derramou-se então
pela vénda, pelo portão da estalagem, pelo frege, por todos
os lados, repartindo-se em pequenos magotes que discutiam o «Cacto. Principiaram os commentarios, os juizos pró
e contra o caixeiro; fizeram-se prophecias* .
Entretanto, Marcianna, sem largar a filHa, invadira a casa
de João Romão e perseguia o Domingos que preparava j á a
sua t r o p a .
— Eitão? jferguntourlhe. Que tenciona fazer#
^ H
Eltenão deu resposta.
— Vamos! vamos! falle! desembuche!
— Ora lixe-se! resmungou o caixeiro; agora muito vermelho de cólera.
\ ^ L i x e - s e , n ã o ! . . . Mais de vagar com o andôr! Wocê
ha de casar: ella é menor!
Domingos SoMou ujna palavrada, que enfureceu ayelfía.
— Ah, sim ?, 1 braSou esta. Pois veremos!
E 'despejuu daverjda, gritando*para todos:
*
' ^ Saba? O caca de gabo diz que nãO^easa!
Esta phrase produzio o effeito de um grito de guerra
entre as lavadeiras, que se reuniram de novo, agitadaSmpr
uma grande indignação.
—^ Como, não casa?!..*
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— Era só o que faltava!
f- Tinha graça!
'JÊ— Então mais ninguém pôde Contàr còma-honrade sug
ilha?
— Se nlo queria casar pr'aque fez mal? %
R»ç?- Quem não pôde com^o tempo não inveiila modas lii
— Ou elle casíym sáe d'aqui com os ossos em sôpa !
^
— Quem não JfiJer ser lobo não lhe vista a peile!
A mais* empenhada n'aquella reparação era a Machona, e J
a mais indignada com o facto era Dona Isabel- A primeira*'
corrêra á frenJetSda venda, disposta a segurar o culpado, se ;
este tentasse fugir. Com o seu exemplo não tardou que m
em cada porta, por onde era possível uma "escapúla,; se
pitassem as outras de Sentinelja, formando grupos de Ires
eMuatro. E, no meio de crescente algazarra, ouviam-se
pragas ferozes e ameaças :
* — Bas Dôres! toma cuidado, que ó patife não espirre <
por ahi ! ,
0' seu João Romão, se o homem não casa, mande nol-o^
pra cá ! Temos ainda algumas pequenas que lhe convêm !
— Mas onde está esse ordinário ? f
^
— gaiato canalha!
— Está" fazendo a trouxa !
t
— Quer éscaparf
.V"
t
— Não deixa sahir!
•— Chama a policia !
I /
— Onde está o Alexandre%/
E ninguém mais se entendia. Á vista d^quella agitação,
o vendeiro foi ter com o Domingos.
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— Não saia agora, ordenou-lhe. Deixe-se ficar por emquajito. Logo mais lhe direi o que deve fazer.
>, E chegando a uma das porias que davam para a estalagem, gritou :
—
—
—
—
—-—

Vá de rumor! Não quero isto aqui! É safar!
Pois então o homem que case! responderam.
Ou dê-nos pr'a cá o patife!
Fugir é q u e não!
Não foge ! não deixa fugir t
Ninguém se arrede !

E, como a Marcianna lhe lançasse uma injuria mais forte,
âipeaçando-o com o punho ^fechado, o taverneiro jurou que
se ella insistisse com desaforos, a mandaria jogar lá fóra,
junto com *a filna, por um urbano. É f | |
— Vamos! Vamos! Volte cada -unía para a sua obrigar ã o , que eu não posso perder tempo !
— Ponha-nos então pr'a cá o homem ! exigio a mulata
velha.
— Venha o homem! acompanhou o côro.
— É preciso dar-lhe uma lição !
T— 0 rapaz casa! disse o vendeiro com ar sisudo. Já lhe
fallei... Está perfeitamente disposto! E, se não casar, a
pequena terá o seu dote! Vão descansados; respondo por
elle ou pelo dinheiro!
Estas,palavras apaziguaram os ânimos ; o grupo das lavadeiras afrouxou; João Romão, recolheu-se : chamou de'
parte, o Domingos e disse-lhe que não arredasse pé de casa
antes de noite fechada.
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— No mais . . . acrescentou; jHáe tratar de tida nova ! ,
Nada o prende aqui. Estamos quites.
^
„
«^â
Como? se o senhor ainda não me fez as •contas?.!. .
—^ Contas? Que contas? O seu saldo não chega par» - v,
pagar o dote da rapariga!...
— Então èu tenho de pagar um dote?!.,/
— Ou casar...fAh, meu amigojfceste negocio de tres
vinténs é assim H Custa dinheiro Tffgora, se você quizer, vá y
queixar-se á policia... Estéreo seu direito! Eu me expli- ^
carei em juizoj...
— Com que, não recebo n a d a ? . . .
— E não §Írincipi%?Msom muita coisa, qne lhe fecho a
nprta e deixo-o ficar ás -torras l&jfôràff^nresses damnados!
\
Você bem vio como estão todas a seufespeito ! E, sè lia •
pouco não lhe arrancaram os fígados, agradeça-o a mim $
(foi preciso prometter dinheiro e tenho de cahir com elle,
de certo! mas não é justo, nem eu admitto, que saia da
minha algibeira» .porque não estou disposto a pagar os
caprichos de ninguém, e muito menos dos meus caixeiros !
Mas...
— Basta ! Se quizer, por muito favor,ficar aqui até á noite,
ha de ficar calado; ao contrario, rua!
; E afastouP-se.
i Marcianná resolveu não ir ao sub-delegado, sem saber que
p r o v í n c i a s tomaria o vendeiro. Esperaria até ao dia se- -/
guinte r para ver só ! » O que n'esse ella fez foi dar
uma Boa lavagem na casa e arrumal-a muitas vezes^, como i
costumava, sempre que tinha lá ás suas zangas.
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O escandalo nâo deixou de ser,.durante o dia, discutido
utti-sô jnstante. Não se fallava n'outra coisV, tanto que,
quando, jâ â noite, Augusta e Alexandre receberam uma/
btâifta dá tíomadre^ ayLeonje>, era ainda esse o príncroaF
assumpto das conversas
; fceónie, com agNSuasnt>upfts exageradas e barulhentas
def côcote á francezá^^levantava rumor Aquando lá ia 'e
Apunha expressões de aásoinbfo em toàas*ás cafas. O seu
vestido de seda côr de aço,"enfèitado de encarnado sangue
de b o i v curto, petulante, mostrando uns sapatinhos á
. moda com um salto de óuatrô dedos de altufa ; as suas
luvas de vinte, botões que lhe ehegav&p ajé l o s sovacos ; v
^a sua sombrinha vfrmelha, sumida i ^ n á t í u v e m de rend§£
còr de rosa e com um grande cabo clyâjg % arabescos extravagantes ; o seu pafflaíáçudo chapéo de i n c e n s a s abas
forradas de velludô escarlate, com um passaro inteiro
vgrudado á copa; as suas jóias caprichosas, sciiitillantes
• de pedras finas: os seus lábios pinladog de carmim ;
suas palpébras tingidái de violeta ; o ^ e ^ f ^ ç a j ^ t a artificiaimente loiro; tudo isto c o n t r a s t ^ ^ t a r t l l qbm as
Vestimentas, ostcostumes e as Maneií&fe ffaíjOelía^ pobre
gente, que de todos os lados surgiam olhos ycuriosos*a ,espreital-a pela porta dá casinha do AlèxíÉire;
ÍÀUgusta* ao» ver a sua pequena, a Juiú, como vinha São »
embonecada e catita, ftcoUtom ós d'ella arrazados d'agoa.*
leô^é
í ^ t ò A b e i n ç á ^ d a jfMréstida a
afilhada, levando o capricho ao ponto d e i h e mandar talhaçf
a roupa da mesma fazenda com que iaííia as suas e pela
mesma costureira; árrahjayá-lhe chápéos "«^áidalosfis
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como os d'ella e davà-lhe jóias. Mas, n'aquelle dia, a
grande novidade que Jujú apresentava era estar de cabellos
loiros, quando os tinha castanhos por natureza. Fofecaso.
para uma revolução- na estalagem ; a noticia correu logo
de numero a numeroso muitos moradores se abafttram do
commodo para ver a filhita da Aughsta « cóm cabellos do
frahceza. »
Tal sijLccêsso pôz Leonie radiante de alegria. Âquellâ
afilhada era o «eu luxo, a sua originalidade, a òojysa boa da
sua vida de cansaços depravados; er$o que aos seus proprios olhos a resgatava das abjecções do officio. Prostituta
de casa abefta, presava todavia com admiração e respeito
a honestidade vulgar da comadre; sentia-se honrada
com a sua estima; cobria-a de obséquios de toda a especie. Nos instantes que estava ali, entre aquelles? seus
amigos simpiorios, que a matariam de ridículo em qualquer outro logar, nem ella parecia a mesma, pois até *os
olhos lhe mudavam de expressão. E^não queriapreferencias ;. assentava-se no primeiro banco, bebia agoà pela
caneca de folfia, fòmava ao oollo 9 pequenito da comadré"
e, ás vezes, descalçava os sapatos para enfiar, os chinellos
velhos que.jericontrasse debaixo da cama.
Kào €bstante^ O acatamento que lhe votavam Alexandre
e á mulher não tinha limites; pareciam capazes dos maiores
sacrifícios por -ella. Âdoravam-na/ 'Achavam-na boa de
coracão como uní^lnjo, e muito linda nas suas roupas de
espavento, com o seu rostinho redondo, malicioso e petulante J ondè reluziam dentes mais alvos que, um marfim.
Jujú, com um embrulho dçJ&las em cada mão,»era car-
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regada de casa em casa, passando de braço abraço £
Jevada de bocca em bocca, como um ídolo milagroso, que
todos queriam beijar.
I ^ E oâ"elogios não cessavam :
f^A^- Rica pequena l.;.>'.
^ - t ^ É um enlevo olhar a gente pr'o demoninho!
É mesmo uma lindeza de criança !
— Uma criatèrinha dos anjos!
p- -t-: Uma boneca franceza !
— Uma menina Jesus!
O, pai acompanhava-a commovido, mas solemne sempre,
parando a todol momento, como em procissão, á espera
que cada qual desafôgasse por sua; vez o enlhusiasmo pela
criança. Silenciosamente risonho, com os olhos húmidos,
patenteava em todo o seu carão mulato, de bigode que
parecia postigo, um ar condolente e estúpido de um profundo reconhecimento por aquella fortuna, que Deus lhe
déra á filha, enviando-lhe dos ceuS o ideal >das madrinhas.
E, enjquanto Jujú percorria a estalagem, conduzida em
triumpho, Leonie na casa da comadre, cercada por uma
roda de lavadeiras e crianças, discreteava sobre assumptos
sérios, fallando compassadámente, cheia de inflexões de
pessoa pratica e àjuisada, condemnando máos' actos, e
^desvarios, appiaudindq a moral e a virtude. E aquellas ÍSiIheres, aliás tão alegres e vivazes, não se animavam,defronte
d'ella, a rir nemvtevanlar a voz, é conversaÉim a'medo,
cochichando, á tapar a bocça com a mão,tolhidas de respeito
pela cocote, qúe as dominava na sua sobranceria de mulher
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loira vestida de seda e coberta de brilhantes. A das Dòrçs*,
sentio-se orgulhosa, quando Leonie lhe pousou,no hombrq
a mãozinha enluvada e rescendente, pj,ra lhe pè^tmtar
seu homem. E não se fartavanrdOíOlha^ara ella,deadmiral-a; chegavam a examinar-lneli roupa, revistar-lhe así
saias, apalpar-lhe as meias, levantando-lhe o vestido, com
exclamações de assombro á vista de tanto luxo de rendas e
bordados. A visita sorria, por sua vez commovida. Piedâde
declarou que a roupa branca^da madama era riCa nem,
como a da Nossa Senhora da Penha. E.Nênêm, no seu.
enthusiasmo, disse que a invejava do fundo de coração,ao que a mãe lhe observou que não fosse besta,
O Albino Contemplava-a em extasis, de mão no queixo, o
cotovelo no ar. A Rita Bahiana levára-Ihe um ramalhete
de rosas. Esta não se illudia com a posição da toureira^,
mas dava-lhe apreço talvez por isso mesnfo%, em parte,
porque a àchava deVéras bonita. « Ora! era preciso ser
bem esperta^ e valer muito para arrancar assimgdp; pelle
dos homens ricos aquella porção de jóias e t u f e aquelle"
luxo de roupa por dentro e por fóra! V..
— Não sei, filha!- pregava depois a mulata, no pateo®
auma companheira; seja assim ou assado, a verdade é
que ella passa muito bem de bocca e nada lhe falta :
sua boa casa; seu bom carro para passeiar áv tarde ;theatro toda a noite; bailes quando quer e, aos domingos, Corridas, regatas, pagodes fóra da cidade e dinheirama grossa
para gastar á farta ! Emfim, só o que afianço é que esta
não está sujeita, como a Leocadia e outras, a pontapés
e cachações de um bruto de marido! É dona das suas
1
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-acçõesh4nre como o lindo amor! Senhora do seu corpinho, que elia só entrega à quem muito bem lhe der na
veneta! J j j
P ^ r È Pomljmha f . . . perguntou a visita. Não me appare. ceu ainda !.. k .
P | — Ah! esclareceu Augusta. Não está ahi, foi á socie^ idade de dansa com a mãe.
E, como a outra mostrasse na cara não ter comprehendido, explicou que a filha de Dona Isabel ia todas as terças,
quintas e sabbados, mediante dois mil reis por cada noite,
servir de dama n'uma sociedade em que os caixeiros do
g eommercio aprendiam a dansar.
|
— Foi lá que ella conheceu o Gosta... acrescentou,
p p — Que Gosta ?
s — O noivo! Então a Pombinha já não foi pedida ?
Ah, sei#.
^ E a cocote plrguntou depois, abafando a voz :
• .— E aquillo?... Já Veio afinal?...
I — Qual! Não é por falta de boa vontadelra parte d'ellas,
Acoitadas! Agora mesmo á velha fez uma nova promessa á
Nossa Senhora da Annunciaç|0... mas i ã o ha meio !
p r D'ahi a pouco, Augusta apresentourlhe uma chicara de
cate, que LedBie recusou por não poaer beber. « Estava
em uso de rêrnedios... » Não disse porém quaes eram
estes, nem pára que moléstia os tomava.
— "Prefiro um copo de cerveja, declarou ella.
E, sem dar tempo a que se oppuzessem, tirou da carteira umá nota de dez mil reis, que deu a Agostinho para
ir buscar tres garrafas de Caris Berg.
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Á vista 'dos copos, liberalmente cheios, formou-se"úm
silencio enternecido. A cocote distribuio-os por sua p r ó p r i a
mão aos circumstantes, reservando um para si. Não Chen
gavatn. Quiz mandar buscar mais ; não lh'o permittiram, objectando que duas e três pessoas podiam beber
juntas.
— Para que gastar taiito ?... Que alma grande !
O troco ficoU esquecido, de proposito, sobre a commoda,
entre uma inlmita quinquilharia de coisas velhas e beni
tratadas.
— Quando você, comadre, agora me apparece por
lá ?... quiz saber Leonie.
— Pr'a semana, sem falta; levo-lhe toda a roupa. Agora,
ise a comadre tem precisão de alguma... póde-se aprgrilr
ptar com mais pressa...
— Então é bom mandar-me toalhas e lençóes... Camisas de dormir, é verdade! tafaberfr tenho poucas.
•—Depois d'amanhã está tudo lá.
E a noite ia se passando. Deram dez horas. Leonie, impaciente já pelo rapaz que ficara de ir buscal-a, mandou
ver |e.'elle por acaso estaria nojiortãò, á espera.
4— E aquelle mesmo quej Ireio da outra vez com a comadre .
— Não. É lim mais alto. De cartola branca. *
Correu muita gente, até á rua. O rapaz não tinha chegado
ainda. Leonie ficou Contrariada.
— Imprestável 1. .<* resmungou. Faz-rtie ir sózintfâ poír
ahi ou incommodar alguém que me acompanhe ! 4
— Porque a comadre não dorme aquf?.. lembrou Au-
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gusta. Se quizer, arranja-se tudo ! Não passará fcém como
era sua casa, mas uma noite corre depressa 1...
Não ! não era possível ! Precisava estar em casa essa
noite : no dia seguinte pela manhã iriam procurai-a muito
cedo.
B Nisto chegou Pombinha com Donalsabel. Disseram-lhes
)ógo á entrada que Leonie estava em Casa do Alexandre, e
a menina deixou a mãe um instante no numero 45 e seguio sozinha para ali, radiâ^te de alegriáP'Gostavam-se
muito uma da outra.*A cocote recebeu-a Com exclamações
de agrado e beijou-a nos dentes f e nos olhos repetidas
vezes.
— Então, minha flôr, como está essa lindeza ? perguntou-lhe, mirando-a toda..
— Saudades suas... respondeu a moça, rindo bonito na
sua bocca ainda pura.
, E uma conversa amiga, chisia de interesse para ambas,
estabeleceu-se, isolando-as de todas às outras. Leonie entregou á Pombinha uma medalha de prata que lhetrouxéra;
uma tetéia que valia só pela exquisitice, representando
uma fatia de queijo com um camondongo em cima. Correu
logo de mão em mão, levantando espantos e gargalhadas.
— Por um pouco que não me apanhas... continuou a
cocote na sua conversa com a menina. Se a pessoa que me
vem buscar tivesse chegado já, éu estaria longe. — E mudando de tora, a acarinhar-lhe os cabellos : — Porque não
me appareçes
Não tens que receiar : minha casa é
muito socegada.., Já lá tem ido famílias L,.
— Nunca vou á cidade... É raro l suspirou Pombinha.
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— Vai amanhã "com tuamãe ; jantam àà-ldi^ corri-'
migO...

—'âfe mamãe deixar».. OlhaT^a ahi vem. Peça. J © !
Dona Isabel prometteu .ir, não no dia seguinte, màs-tio
outro immediato, que era domingo. E a palestra durou''
animada até que chegou, d'ahi a um quarto de hora, o rapaz por quem eSperaVa Leonie. Era um moço de vinte e
poucos annos, sem emprego e sem fortuna, mas vestido
com esmero e muito betn apessoado. A cocote, logo que o
vio approximar-se, disse baixinho á menina :-,
— Não é preciso qu§ elle saiba que vais lá domingo,
ouviste ?
Jujú dormia. Resolveram não acordal-a; iria no dia seguinte.
•
, Na occasião em que Leonie partia pelo braço do amante,
«acompanhada até ao portão por um séquito ttev lavadeiras,
a Rita, no pateo; beliscou a coxà do Jeronymo e soproulhe á meta foz :
— Não lhe cáia o queixo !...
O cavouqueiro teve um desdenhoso sacudir d'hombros,:j
i ^ Aquella pr'a ©á,nem pintada !
E, para deixar bem patente as suas preferencias, virou
o.pé dotado e bateu com o tamanco na canella da mulata.
te — Olha o bruto !... queixou-se esta, levando a mão ao
Jogar da pancada. Sempre ha de mostrar que é gallego!
I
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outro dia a casa do Miraria estava em preparos de
festa. Lia-se no « Jornal do Gommercio » què S. Ex. fôra
agraciado pelo governo portuguez com o titulo d e Barão do
Freixal; e como os seus amigos se achassem prevenidos
para ir comprimental-o no domingo, o negociante dispunha-se a recebel-os^condignamente.
Bo cortiço, onde esta novidade causou sensação» viam-se.
nas janellas do sobrado, abertas de par em par, surgir de
yuag em quando Leonor ou Izaura, a sacudirem tapetes e
; çapachos, batendo-lhes em cima com utq páo, os olhos fechados, a cabeça torcida para dentro por causa da poeira
que a. cada pancada se levantava, como fumaça de um tiro
de peça. Chamaram-se novos Criados para aquelles d i a s . v
No salão da frente^ pretos lavavam o soalho,e na cozinha havia reboliço. Dona Estelía, de penteador dê cambraia e n feitado de laços çôr de ^ rosa, era lobrigada de relance, ora
de um lado, ora de oullpo, a dar ás suas ordens, abanando-se com um grande leque ; ou apparecia no patamar da
escada do fundo, preocçupada em soerguer as saias contra
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as aguas sujas da lavagens que escorriam para o quintal "
Zulmiraítajpbem ia e vinha, cora a sua pallidez fria e húmida doftíenina sem sangue. Héhriqud, de paletó branlIJj
ajudava o B*telho nos arranjos da casa e, de instante a ins- '
tante, chegava á janella, para namoriscar Pombinha, que
fingia nãçudar por isso, toda embebida na sua costura, á
porta do numero Í5, n'uma cadeira de^vime, uma perna
dobrada sobre a outra, mostrando a meia da^éda azu^,e
um sapatíiiho preto de entrada ^aixa; ,sé jfè longoj^râ;
longo espaço, ella desviava os olhos do sefViço $ergrçia-ôá
para o sobrado. Entretanto, a figura gorda e encanecida do'
novo Barão, sobrecasacado, com o chapéo alto derreado
para traz na cabeça e senf largar o guarda-chuva, .^j^rava
da rua e atravessava a sala de jaiitár,* seguia atéáxiespênsa, diligente^, e estíátorido, indagando se já tinha vi tido
isto e mais aquillo, provando dos vinhos que chegavam era
garrafões, examinando tuao, voítando-se para-a direita è
para a esquerda, dando ordens, ralhando, exigindo acliVtdade, e depois tornava a sahir, sempre apressado^ e mettia-se no ^arro "que ô esperava á pòrta da rua.
•
Toca ! íóca LYamos ver sé o fogueteiro apromptou bs
fogos! „( g ^ H H H Ê j r • '
JÉ viara-se chegar,íquasi sem intefmittencia, -homens
carregados qo^gigosdê champatiRa, caixas de porto e bordeuSji barricas
cerveja, cestos e cestes de mantimentos,
lásÉ„|ílatas de corfservaVi^utros tra^m^perús O leitões,'
canastras d'ôvos,l<piárto*s^de cawDeiro ê ée porco. E as ja«nefías do sobrado iam-se enchendo de compoteiras de doce
ainda quente, sahido do fogo, éMravesseSs; de barro e de
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ferro, com grandes peças de carne em vinha d'alhos,
promptos para entrar no forno. Á porta da cozinha penduraram pelo pescoço um cabrito esfolado, que tinha as pernas abertas, lembrando sinistramente uma criança a quem
enforcassem depois de tirar-lhe a pelle.
Todavia, cá em baixo, um caso palpitante agitava a estalagem: Domingo^, o seductor da Florinda, desapparecêra
durante a noite e um novo. caixeiro o substituía ao
balcão.
O vendeiro retorquia atravessado a quem lhe perguntava pelo evadido :
— Sei c á ! Creio que M o podia trazel-o pendurado ao
pescoço
— Mas você disse que respondia por elle ! repontou
Marcianna, que parecia ter envelhecido dez annos n'aquellás ultimas vinte e quatro horas.
— De accordo, mas o tratante cegou-me 1 Que havemos
de fazer ? . . . É ter paciência! t
— Pois então ande com ó dote!
— Qtie dote ? Você está bêbada?
— Bêbada,, hein?! Ah, corja! tão bom é um como o
outro! Mas eu hei de mostrar!
— Ora, não me amole !
E João Romão virou-lhe as costas, para fallár á Bertoleza que se chegára.
y — Deixa estar,, malvado, que Deus é quem ha de punir por mim e por minha filha! exclamou a desgraçada.
Mas o vendeiro afastou-se, indifferente ás phrases
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uma ou outra lavadeiráWmprecava contra elle. Elias, porém, já se não mostravam tão indignadas como na vespera;
uma só noite rolada por cima do ^candalo bastára para
tirar-lhè o mérito de novidade.
Marcianna foi com a pequena á procura do sub-delegado
e voltou aborrecida, porque lhe disseram que nada sèf
poderia fazer emquanto nâ'o apparecesse o delinquente.
Mãe e filha passaram todo esse sabbado na rqa, n'uma roda
viva, da secretaria e das estações dé policia para o escriptorio de advogados que, um por um, lhes perguntavam de
quanto dispunham para gastar com o processa, despachando-as, sem mais considerações, logo que se inteiravam da
escassez de recursos delambas as partes.
.
Quando as duas, prostradas de cansaço, esbrazeadas de
calôr, tornaram á tarde para a estalagem, na hora em que
os homens dó mercado, que ali moravam, recolhiam-se já
com osbalaios vazios ou corri o resto da frucft que não cònseguirám vender na cidade, Marcianna vinha tão furiosa
que, sem dar palavra á filha e com os braços rooidos de
èsnordoai-a, abrio toda a cisa e correu a buscar agoa para
baldear o chão. Estava possessa. / \
Vê a vassoura! Andal Lava ! lava,que está isto n'uma
porcaria! Parece que nunca se limpa o diabo d^sti casa !
É deixai-à fechada uma hora e morre-se de fedor! Apre !
isto faz peste! #
v . V.../
E notando que a pequena chocava: — Agora déste para
chorar, hein?! mas na occaàiã» do relaxaraentô havias de
estar bem disposta!
I A filha sôluçou.
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— Cala-te, coisa ruim! Não ouviste ?
Florinda soluçou mais forte,
jSj^- Áh ! choras semjmotivo ? . . . Espera, que te faço
: chorar com razão !
precipitou-se sobre uma acha de lenha. , Mas a mulatinha, de um salto, pinchou pela portíFe atravessou d^ uma só carreira o pateo da estalagem, fugindo
enudesfilada gpla rua.
Ninguém teve tempo de apanhal-a, e um clamor de gallirífteifo assustado levantou-se entre as lavadeiras.
Marcfanna foi até ao portão, como uma doida e, comprehendendo que a filha a abandonava, desatou por sua vez a
soluçar, de braços abertds, olhanda para o espaço. As la:
grimas saltavam-lhe pelas rugas da cara. E logo, sem transição, disparou da /otera, que a convulsionava desde a
manhã da vestia, para cahir n'uma dôr humilde o enternecida cíe mãe que perdeu o filho.
wÈf*- Para onde iriá ella, meiymi do ceut...
— Pois você desd'hontem <$|^bate na rapariga!,.. àisselhe a Rita. Fugio-lhe, é bem feito! Que diabo! ella é de
carne, não é de íerrd!
ÉMÉi '
v
— Minha
filha!
J/r
— É bem feito ! Agor# Chore na cama, que é logar
quente!/
'A ~
— Minha filha! M i n ^ Ã h a ! Minha filhl!
Ninguém quiz tomar 9 partido da infeliz, á excepção da
cabocla velha, que foi collocar-s^ perto d'ella, fitando-a,
immovel, com o seu desvairado olhar de bruxa feiticeira.
Marcianna arrancçu-sê da abstraçâo plangente em que
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Cahíra, para arvorar-se teçrivel defronte da venda, apostrophando com a mão no ar e a carapinha desgrenhada :
— Este gallego é que teve a culpa de tudo ! 'Maldito sejas tu, ladrão ! Se não me déres conta de minba filha,
malvado, pego-te fogo na casa 1
A bruxa sorrio sinistramente ao ouvir estas ultimas pala¥a8i
. # 0 . vendeiro chegou á porta e ordenou em tom secco" á
Marcianna que despejasse o numero 12,
— É andar I É andar! Não quero esta berraria aqui!
B i c ^ ou chamo um urbano ! Dou-lhe uma noité ! amanhã
pela manhã, rua !
A h ! elle esse dia estava intolerante côm tudo e com
todos ; por mais de uma vez mandára Bertoleza á coisa
mais immunda, apenas porque esta lhe fizera algumas
perguntas concernentes aó serviço. Nunca o Jinham visto
assim, tão fóra de si, tão cheio de repellões ; nem parecia
aquelle mesmo homem inalteravel, sempre èalmo e m e IhqdicB.
E ninguém seria capazjde acreditar que a caus|j. de tudo
isso era o facto dp ter sido o Miranda agraciado» com o
titulo de Barão"/;
Sim, senhor ! aquelle taverneiro, na aipp-enêif tão
humilde # t ã o miserável ; aquelle sovina q u | | i u n c a sahíra?
dos seus tamancos'e da sua camisa de risciHínò de AH®
gola ; aquelle animal que se alimentará pei$r que os cães,
para pôr efé parte tudo, tudo, que ganhàva ou extorquia ;
aquelle ente alrophiado pela p b i ç a e que narecia ter abtii&
cádo dos setis pfí^ifegioá e sentimentos delío{à$ti ^aqueBé?
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desgraçado, que nunca jamais amára senão ao dinheiro,
invejava agora o Miranda, invejava-o devéras, com dobrada amargura do que soffrera o marido de Dona Estella,
quando,^or sua vez, o invejára a elle. Acompanhâra-o
desde que o Miranda viera habitar o sobrado com a
Tamilia ; vira-o nas felizes ocçasiões da vida, cheio de
importância, cercado de ajpiigos e rodeado de adulado^
rés ; vira-o dar festas e receber em sua casa as figuras
mais salientes da praça e da politica ; vira-o luzir, como
um grosso pião de ouro, girando por entre damas da melhor e mais fina sociedade fluminense ; vira-o mettér-se
em altas especulações commerciaes e sahir-se bem ; vira
seu nome figurar em varias corporações de gente escolhida
e em subscripções, assignandO bellas quantias ; vira-o fazer parte de festas de*caridade, (estas de regosijo nacional ; vira-o elogiado pela impréíisà e acclamado como ho|nem de vistas largas e grande talento financeiro ; vira-o
enfim em todas as suas prosperidades, e nunca lhe tivera
inveja. Mas agora, estranho deslumbramento ! quando o
vendeiro leu no « Jornal do Commercio » que o visinho
estava barão—Barão*! —sentio tamanho calafrio em todo o
corpo, que a vista "por um instante se lhe apagou dos
olhos.
%
•7- Barão!
E durante todo o santo dia não pensou n'outra coisa.
« Barão !.;. Com esta é que elle não contava I.,. » E, defronte da sua preoccupação,tudo se convertia em commendas e crachás ; até os modestos dois vinténs de manteiga,
que media sobre um pedaço de papel de embrulho para
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dar ao freguez, transformavam-se, de simples mancha ámáreíla, em opulenta insígnia yde oiro< cravejada de ltrilhantes.
Á noite, quando se estirou na cama, ao lado ^TBerto-I leza, para dormir, não poude conciliar o somno. Por toda a t
miséria d'aquelle quarto sordido; pelas paredes immundas,
pelo chão enlameado de poeira ^ çj^ho, nos tectos funebremente velados pelas teias de aranha, estrellavam pontos
luminosos que se iam transformando em gram-crules,
em hábitos e veneras de toda a ordem e especie.
E em volta dò seu espirito, pela primeira vez allucinado,
um turbilhão de grandezas, que elle mal conhecia e mal
podia imaginar, perpassou vertiginosamente, em ondas de
seda e rendas, velludo* e pérolas, collo#ebfaços de mulheres seminuas, n'um fremir de risos e espumar aljofrado J
de vinhos côr de oiro. E nuvens de caudas de Vestido e abas
de casaca là iam, rodando deliciosamente,, ao som de langorosas valsas e á luz de candelabros de mil vélas de to-».
das a# côres. E carruagens desfilavam réltizentes, com uma
coroa á portinhola, o cocheiro tezo; de libré, sopeando parelhas de cava||o|Lgrándes. E intermináveis mezas* esten:
diam,-se, serpenteando a pérder^de visia, áccumuiadas de
iguanas, n'uina encantadora confusão de ííôres, luzes, bai-?
xellas e erystaes, cercadas de um e de outro lado por luxuoso renque He convivas, de taça em funlio, brindando o
amphitryão.
E, porque nada d'isso o vendeiro cònheçia de perto, mas
apenas pelo ruido namorador ^e ítíuo, ficava deslumbrado
com & seq proprio sonho. Tudo aquillo, que agora lhe de-
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parava o delírio, até ahf-sò lhe passara pelos olhos ou lhe
l^cbegára aos ouvidoscom<Lo echo e reflexo de um mundo
ÉpnatUngivelelonginquo ; irm mundo habitado por Seres sug ^ e r i o r e $ u m paraizo de gozos escefrentes e delicados,1
que os seujs grosseiros sentidos repelliam ; um conjuncto
. harmonioso e discret o de sons e çôres mal definidas Jfe
vaporosas; um qua^r%£de manchas pàllidas, sussurrantes., sem firmezas de tintas, nem contornos, em qu&§e
nãigt determinava o que era pétala de rosa o n aza de .^borboleta, murmúrio de brisa ou ciciar de beijos,
. N ^ obstante, ao lado d'elle a crioula roncava, dg^apo
^ara o ar, gorda, estrompada de s%rvíço, tresandando a
uma mistura tle, suor com cebola crúa e gordura podre,
Mas João( Romuo nem dava por ella ; só o que elle via e
. sentia era todo aquelle voluptuoso mundo inaccessivel vir
fe descendo ^ara a terra, chegandcf-se para o seu alcance,
lentamente, accentuajado-se. E as dúbias sombras tomavam
forma, e as vozes duvidosas e confusas transformavam-se
em*fallas distinctas, e as lindas desenhavam-se nítidas, e
I tudp ia se esclarecendo e tudo se aclarava, n'um reviver de
natureza aoraiar dq sol, Ostenues murmurios suspirosos
J^lesdobrâvató-áe enfí orchestras de baifif onde se distinguiam instrumentos, o os surdos rumores indefinidopeirâm
já animadas conversas, em|p|i damas e cav5h#ros discu*
tiara politica, artes, litterâtjtyralê sciencia. E uma vida inteira, complela, real, descoll^ftOu-se amplamente defronte
dos seus olhos fascinados ; uma vidafidalgaVdemuito luxo,
de muito dinheiro ; uma vida em palacio, entre mobiiias
preciosas e objectos esplendidos, onde elle se via cercado
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de titulares millionarios.,.e hofíiefts cl$ farda bordada, a,
quem tratava por tu, de^gual para jguiil,/ponâp-ihes a
mão no hombrô. E ali elle nãf era^nunc&í&ra, o dono de
um cortiço, de tamancos e em mangas de camisa f a l i era
o Sr. Barão ! O Barão do oiro ! o Barão das" grandezas !
o Barão dos milhões! Vendeiro ?„Qual ! ^ra o famoso, o
enorme capitalista ! o proprietário sem igual! o incomfapvel banqueiro, cm cujos capitaes se equilibrava a terra,
como immenso globo em cima de columnas feitas de moedas de oiro. E vio-se* logo montado
ali eiras sobre o
mando, pretendendo abarcal-o com as suas pernâf curtas;
na cabeça uma coroa de rei e na mão um sceptro. E logo,
de todos os cantos do quarto, começaram a jorrar cascatas
de libras esterlinas; e a seus pés . principiou a formar-se
um formigueiro de pygmeus em grande riíovimento coiamercial; e navios descarFègavam pilhas e pilhas de fardos ;
e caixões marcados com as iniciaes do seu nome i e telegrammas faiscavam electricamente em volta da sua cabeçiè^
e paquetes de todas as nacionalidades firavam vertigino-i
sãmente em torno do seu corpo de colosso, arfando é api^
tando sem tregoa; e rápidos comboios a vapor atrávessavam-DO todo, de um lado a outro, como §e o cosessem com
umacadeia de wagons.
MasT d l repente, tudo desappareceu com srseguinje
phrase:
sj
— Acorda, seu João, para ir á praia. São horas!
Bertoleza chamàva-o aq^felíe^^^rogOí •^èaíttõ iodas as
manhãs^ para i f buscar opeixe, que ella linha de preparar
para os seusfreguezes. João Romão, com medo de Ser illu-
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didò,
eonfiava níinca dos empregados a menor compra
à dinheiroV-n'eis® dia, porém, não se achou com animo
de deitar a cama e disse á amiga que mandasse o Manoel .
Seriam quatro da madrugada, Elie conseguio então passar pelo sotnnp.
• Ás seis estava de .pé. Defronte,,a casa do Miranda resplandecia já. Içaram-se bandeiras nas janellas da frente ;
mudaram-se as corfeinA§»armaram-s,e florões de murta á
entrada e recamaram-se de folhas dè mangueira O corr^or
e a calçada. DògMftEgteLià mandou soltar foguètes e queimar bombas ao rotí^ei?" dá alvorada. Uma banda de musica, em frente á poria do sobrado, tocava desde essa hora.
O Barão madrugára com a familia; todo de branco, com
un^i gravata de rendas, brilhantes no peito da camisa,
"thegava de vel em quando a uma das janellas, ao lado da
mmher ou da filha,. agradecendo para a rua; e limpava a
testa Com o lenço; accendia charutos, risonho, feliz, resplandecente.
João Romão via tudo isto com o coração moído*. Certas
duvidas aborrecidas entravam-lhe agora a roer por dentro.
jQuarseria o mèlnór e o ma% acertado * — teJt vívido como
elfe vivéra até ali, curtindo privações, em„ tamancos e
mangas de camisa; ou *ter-feito como o Miranda, comendo; boas coisas e *gosando á. farta ? . . . Estaria elle,,
João' Romão, habilitado a possuir e desfrutar tratamento
igual ao do visinho?... Dinheiro não lhe faltava para isso...
Sim, de accordo ! mas teria animo de gastal-o álsim, sem
mais nem menos?... sacrificar urtia boa porção de contos
de réis, tão penosamenfi accumulados, em\roca de. uma
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tetéia para o peito?.,. Teria animo de dividir o que era seu,
tomando esposa,fazendo familia e cercandq-se de amigos?.»
Teria animo de encher definas iguarias e vinhos preciosos
a barriga dos outros, quando até ali fôra tão pouco condescendente para com apropria?... E, caso resolvesse mudar
de vida radicalmente, unir-sé a uma senhora bem educada
e distincta de maneiras, montar um sobrado como o ^ d ^
Mffànda ef voíVer-setitular, estaria apto para o fazer ?.
poderia dar Conta do recado ? . . . Dependeria tudo isso só-.
mente da sua vontade?... «; Sem nunca ter vestido um
paletó, Como vestiria uma casaca ?...com aquelles pés, deformados pelo diabo dòs tamancos, criádos á solta, sem
meias, como calçaria sapatos de baile?... E suas mãos,Callosas e mal tratadas, duras como as de um cavouqueiro,
como se ageitariam coma luva?... E isso ainda não era
tudo! o mais difficil séria o que tivesse de dizer aos seus
convidados !...Como deveria tratar as áimas e cavalheiros^
«em meio de um grande salão cheio doespelhos e cadeiras
í doiradas?... Como .se arranjaria para conversar,*sem di„ zer barbaridades ? . . . »
E um desgosto negro, aprofundo assoberbou-lhe o coração, um desejo forte de querer saltar eum medo invencível de cahir^e quebrar as pernas. Afinal, a dolorosa
descònfiança de si mesmo e a terrível convicção da sua im potência para pretender outra coisa que não fosse ajuntar
dinheiro, e mais dinheiro, e mais ainda, sem saber para
que è bom que fim. acabaram azed%ndo-lhe de lodo a alma
e tingindo de fel a suá"ambição e despolindo o seu oiro.
<t Jfòra urna bestai... pensou cie Si próprio, amargurado:,
5** i j j B
BO
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Uma grande besta ! . , . Pois não! porque em tempo não
tratara de habituar-se logo a certo modo de viver, como
faziam tantos outros seus patrícios e collegas de profissão?,..
Porque, como elles, não aprendêra a dansar?,e
não frequenlára sociedades carnavalescas? e não fora de
vez em quando á rua do Ouvidor e aos thealros, e a bailes,
e à corridas e a passeios?,.. Porque se não habituara com
as roupas finas, e com o calçado justo, e com a bengala, e
com o lenço, e com o charuto, e com o chapéo, e com a
cerveja, e com tudo que os outros usavam naturalmente,
sem precisar de privilegio paia isso?.,. Maldita economia!»
„ — Teria gasto mais, é verdade ?..-. Não estaria Ião
bem ! * . , mas, ora adeus! estaria habilitado a fazer do, meu
dinheiro o que bem q u i z e s s e ! ^ , Seria um homem çivijisado ! , . ,
— Você deu hoje pr'a conversar com as almas,'seu
Joãfi? f e ., pergunlou-lhe Bertoleza, notando que elle faílavá
sézinííot distrahido do serviço.
~
1 — Deixe-me! Não me amole você também. Não estou
bom hoje4
— Cgentes! não fallei por-mall«.». Credo!
4 - 'Stá bem! Bastai
E o seu máo humor aggravou-se peio correr do dia.
Começou a implicar cbm tudo. .Arranjou logo uma pega,
á entrada da venda, com o fiscal da rua : « Pois elle era lá
algum parvo, que tivesse medo de ameaças dte m u l t a s ? , . .
Se o bolas do fiscal esperava çomel-o por uma perna, como
costumava fazer Mftn os outros, que experimentasse, para
ver só au^nto lhe custaria a festa !... E que lhe não ros-

O CORTIÇO.

451

nasse muito, que elle não gostava de cães a porta ! . . . Era
andar !» Pegou-se depois com a Machona, por causa de um
gato d'esta, que, a semana passada, lhe fôra ao laboleiro do
peixe frito. Parava defronte das finas vazias, encolerisado,
procurando pretextos para ralhar/Mandava, com um berro,
sahirem as crianças do seu caminho : « Que praga de piolhos ! kfíe^Aèmómô ! Nunca vira gente tão damnada pára*
parir ! Pareciam ratas í » Deu um encontrão no velho
Liborio.
— Sai tu também do caminho, fdna d^ uma figa ! Não
sei que diabo fica fazendo cá no mundo um caco velho como
este, que j á não presta para nada !
Protestou contra os gallos de um alfaiate, que se divertia
a fazel-os brigar, no meio de grande roda„enthusiasmada e
barulhenta. Vituperou os italianos, porque estes, na alegre
indeperidencia do domingo, tinham á porta da casa uma
esterqueira da cascas de melancia e laranja, que elles
comiam tagarelando,assentados sobré a janella e a calçada.
— Quero isto limpo ! bramava furioso. Está peior que
um chiqueiro de porcos f Apre ! Tomára que a febre amarella os lamba a todos! maldita raça de carcamano^,! Hão
de trazer-me isto asseiado ou vai tudo pára o olho da rua !
Aqui mando eu !
Com a pobre velha Marciânna, que não tratára de despejar o numero 12, conforme a intimação da vespera, a sua
fúria tocou ao delirio. A infeliz, desde que Florinda lhe
fugira,levava a choramingar e maldizer-se, monologando
com persistência maníaca. Não pregou olho durante toda a
noite -, sahíra e entrara na estalagem mais de vinte Vezes,
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irrequieta, ululando* como uma cadella a quem roubaram
o cachorrinho.
Estava apatetada ; não respondia ás perguntas que lhe
dirigiam..Toâo Romão"fàllou-lhe ; ella nem sequer se.voltou
para ouvir. E o vendeiro, cada vez mais excitado, foi buscar dois homens e ordenou que esvaziassem o numero 12.
* — Os tarecos fóra ! e já! Aqui mandoi| eu! Aqui sou èu
monarcha !
E tinha gestos inflexíveis de déspota.
Principiou o despejo.
<S í-? Não ! aqui dentro não! Tudo lá fóra! na rua ! gritou
elle, quando os carregadores quizeram depor no pateo
.jds trens de Marcianna. Lá fóra do portão ! Lá fóra do
'portão!
E a misera, sem oppôr uma palavra, assistia ao despejo,
acocorada na rua, com os joelhos juntos, ás mãos crusadas
sobre as canellas, resmungando. Transeuntes paravam, a
olhal-a. Fórmava-se f á um grupo de curiosos., Mas ninguém entendia o que ella rosnava ; era um rabujar confuso, interminável, acompanhado Ae um único gesto de
cabeça," triste e .automatico. Ali perto, o colchão velho,
já rêto e destripado, os moveis desconjuntados e sem
verniz, as trouxas de molambos úteis, as louças ordinárias e sujas do uso, tinham, tudo amontoado e sem ordem,
um ar indecoroso de interior de quarto de dormir, devassado em flagrante intimidade. E veio o homem' dos cinco
instrumentos, que aos domingo^apparecfa sempre; e fez-se
o entra e sáe dos mercádores ye lavadeiras ganharam á
rua em trajos de passeio, e os»taboleiros <£e roupa engom-
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mada, que^sahiam, cruzaram-se com os saccos de roupal
suja, que entravam; e Marcianna não se movia do seu lugar,
monologando. João Romão percorreu o numero 12, escancarando as portas, a dár feres e empurrando para fdra^çòm?
o pé, algum 1 rapo ou algum frasco vazio que lá ficara aban-;
donado ; e a enxotada, indiíferente a tudo, continuava a
sussurrar funebremente. Já não chorava, mas os olhos;
tínhamos ainda relentados na sua muda fixidez. Algumas
mulheres da estalagerh iam ter^com ella de vez em
quando, agora de novo compungidas, e faziam-lhe:^|ffereg
cimentos ; Marcianna não respondia.,Quizeram obrlgal-a â
comer ; # não houve meio. A desgraçada não prestava
attenção a coisa alguma"; parecia não dar pela,ipresen&a de
ninguém. Chámaram-na pelo nome repetidás vezes * ella
persistia no seuinintelligivel monologo, seni ÚMf a vistade um ponto.
— Cruzes! párece que lhe deu alguma !
A Augusta chegára-se jpm&em. — Teria ensandecido ? . . . perguntou á Ritaf^qdf^a séu
lado olhava para a infeliz, corft um prato de'comida na
mão. Coitada !
•J
Tia Marcianna! dizia a mulata^cio fique assim !
Levante-se ! Metta os seus trens pr'á®Ítro ! Vá lá w M
casa até ^encontrar arrumação !...
'Nada ! 0 monologo continuava.
M- Olhe que vai chover ! Não tarda a cahir agoa ! JÁ
senti dois pingos na cara.
Qual ! >
A Bruxa, a certa distancia, fitava-a com estranheza;
5***
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igualmente ímmovel, domo por um effeito de suggestâo.
Rita affastou-se, porque âcãbava*lechegar o Firmo,
acompanhado pelo. Poríiro, trazendo ambos embrulhos para
o jantar. O amigo da das Dores também veio. Deram tres
horas da (arde. A casa do Miranda continuava em festa
animada, cada ve^ mais cheia de visitas ; lá dentro a
musica quasi que não tomava folego, enfiando quadrilhas
-e valsas ; moças 6 meninas dansavam na sala da frente,
Còm muito r!so ; desái:rolhavam-se garrafas a todo o
ÉnstaníB; òscriadosiam eMnhàm, de carreira, da sala de
jantar á despensa & á. cozinha, carregados de copos em
Jalvas ; Henrique, suado e vermelho, apparecia de quando
em «juando*á janella, impaciente Çor não ver Pombinha,
que estava |sse dia de passeio com a mãe-em casa de
Leonie. *
* João? Romão, depois de serrazinar na venda com os
caixeiros è coin a Bertoíeza^jáornou ao pateo da estalagem,
^ ^ x a n d o ^ ^ ^ u e - t i f d o ' á P f à f c i n u i t o / mal. Censurou os
trabalhadores da pedreira, nomeando o pfoprio Jeronymo,
força p!|ysica aliás o intimidára sempre. « Êra um
relaxamento aquella porcaria de serviço ! Havia tres semanas que estavam com uma broca á tôa, sem atar, nem.
desatar ; afinal ahi chegará o defningo e não se havia ainda"
lascado íogo! Uma verdadeira calaçaria ! O tal seu Jeronymo, d'antèsjtão apurado, era àgora o primeiro a dàr^o*
máo exemplo ! perdia noites no samba ! iião largav? o§
rastroSída Ri|a Bahianae pareciaeffibeiçadtepor ella! Não
tinha jeito 1 » Piedade, ouvindo o vendeiro, dizer mát 3o
seu. homem, saltou em defeza d'este com dbas pedras na
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mão, e uma contenda travou-sè, assanhando tóHos os
ânimos. Felizmente, a çhuva, cahindo era cheio, veio dispersar o ajuntafrrenío que se tornava jierio. Cada ura
correu para o seu buraco, n*um aIvor4ço exagerado; as
crianças despiram-se e vieram cá fóra |omar banho debaixo das gotteiras, por pagode, gatando, rindo, saltando e
atirando-se ao cèão, a espernearem; fingindo que nadavam. E lá defronte, no sobrado, fervjâi^brindes, emquanto a agoa jorrava copiosamente, alagando o pateo.
Quando Joãp Komão entrou na venda, recolhendo-se da
chuva, um c&ixeiro entregou-lhe um cartão do Miranda.
Era um convite paçá lá.ir á noite Joflaar uma chavena de
chá.
O vendeiro, a principio, ficou lisongeado com o obsequio,
primeiro (f êsse genero que em sua vida recebia; mas logo
depois voltou-lhe á cólera com maior ímpeto ainda.Aquelle
convite irritava-p como um ultraje, uma provocação.
« Porque o pulha o convidára, devendo saber que elll ^e
certo lá não i a ? . . . Para que, senão para o çnfreneziár
ainda mais do que já estava?!... Seu Miranda que fosse á
tabúa com a sua festa e com os seus títulos! »
í — Não preciso d'elle para nada!... exclamou o vendeiro.
Não preciso, nem dependo.de nenhum safardana! Se gos*>.
lasse de festàs, davá-as JpS'!'
No emtanto, começ.étf a imaginar como seria, no caso que
estivesse prevenido de roupa e acceitasse o convite : figu-,
rou-se bem vestido, de panno fino. com uma boa cadeia de
«relogío, uma gravata com alfinete de brilhante; e vio-se lá
em cima, no meio da sala, a sorri^pâra os lados,prestando
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atténção a um, prestando attenção a outro, discretamente
silencioso eaffavel, sentindo que o citavam doâ lados em
"voz mortiça e respeitosa como um líõmem rico, cheio de
independência. E adivinhava os olhares approbativos das
pessoas sérias ; os Óculos curiosos das veljhas assestados
sobra^ elle, procurando ver se estaria ali um bom arranjo
para^íma das filhas de menor cotação.
íl'esse dia sérvio male porcamente aos freguezes; tratou
aos repellões ^Bertoleza e, quando, já ás cinco horas, deu
com a Marcianna, que, uns negros por compaixão haviam
arrastado para dentro da venda, disparatou :
# — Ora bolas! Pr'a que diabo me mettem^lm casa este
estupor ?! Gosto de ver taes caridades com o t|ue é dos
outros! Isto fqui não é acoito de vagabundos!..,
E, como um policia, todo encharcado de chuvg, entrasse
para beber um gole de paraty, João Romão voltou-se para
ellé e disse-lhe syfa Camarada, esta mulher é gira! não
tem domicilio, e eu não hei de, quando; fechar a porta,
ficar com ella aqui dentro da venda !
O soldaâo sahio e, d'ahi a coisa de uma hora, Marcianna
era carregada para o xadrez, sem o menor protesto e sem
interromper o seu monologo de demente. Os cacaréosjbram
recolhidos ao deposito publico por ordem do inspector do
Quarteirão. E a Bruxa era a únicas que parecia, devéras im- pressionada com tudo aquillo.
v Entretanto, a .chuva cessou completamente^ o sol reappareceu, como para despedir-se; andorinhas esgaivotaram
no ar; e o cortiço palpitou inteiro na trefega alegria do domingo. Nas salas do barão à festa engrossava, cada vez'
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mais estrepitosa; de vez em quando vinha de lá uma taça í
quebrar-se no-pateo da estalagem, levantando protestos e
surriadas.
A noite chegou muito bonita, com umí bello luar de lua
cheia, que começou ainda com pforepuseulo; e o samba
rompeu mais forte e mais cedo. que de costume, incitado |
pela grande animação. que havia e m ^ s a do Miranda.
Foi um forrobodó valente. A Rita; Bahiana èssa noite
estava de veia para a coisa; estava inspirada ! divina 1 ^
Nunca dansára com tanta graça e tamanha lubrici- 1
dade! #
Também -cantou. E cada verso que vinha da sua bocca á
de mulafi era um arulhar choroso de pomba no cio. E o
Firmo, bêbado de volúpia, enroscaVa^se todo ao violão ; e o
violão e elle gemiam com o mesmo gosto, grunhindo, ganindo, miando, com todás as vozesde bichos sensuàes,
n'um desespero cie luxuria que penetrava até ao tutano Com
lingoas finíssimas de côbra. x
#
Jeronymo não po|de conter «se : no nomento em que.a
bahiana, offegante de cansaço, cahio exhaust$; assentan- %
do-se ao lado cl'ella, o portugáez segredou-lhe com a voz
estrangulada de paixão : *
— Mèu bem ! se voei quizer estar commigo, dou uma ftj
perna ao demo !
O mulato não ouvio, mas notou o cochicho e ficou, de - ;
má caraça rondar disfarçadamente o rival,
O canto e a dansa continuavam todavia, sem afrouxar. I
Entrou a das Dores. Nênêm, mais uma amiga sua, que fora
passar o dia com ella, rodavam de mãos nas cadeiras, re-
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bolando em meio de uma volta de palmas cadenciadas, no
acompanhamento do rhythmo requetoado da musica.
Quando o marido dé Piedade diste um segundo cochicho á.fíita, Firmo precisou empregar grande esforço para
Mo ir logo ás do èabo.
Mas, lá pelo ftieio do pagode, a bahiafia cahira na imprudência de derrear-se toda sobre o portuguez é^soprardhe
um segredo, requebrando os olhos. Firmo, de um salto,
aprumou-se entáo defronte d'elle, medindo-o de alto a
baixo com um olhar provocador e atrevido. Jeronymo,
também posto de pé, respondeu altivo com um gesto
igual.
• Os instrumentos calaram-se logo. Fez-sejiifi^profundo
silencio. Ninguém se mexeu do logar em.quê estava. E, no
meio da grande roda, illuminados amplamente pelo capitoso hiar de Abril, os dois homehs, perfilados defronte um
de outro, crlhavam-se em desafio?
Jeronymo era alto, espadaúdo, vconstrucç£o de touro,
pescoço de Hercules,-,pupho de' quebrar um côco com um'
murro : era a força tranquiHa, o pulso de chumbo. O outro
^franzino,. UM palmo mais baixo que. o portuguez, pernas
e braços sêíceos, agilidade de nfjracajá : era a força nervosa ; era o arrebatamento que tudo desbatíâtano sobrèsalto do primeiro insSí||p.Um, solido e resistente; o outro,
ligeiro e destemido ;-más arahos corajosos.; v
Ê V Senta ! Senta! 1
— Nada de rôlo! ,
Segue a dansa! gritaram em volta.
Piedade erguêra-sé para arredar o seu homem d'ali.
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; 0 çavÔuqueirp afa§toá-a com um - emffriçxaov.selfi tirar
a vista de cima do mulato.
•
-MDeixa-mè ver b^ue quer de ^im^ste cabra ^. . rosnou elle. :
Dar-te um banho de fumaça, gallego ordinário ! respondeu Firmo, frente a frente ; agora avâiçf$uio e re-1
cuando, sempre com un! dos pes no ar, e ba$boíeando*todo
o corpo e meneando os braços, como preparado, para agárral-o/ Jeronymo, esbravecido pelo insulto,^resceu para o adversarip com um socco armado; o cabra, j&rém, deixou-se
çahir de costas, rapidamente, íirmando-se nas mâos4 o
corpo suspenso, a perna direita levantada; e o sOco pas§ou%
por cima, varando o espaço, emquanto o portuguez apanhava no ventre um, pontapé inesperado.
— Canalha l èerrou p,Qssgg#ó j *e ia precipitar*se-em
cheio sobre o mulato^ quftfib^ma cabeçàda o atirou 5áno
chã$. '
»
— Levanja-tef que não dòu* em defuntos! exclamou o
Firmo, de pê, repetindo a s'6a dansa de todo o çprpo.
O outro erguèf a-se logo e, mal se tinha equilibrado, já
nma rasteira o tombava para a direita, emquanto da esquerda elle recebia uma tapona na orelha. Furioso, desferio
novo sôco, mas o .capoeira deu para traz um salto de gato
e o portuguez séniio um pontapé nos queixos.
.
Espirrou-lhe sangufe* da hoccá f,das ventas. Então fez-se
um clamor medonho. Às mulheres quizeram metter-se de
permeio, porém o cabra as emborcava cpm rasteiras rápidas, cuio movimento de pernas apenas se percebia. Um
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horrível sarilho se* formava. João Roííiâo fechou : ás pressas
as portas da vend#e trancou o portão da estalagem, correnjjo
depois para o logar da briga. 0 Bruno, os mascates, os
trabalhadoras da pedreira, e todos os outros que tentaram
segurar o mulato, tinham rolado em torno d^lle, formando-se
uma roda limpa, no meio da qual o terrível capoeira, fóra
de si, doido, reinava; saltando a um tempo para todos os
lados, sem consentir que ninguém se approximasse.O terror
arrancava gritos agudos. Estavam já todos assustados,
menos a Rita aúè, a certa distanc^ via, de braços crúsados, aquelles dòis homens a se baterem por causa d'ella;
jj.ui ligeiro sorriso oi^respava-lhe os. lábio». AJjaa esconj^a^&f l^tnuKlára o tempo: o céo, de limpo
bestava?
w é r ^ s e côrtdé lousa ; sentia-se iirn ^pito húmido de
chuva. Piedade berrava, reclamando policia tinha levado
um troca-queixos do màridp,jy?rque ipsistia em tiral-o da
lucta. Às janellas do Mirandaaccumulavam-se. deigente.
Í Ouviam-^e apitos, soprados com aéses^éro. *
Pí^istofêchoou na estalagem hm bramido de fera enraivecida : Firmo«acabava de recOber, sem Operar, unia formidável cacetada na cabeça. É que Jeronymo havia corrido
? casa e armára-se com o seu yarapáo minfioto. ÍJ então^o
mulato, com o rosto banhado dé sanguéj refilando as prezas
%-espumando de cólera,kíerguêra
braço direito, onde se
vio scintillar a lamina de .úma navalha»
Fez-§e uma debandada errí volta dos dois adversarios,
estrepitosa* cheia de pavor. Mulheres e homens atropellavam-se, cahindo uns por cima dos outros. Albino perdêra
os sentidos ; Piedade clamava, estarrécida e em soluços/
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que lhe iam matar o homem ; a das Dôres soltava censuras
e maldições contra aquella estupidez cie se destriparem por
causa de entre-pernas de m u l h e r ; a Machona, armada com
um ferro de éngommar, jurava abrir as fuças a quem lhe
désse um segundo coice como acabava ella de receber um
nas ancas ; Augusta eníi ára pelgt portai do fundo dá esta4*
lagem, para atravessar o capinzal e ir á çua ver se descobria o marido, que talvez estivesse de serviço no quarteirão. Por esse lado acudiam curiosos, e o pateo ençhia-se
de gente de fóra. Dona Isabel e Pombinha, de volta da casa
de Leonie, tiveram difíicuIdade em chegar ao numero, 15,
onde, piai entraram^ |echaram-se por dentro, praguejando
a velha contra a desordem e lamentando-se da sorte que as
lançou í^aquelle inferno. E m tanto, no meio de uma,nova
roda, encintada pelo povo, o portuguez e o brasileiro batiam-se. j ;
Agora a lucta era regular 1 havia igualdade de partidos,
porque o cavouqueiro j ogava o páo admiravelmente; jogava-o
tão bem quinto o outro .jogava a sua capoeiragem. E m balde Firmo tentava alcánçal-o ; Jeronymo, sopesando ao
v
meio a grossa vara na mão direita, girava-a com tal pericia
e ligeireza em torno do corpo; que parecia embastilhado
por uma teia impenetrável e sibilante. Não se lhe via a
arma, só se ouvia um zunido do ar simultaneamente cortado e m # d a s as direcções.
E, ao ? ínésmo tempo q u e sé defendia, ataoívá. 0 brasileiro
tinha já recebido páoladas na testa, no pescoço, nos hombros,
. nos braços) no peilo, nos rins e nas pernas. O sangue inun1 dava-o inteiro ; elle rugia e arfava, iroso e cansado, invésG
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ítindo ora^om osp'ésrorácònd^l cabeças|e Hvrando-se d^qui,
4ivrando-se d'ali, aos pulos e ás cambalhotas.
tA yictoria pendia para o lado do portuguez. Os espectadores acclamavam-no já com enthusiasmo^ mas, de súbito,
o capoeira mergulhou,n'um relance, até ás Canellas do adversado e surgio-lhe rente dos pés, grudado n'elle, rasgando-lhe ô ventre com uma navalhada.*
Jeronymo soltou um mugido e cahio de borco, segurando
os intestinos^
.fh
— Matou t. Matou ! Matou I exclamaram todas com
[assombro. % Os apitos esfuziaram mais aSsanhado^
Fjrmo váTou pelos fundos do cortiço lè desapareceu no
capinzal.
— Pega i Rega!
— Mx o meu rico homem! ululou Hedade^tirando-se de
joelhos sobre o corpo ensanguentado 4o marido. Rita viera
também de carreira lançáfr-se ao chã<| junto tf elle, para Jhe
rafagar as barbas e os cabellos.
—- É preciso p doutor! supplicou aqú$la, olhando para
os lados á procura de uma aljpa caçidOSa que lhe^valesse.
Mas n'isto um estardalhaço de formidáveis^ pranchadas
estrugio no portâo dá estalagem. O portão abaíèu com estrondo e gemeu.
— Abre ! Abre ! reclamavam de fóra.
João Romã© atravessou o pateo, como um general em perigo, gritando a todos:
— Não entra a policia"! Não deixa entrar ! Aguenta !
Aguenta!
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^ Não %ntra"1!,Não entra ! repercuti© á multidão em
còfir
"-v>
E todo o cortiço ferveu que nem uma panella ao fo|o. t;/^
— Aguenta ^Aguenta!
Jeronymo foi carregado para o qftarto; a genfer., nós bra- , §â|
ços da mulher e da mulata.
Aguenta! Aguenta !
Deitada casulo espipavam homens*armados de-páo,
achas
lenha, vara es de ferro. Um empenho còllectivo W M
os agitava agòra,, a todos, n'uma solidariedade briosa; como
sejícasserii deshonrados pura sçmpre se a policia entrasse
ali pela primeira vez. Emquanf^se tratava de uma simples ,.£§jg|
lucta entre dois rivaes, estava direito:! « Jogassem lá as
cristas, : que vo mais homem ficaíia com a mulher! » mas
agora tratava-se de defender a estalagem, a communa, oi> c
década um tinha" a zelar por alguém ou alguma cofeá
querida.
* «~-N&o"entrà ! São e n t r a !
E berros atroadoreís respondiam ás pranchadas, que lá
fóra se¥epetiam ferozes.
A policia era o gránde terror d'aquella gente, porque, sempre q u | penetrava em qualquer estalagem, havia grande
|
estropício : á capa de evitar e punir o jogo e a .bebedeira,os
urbanos invadiam os quartos, quebravam o que lá estava, £
punham tudo em polvorosa: Era uma questão de odio | |
.velho.

E, emquanto os homens guardavam a entrada do capinzal
e^sustentavairf de costas o portão da frente, as mulheres, J j í g em desordem, rolavam as tinas, arrancavam giráos, arras-1
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tavám carroças, restos de colchões è saocos de cal, formando ás pressas uma barricada,
s As pranchadas multiplicavam-se. O portão rangia, estalava, cómefâva a abrir-se; ia ceder. Mas a barricada
estava feitá*?e todos entrincheirados atraz d'ella. Os* que
entraram de fóra por curiosidade não puderam sahir e
viam-se mettidos no surumbamba. As cercas das Jhorlas
voaram.fA Machona terrível tungára as saias e empunhava
na. mão o seu ferro de engommar. A das Dôres, que ninguém dava nada por olla, era uma das mais duras e que
parecia mais empenhada na defeza.
Afinal o portão lascou; um grande rombo abrio se logo;
cahiraiD taboas ;' e os quatro primeiros urbanos que se precipitaram dentro foram recebidos a pedradas e garrafas
yaziai* Seguiram-se outros. Havia uns vinte. Um sácco de
calf despejado sobre elles, deshorteou-os.
Principiou então o sarilho grosso. Os sabres nãg podiam
álÉinçar ninguém por entre a trincheira"; ao passo que os
projectis, arremeçados lá de dentro, desbaratavam o inimigo. Já o sargento tinha a cabeça partida e duas praças,
abandonavam o campo, á falta de ar.
' Era impossivel invadir'aquelle baluarte Com tão pouéos
elementos, mas a policia teimava, não mais por obrigação
que por. necessidade pessoal de desforço. Semelhante
resistencia os humilhava. Se tivessem espingardas fariam
fogo. O único d'elles que conseguio trepar á barricada,
rolou de lá abaixo sob uma carga de páo- e teve de ser
carregado para a rua pelos companheiros. 0 Bruno, todo
sujo de sangue, estava agora armado de um refle e o
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Porfíro, mestre na capoeiragem, tinha na cabeça uma barretina de urbano;
— Fóra os morcegos !
— Fóra! Fóra!
E l a cada exclamação, tome pedra ! tome lenha! tpme
caíTtomè fundo de garrafa!
Os apitos estridulavam mais e mais fortes.
N'essa occasião, porém, Nênêm gritou, correndo na. direcção da barricada:
-rr- A c u d a m a q u i ! Acudam aqui! Ha fogo no numero 12. Está sahindo fumaça!
— Fogo!
A este srrito um pânico geral apoderou-se dos moradores
do cortiço. Um incêndio lamberia aquellas cem casinhas
emquan to o diabo esfrega um olho!
Fez-s.e Jogo medonha cqn fusão. Cada qual pensou em
salvar o que era seu. E os policias, aproveitando o .terror
dos adversários, avançaram com impeto, levando na frente
o que encontravam e penetrando emfim no infernal reducto,
a dar espadeiradas para a direita e para a esquerda, como
quem destroça uma boiada. A multidão atropellava-se, desembestando n'um alarido. Uns fugiam á prisão; outros
cuidavam em defender a casa. Mas as praças, loucas de
cólera, mettiam dentro as portas e iam invadindo O quer
brando tudo, sequiosas de vingança.
Nisto, roncou no espaço a trovoada. 0 vento do norte
zunio mais estridente e um grande =pé d'agoa desabou cerrado.
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Â Bruxa, por influencia suggestiva da loucura de Marcianna, peiorou do jujzo e tentou incendiar o cortiço.
Êmquanto òs comj&n&eiros o defendiam a unhas e
dentes, ella, c0m todo o disfarce, carregava palha^jarrafos para o numera 12 e preparava uma fogueira. Felizmente acudiram a tempo; mas as consequências, foram
.'..•do^pio modo desastrosas,porque muitas outras casinhas,
escapando como aquella ao fogo, |iâo escaparam á devastação da>policia.Algtomas ficaram completamente assoladas.
E á coisa seria ainda mais feia, se não viérao providencial
agoaceiro apagar também o outro incêndio ainda peior,que,
• de parte aparte, lavrava nos ânimos. A polièia^retirou-sé
^ e m levar nenhum proso. » A ir um, iriam todos á estação!
; Deus te livre^Denkis, para que? o que ella queria fazer,
fez! Estava satisfeitay>.
| f Anezar do empenho dp Jóão.Romão, ninguém conseguio
descobrir o autor da sinistra tentativa, é só muito tarde
: cada qual cuidou de pregar olho, depois de reaccommodar,
entre plangentes lamentações, o que se salvou do destroço .
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O tempo le1%teu>de novo c^ meia noite. Ao rcfÉJer da
aurora já muita gente estava de pé e o vendeiro passava
uma revista minuciosa no pateo, avaliando e carpindo, inconsolável e furioso, o seu prejuizo. De vez em quando
solta\$ uma praga. Além do que escangalharam os urbanos
dentro das casas, havia muita tina partida, muito giráo
quebrado, lampeões em fanicos,|hortas e cercas arrazadas;
o portão da frente e a taboleia foram reduzidos a lenhai
João Romão meditavas para cobrir, o* damno, carregar"um
imposto, sobre os moradores da estalagem, augmenfand©lhes o aluguel dos comfriodos e o preço dos generos. Vio-se
n'uma dobadoira durante o dia inteiro; desde pela manha
dera logo os providencias para que tudo voltasse aos seus
eixos o mais depressa possível; mandou buscar novastinas;
fabricar novos giráos e concertar os quebrados j pôz gente
a remendar o portão e a taboleta. Ao meic^ día «teve de
.comparecer ã presença do subdelegado na^êeçretaria^ da
policia. Foi mesmo erfl mangas de camisa e sem meias;
-muitos do cortiço o acompanharam, quer por espirito de1
camaradagem, quer por simples curiosidade.
Uma verdadeira patuscada esse passeio á ,cidade JPare-,
„cia'uma romaria ; algumas mulheres levavam. osseiis pequenitos ao collo ; um magote de italianos ia á frente,
macarroneando, a fumar cachimbo ; alguns cantavam. Ninguém tomou bonde ; e pôr toda a viagem,, discutiram e altercaram? em grande troça, commentando com gargalhadas
e chalaças gordas o que iam encontrando, a chagar a
attenção das ruas por onde desfilava a ruidosa farandula.
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A sala da policiar encheu-se.
;•
O interrogatorio, exclusivamente dirigido João Romão,
era respondido por todos a um só tempo, a despeito dos
protestos e das ameaças da autoridade, que se vio tonta.
Nenhum d'elles nada esclarecia e todos se queixavam da
policia, exagerando as pérdas recebidas na vesperai
A respeito de comò se^travara o conflicto e^quem o provocara, o taverneiro' declarou que, nada podia saber ao
#êr4o, porque na oeca&ião se achava ausente dá estalagem.
Do, que tinha certeza era dê;que. as praças lhe invadiram a
propriedade e poseram em cacos tudo o que encontraram,
como se aquillo lá fosse roupa de francez !
1— Bem feito ! bradou o subdelegado. Não resistissem !
Um côro de resposta^ assanhadas levantou-se para justificar a resistencia..« Ah .l Estavam mais que fartos de ver
o que pintavám os tnofeegos, quando lhes-^não sahia alguém pela frente ! Esbodegavam até á ultima, só pelo gostinho de fazei*mdJLPois então unia creatura, porque estava a divertir-taeSòm^bocado com os amigos, havia de ser
aperreada que "niei^ feoi ladrão?... Tinha lá geito?...Os
rôlos €jra sempre aboliria quem os levantava liom as suas
furiâs ! Não se mettesse ella na vida dé; quem vivia socegado no»seu carito, e não sahiria tanto barulho!,.. » Como
de costume* d espirito de collectividade, què! unia aquella
gente em circulo de ferro, impedio que transpirasse o menor Vislumbre de denuncia. O subdelegado, depois de dirigir-se inutilmente a um por um, despachou o bando, que
fez logo a>sua retirada, no níeio de umá alacridade mais
quente ainda que a da ida.
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Lá no cortiço, de portas a denlrp;< podiam esfaquear-se
a vontade/que nenhum d'elles, e muito menos a victima,
seria capaz de apontar o criminoso ; tanto que 9 medicò,
que, logo depois da invasão da policia, desceu da casa < do
Miranda á estalagem, para socorrer Jeronymo, não conseguio arrancar d'este o menor esclarecimento sobre o motivo
da navalhad^. « Não fôra nadai... Não fôra de proposito!..
Estavam a brincar e succedêra aquillo !... Ninguém tivera
a menor intenção de faze^rlhe móssa !...»
Rita mostrou-se de uma incansavel solicitude para com
o ferido. Foi ella quem Correu a buscaras remédios, quem
sérvio de ajudante ao medico e quem "sérvio de enfermeiro
ao doente. Muitos lá iam, demçrando-se um instante, para
dar fé; ella, porém, desde que Jeronymo sê achou operado,
não lhe^abandonou a cabeceira ; ao passo que iPiedade,
afflicta1 .e atarantada, não fazilt senão chorar e arreliar-sê.
A mulata, essa não chorava; mas a sua physionomia
tinha uma profunda expressão de magoa enternepida.
Agora toda ella se sentia apegãr-se áquçlle homem bom e
forte ; áquelle gigante inoffensivo ; áquelle hercules tranquillo, que mataria o Firmo com uma punhada, mas que,
na sua boa fé, se deixára navalhar pelo facínora. « E tudo
nor causa d'ella! só por ella!» Seu corarão de mulher rendia-se captivo a semelhante dedicação ensanguentada e dolorosa. E elle, o misero, interrompia as contracções do
rosto para sorrir defronte dos olhos enamofcjidos da bahiana,
feliz n'aquella desgraça que lhe permittiagósar[ dos sèus carinhos. E tomava-lhe as mãos, e cingia-lhe a cintura, re6* ? j f Í
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signado e commovido, sem uma palavra, sem um gesto,
mas a "dizer bem clarp£; na sua dôr silenciosa e quieta de
animàl ferido, que a amava muito, que a amaya loucamente! •
Rita áffagava-o, já sem a tnenor sombra de escrupulo,
^ , tratando-o por tu, ameigandb-lhe os cabellos sujos de san-vgue com a polpa4najgia da sua mão feminil; E^áli mesmo
em presença damúlher$d'èlle, só faltava beijat-o com a
.* - boca, -quê com o v i n o s p devolva de beijos ardentes è
fp- sequiosos.
Depois da; méia noite dada,.ella e Piedade ficaram sózi^ nhias velanjoo enfermo. Delibèrpu-se que este iria pela
manhã para á Ôrdetii "de Santo Aafonio, de que era irmão.
^ E, com effeito, -no&ia immediatç, emquanto o vendeiro e
^ ^ seu bandó; andayali lá ás voltas com a policia, ^ jã resto do"
cortiço forníiigávS tagarelando em ,volta do concerto das
tinasje ffrâès* Jeipnymo, ao lado da mulher è aâ Rita; sé^s
guia dej||ro de%n carro para o hospital*
• As duas'só voltaram de láá noite, cahiiído dé fadiga. De
resto, toda a estalagem estava igualmente prostrada e morrendo peta cama, se bem que n'esse dia as lavadeiras em
geral gazeassem o trabalho; Is «qugftinham roupa com
máis pressa foram lavar íota ou arrastaram Bacias de banho para debaixo das bicas, á falia de melhor vasilha para o«
serviço. í)iscutiò-sé a campanha da Véspera sem variar de
assumpto. Aqui era úm que lembrava as suâs proezas com
os urbanos, descrevendo*erithusíá.smado 'Os pormenores da
luctà; alifoutro repetia, cheio de empáfia, os desaforos
què dissera depois "has bochechas da autoridade; hiais
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adiante trocavam • se queixas e recriminações; cada qual,
mulheres e homens, soffrôra o séu^prejuizo ou a sua arranhadura, e mostravam entre si, n'uma febre de indignação 'J
os objectos partidos ou a parte do corpo escoriada.
Mas ás nove da noite já não bavia viva alma no paleada,
estalagem. A venda fechou-s^um pepco mais cedo qu^dè;
costume. Berioleza atirou-se aoicoj^hão, estrompada; João
Romão recqlheu-se junto d'ella, porém não conseguio dormií*: sentia calafrios e .pontadas «ua*fcábeça. Cfíamou pela *
amiga, % gemer, e pedio-lhe que lhe d éss«r al guma .coisa *
para suar. Suppunhtestár com febre.
A crioula só descansou quando, muitas horas adiahte,
depois de mudar-lhe a ráfapa, o vio pegar nir somno; e,
d'ahi a p#uco., ás quatro da madrugada, erguia-se ella, cífm
estai os^de juntas, a bocejar, fungando no.seu estrfèmunhaménta pesadão, e pigarreando forte. Aéordou ò caixeiro
pará ir ao mercado; gargarejou um fòuco. d-agoa á tor-;
rieira da cozinha e foi fazer fogo para oxafé dos trabalhadores, riscando phosphpros ç accéndendo cavacos njam fogareiro^ donda começararfi a borbotar grõssos novelds de v
fumo espesso.
$ m
" "
5
Lá fóra clareava já, e a vida renascia no cortiço. A lucta
de todos ps dias continuava,' como se não houvera interrupção. Principiava o borborinho. Aquella noite bem dormida punha-os a todos, de bom humor.
Pombinha, entretanto, *n'essa manhã acòrdára abatida e
nervosa, sem anirpo de sahir dos 1 enjoes. Pedio café" á
mãe, bebeu, e tornou a abraçar-se nos travesseiros, escondendo-o rosto.
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£ N ã o te sentes melhor boje, minha filha?... perguntou-lhe Dona Isabel, apalpàndoilhe % testa. Febre não
tens.
IP—Ainda sinto o corpo molle... mas não é nada... Isto
passa!...
Foi de tanto gelo, qfue tomaste em casada madama!..»
Não te dizia?... Agora, o melhor é- dar-te um escaldapés!uj!. J O
]
— Não! não, por amor de Deus! D'aqui a pouco^eStou
em pé.j
I Ás oito horas, com effeito,- levantsfa-se e fazia, indolentemente, o, alinho da cabeça, defronte do seu modesto
pavatorio de" ferro. Dir-se-iá sem forças para a menor
co^a ; toda ella transpirava uma contemplativa melancolia
de convalescente; havia uma doce expressão dolorosa na
limpidez crystallina de seus olhos .de moçja enferma r um,
pobre sorriso pallido^a entreabrir-lhe, as pétalas da boca,
^ e m lhe alegrar t»s labiõs, que pareciam resequidos á min-,
goa de beijos de ãmor; assim a delicada planta murcha,
languece e mòiye,« se carinhosa borboleta não Vae ssiu>"dir sobre ella as azas prenhes de fecundo e doirado polien.
I O passeio á, casa á(e i.eonie fizera^be milito mãi JTrouxe
de lá iíhpressões e inttmôs vexames, que" nunca mais se ;
apagariam por toda à sua «vida. - ;
A cocote recebeu-a de braços abertos, radian#com I p a í
nhal-a junto de si, n'aquelles divans fofos e traidores, entre
todo aquelle bixo eftòVaga^|S e requintado, proprio para,
os vicios grandes. Ordenou & criada que^não deixasse entrar ninguém, ninguém, nem ^íesmo o Bebê| e assentou-se
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ao lado da menina, bem juntinho uma da outra, tomandoIhe as mãos.fazendo-lhe uma infinidade de perguntas, e pedindo-lhe beijos, que saboreava gemendo, de olhos fechados.
Dona Isabel suspirava também, mas doutro modo ; na
sua parva comprehensão do conforto, aquelles impertinentes espelhos, aquelles moveis casquilhos e aquellas
cortinas escandalosas arrancavam-lhe saudosas recordações do bom tempo e avivavam a sua impaciência por
melhor futuro.
A i ! assim Deus quizesse ajudal-a!...
A's duas da tarde, Leonie, por sua propria mão, sérvio ás visitas um pequeno lanche de foie-gras, presunto
e queijo, acompanhado de champanha, gelo e agoa de
Seltz; e, sem se descuidar um instante da rapariga,
tinha para ella extremas solicitudes de namorado : levavalhe a comida á boca, bebia do seu copo, apertava-lhe os
dedos por debaixo da mesa.
Depois da refeição, Dona Isabel, que não estava habituada a tomar vinho, sentio vontade de descansar o corpo;
Leonie franqueou-lhe um bom quarto, com boa cama, e,
mal percebeu que a velha dormia, fechou a porta pelo lado
de fora, para melhor ficar e m liberdade com a pequena.
Bem ! Agora estavam perfeitamente a s ó s !
- Vem cá, minha f l ô r ! . . . d i s s e - l h e , puxando-a contra
si e deixando-se cahir sobre um divan. Sabes ? Eu te quero
cada vez m a i s ! . . . Estou louca por t i !
E devorava-a de beijos violentos, repetidos, quentes,
O. C.—lo
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que suffocavam a menina, enchendo a de espanto e de um
instinctivo temor, cuja origem a pobrezinha, na sua simplicidade, não podia saber qual era.
A cocote percebeu o seu enleio o ergueu-se, seai largarlhe a mão.
— Descansemos nós também uiu pouco .. propôz, arrastando:'. para a alcova.
Pombinha assentou-se, constr mgida, no rebordo da cama
e, toda perplexa, com vontade de afastar-se, mas sem
animo de protestar, por acanhamento, tentou reatar o lio
da conversa, que cilas sustentavam um pouco antes, á
meza, em presença de Dona Isabel. Leonie fingia pri starlhe atlenção e nada mais fazia do que affagar-lhe. a cintura,
as coxas e o collo. Depois, como que distrahidamente, começou a desabotoar-lli" o corpinho do vestido.
— Não ! Para que ?... Não quero despir-me...
— Mas faz tanto calor... Põe-te a gosto...
— listou bem assim. Não quero !
— Que tolice a tua ! Não vês que sou mulher, tolinha?...
Do que tens medo ?... Olha ! Vou dar o exemplo ! '
E, nuin relance, desfez-se da roupa, e proseguio na campanha.
A menina, vendo-se descomposta, crusou os braços sobre o seio, vermelha de pudor.
— Deixa! segredou-lhe a outra, com os olhos envesgados, a pupilla tremula.
E, apezar dos protestos, das supplicas e até das lagrimas
da infeliz, arrancou-lhe a ultima vestimenta, e precipitou-se
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contra ella, a beijar-lhe todo o corpo, a empolgar-lhe com
os lábios o roseo bico do peito.
__ Oh! Oh ! Deixa disso! Deixa disso ! reclamava Pombinha, estorcendo-se em cócegas, e deixando ver preciosidades' de nudez fresca e virginal, que enlouqueciam a prostituta.
— Que mal faz ?... Estamos brincando...
_ N ã o ! não ! balbuciou a victima, repellindo-a.
— S i m ! S i m ! insistio Lconie, fechando-a entre os
braços, como entre duas columuas e pondo em contacto
com o delia todo o seu corpo nú.
Pombinha arfava, reluctando ; mas o attrito daquellas
duas grossas pomas irrequietas sobre o seu mesquinho
peito de donzella impúbere, e o roçar vertiginoso daquelles
cãbellos ásperos e crespos nas estações mais sensitivas da
sua feminilidade, acabaram por foguear-lhe a polvora do
sangue, desertando-lbe a razão ao rebate dos sentidos.
Agora, espolinhava-se toda, cerrando os dentes, fremindo-lhe a carne em crispações de espasmo ; ao passo que a
outra, por cima, doida de luxuria, irracional, feroz, revoluteava, em corcovos de egoa, bufando e relinchando.
E mettia-lhe a lingoa tersa pela bocca e pelas orelhas, e
esmagava-lhe os olhos debaixo dos seus beijos lubrificados
de espuma, e mordia-lhe o lobulo dos hombros,e agarravalhe convulsivamente o Cabello, como se quizesse arrancal-o aos punhados. Até que, com um assomo mais forte,
devorou-a num abraço de todo o corpo, ganindo ligeiros
gritos, seccos, curtos, muito agudos, e afinal desabou para
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d lado, exânime, inerte, os membros atirados num abandono de bebedo, soltando de instante a instante um soluço estrangulado.
A menina voltara a si e torcára-se logo em sentido contrario á adversaria, cingindo-se rente aos travesseiros e
abafando o seu pranto, envergonhada e corrida.
A impudica, mal orientada ainda e sem couseguir abrir
os olhos, procurou animal-a, ameigando-lhe a nuca e as espaduas. Mas Pombinha parecia inconsolável, e a outra teve
de erguer-se a meio e puxal-a como uma criança para o seu
collo, onde ella foi occultando o rosto, a soluçar baixinho.
— Não chores assim, meu amor I...
Pombinha continuou a soluçar.
— Vamos ! Não quero ver-te deste modo ! . . . Estás zangada commigo?...
— Não volto mais aqui I nunca mais I exclamou por fim
a donzella, desgalgando o leito para vestir-se.
— Vem cá I Não sejas ruim ! Ficarei muito triste se estiveres mal com a tua negrinha !... Anda ! Não me feches
a cara I...
— Deixe-me !
— Vem cá, Pombinha !
— Não vou ! Já disse !
E vestia-se com movimentos de raiva. Leonie saltara
para junto delia e pôz-se a beijar-lhe, á força, os ouvidos e
o pescoço, fazendo-se muito humilde, adulando-a, compromettendo-se a ser sua escrava e obedecer-lhe como um cachorrinho, com tanto que aquella tyranna não se fosse assim zangada.
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— Faço tudo ! tudo ! mas não fiques mal commigo !
Ah! se soubesses como eu te adoro!. f .
— Não sei! Largue-me !
— Espera!
— Que amolação! Oh !
,
— Deixa de tolice!... Escuta, por amor de Deus !
Pombinha acabava de encasar o ultimo íbotão do corpinho, e repuxava o pescoço e sacudia os braços, ajustando
bem a sua roupa ao corpo. Mas Leonie cahíra-lhe aos pés,
enleando-a pelas pernas e beijando-lhe as saias.
— Olha!... OuveY...
— Deixe-me sahir!
— Não ! Não has de ir zangada, oú faço aqui um èseandalo dos diabos!
—• É que mamãe j á acordou com c e r t e z a ! . j *
— Que acordasse!
Agora a meretriz defendia a porta da alcova.
— Oh! meu Deus! Deixe-me sahir!
— Não deixo, sem fazermos as pazes...
*— Que aborrecimento!
— Dá-me um beijo!
— Não dou !
-— Pois então não sahes!
-—Eu grito!
.-.-j-V r
— Pois grita ! Que me importa ?
—• Arrede-se d'ahi, por favor !...
— Faz as pazes...
-r- Não estou zangada, creia! Estou é indisposta... Não
me sinto boa !,

184

ALUIZIO

AZEVEDO.

— Mas eu faço questão do beijo!
— Pois bém! Está ahi!
E beijou-a.
— Niro quero assim ! Foi dado de má vontade!...
«Pombinha deu-lhe outro.
n j r Ah ! 'Agora bem ! Espera um nadá! Deixa arrahjarme ! É urii instante !
Em tres tempos, lavou-se ligeiramente no bidé,endireitou
o penteado defronte do espelho, n'um movimente rapido.de
dedos, e empoott-se, e perfumou-se; e enfiou camisa,
anagoa e penteador, tudo com uma expedição de quem está
^habituada a vestir-se muitas vezes por dia^E, promptàjT;
correu uma vista d'olhos pela menina, rtesearúgou-lhe a 7
saia, concertou-lhe melhor os cabellos e, readquerjndo o
seu ar tranquillo de mulher ajuisada, tomou-a pela cintura
e levou-a vagarosamente até ã sala de jantar, para tomarem
vermouth com gazoza. jf
O jantar foi ás seis e raéia. Correu frio,;Mo tanlo por
jtorjkrie Pombinha, que ali ás .se mostrava bem incommodada, eomo porque Dona Isabélf; •dormindo até o. momento
a chamarem para mesa, sentiá-se aziada com
A dona da casa, todavia não»se forrou a desvelos e fez por
àlegral-as rindo e contando anecdotas burlescas; Ao café
appareceu Jujú, que a criada levara, a passejardesde, logo
depois do almoço, e urçaaffekaçãoJe c agrad|s l e | | f tou^se '.)
em torno da pequerrucha. Leònie pôz-se a conversarfcom
ella, fallando como criança, dizendo-lhe que m t ó a s s e a
Dona Isabel' <60 seu papatinho novo ! ^
Mais tarde, no terraço, emquanto fumava um-cigarro, ;
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tomou a mão de Pombinha e metteu-lhe no dedo um annel
com um diamante cercado de pérolas.«A meniría recusou o
mimo, formalmente. Foi precisa a intervenção da velhapara que ella consentisse em aceital-o.
í Ás oito horas retiraram-se as visitas, seguindo direitinho;
para a estalagem. Durante toda a viagem Pombinha parecia j
preoccupada e t r ^ . j
Que tenstulv?^perguntou-lhe a mãe duas vezes.
E de ambas a filha respondèu :
, —• Nada ! aborrecimento..,
No pouco que dormio essa noite, qu#foi a„do barulho
çotn-a policia, teve sonhos agitados, e passou mal- todo o
dia seguinte, còm mollèzas de febre e dôres no útero. Não
, arredou pé de casa, nem para ver os destroços do conflicto.
A noticia do desfloramento e da fuga dé Florinda, como a
oa loucura da velha Marcianna, produziram-lhe grandeí ajialo nos nervos.„
P^Na manlíã irnmediata, a despeito de fazer-se'"forte,
torceu o nariz ao pobre almoço que Dona Isabel lhe apreC;sen:toqí^TOfetí's$^Persistiam-lhe as dôres uterinas, não
viv^nras çónstantes. Não teve animo de pegar na costura,
e um livro que ella tentou ler foi por varias vezes repellido.
Ás onze para o meio dia era tal. o seu constrangimento
e era tal o seu desasocego entre as apertadas .paredes do
numero 15, que, máo grado os protestos da velha, sahio a
"dar uma volta por detraz dó cortiço, á sombra dos bambús
e das. mangueiras. ;
Uma irresistível necessidade de estarão, completamente
só^uma afflicção de conversar com sigo mesma, a apartava/á
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do seu estreito quarto suffocan$e,tão tristonho e tão pouco®
amigo. Pungia-lhe ria brancura da alma virgem um arre- C
pendimento incisivo e negro das torpezas da ante-vespera;
mas, lubrificada por essa recordação, toda a sua carne Êiajl
e rejubilava-se, presentindo delicias que lhe pareciam re^- í
servadas para mais tarde, junto de um homem amado;
.dentro d'el!a balbuciavam desejos, até ahi mudos e ador- í
mècidos ; e mysterios desvendavam-sO®fto segredo do seu
corpo, enchendo-a de surpreza e mergulhando-a em fundasW
concentrações de extasis. Um ineffavel quebranto afrouxa- va-lhe a energia e çjestendia-lhe os músculos com uma embriaguez de flores traiçoeiras.
Não p $ | d e r e s i s t i r : a s s e n t o u r s e d e b a i x o d a s a r v o r e s ,
um C o t o v e l o e m t e r r a , a c a b e ç a r e c l i n a d a ^ c o n t r a • a p a l m a
d a mão.

Na doce tranquillidade d'aquella sombra morna,ouviara-se
retinir distantes a picareta dos homens da pedreira e o
«nartello dos,ferreiros na forja. E o canto dos trabalhadores,ora mais claro, ora mais duvidoso, acompanhando o marulhar dos ventos, ondeava no espaço, melancolieo e sen-í
tido, como um côrojreligioso de pénitentes.
O calor tiravl do capim umjcheiro sensual. "
A poça fechou as pálpebras, vencida pelo seu delicioso
entoppecimentof e estendeu-se de todo no chão, de barriga
para o ar, braços e pernas abertas*
Adormeceu.'
Começou logo a sonhar que em de redor iajludò"se fazendo de um côr de rosa> a principio muito leve e transparente, depois mais carregado, e mais, e mais, até for-
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mar-se em torno d'ella uma floresta vermelha, ç.tk de sangue, onde largos tinhorões rubros se agitavaín lentamente.
E vio-se núa, toda núa, exposta ao céo, sob a tépida luz
de um sol èmbriagadorfque lhe batia de "chapa sob re os
seios.
Mas, pouco a pouco, seus olhos, posto que beni abertos,
nada mais enxergavam do que uma grande claridade palpitante, onde o sol, feito de uma só mancha reluzente, oscillava como um pêndulo phantastico.
Entretanto, notava que, em volta da sua nudez aloirada
pela luz,iam-se formando ondulantes camadas sanguineas,
que se agitavam, desprendendo aromas de flòr. E,rodando
o olhar, percebeu, cheia de encantos, que se achava deitada
entre pétalas gigantescas, no regaço de uma rosa interminável, em que seu corpo se atufava como em ninho de velludo carmezim, bordado de oiro, fôío, macio,4regcalante e
morno.'
E suspirando, espreguiçou-se toda n'um enleio de volúpia
ascética.
Lá do alto o sol a fitava obstinadamente, enamorado dás
suas mimosas formas de menina.
Ella«orrio para elle, requebrando os olhos, e então o
fogoso astro tremeu e agitou-se, e, desdobrando-se, abrio-se
de par em par em duas azas e principiou a fremir, attrahido
e perplexo. Mas de repente, nem que se de improviso lhe
inflammassem os desejos, precipitou-se lá de cima agitando
as azas, e veio, enorme borboleta de fogo, adejar luxuriosamente em torno da immensa rosa, em cujo regaço a virgem
permanecia com os peitos franqueados.
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E a donzelfa, sempre que a borboleta se approximava da
rosa; sentia-se penetrar de um calor estranho, que lhe
accendia, gotta a | | | t a , todo o seu sangue de moça.
E a borboleta, se tu parar nunca, doidejava em todas as
direcções, ora fugindo rapida, ora se chegando lentamente,
medrosa de tocar com ãs suas antennas de braza a pelle
delj^acuLe pura da menina.
Esta, delirante de ctesejos, ardia por ser alcançada e empinava o collo. Mas a borboleta fugià.
m *
Uma sofreguidão lúbrica, desensoífrida, apoderou-se da
moça ; queria a todo custo que a borboleta pousasse n'elia,
ao menos um instante, um só instante, e a fechasse n'um
rápido abraço dentro das suas aZas ardentes. Mas a borboleta, sempre doida, não conseguia deter-se;mal se adiantaVa, fugia logo, irrequieta, desvairada*de volúpia.
— V^m.! ¥em ! supplicafa a donzella, apresentando o
corpo. Pousa um , instante em mim ! Quéima-me a carne
no calor das tuas* azas !
E a rosa, qu<?a tinha ao collo, é que parecia fallaa ^nao
ella. De cada vez que a borboleta" se. avisinhava com as
suas negaças, a flor arregaçavam toda* dilatando as pétalas, abrindo o séu.pfstillo vermelho e ávido d'aquelie contacto com a luz. '
v ~
— Não fujas ! NãD fujas ! Pousji uni instante !
A borboleta não pousou; mas, n'um delirio, convulsa de
amor, sacudio as azas com mais ímpeto e uma nuvem de
poeira doirada desprendeu-se sobre a rosa^fazendo a 0.911zella soltar gemidos, e suspiros, tonta de gasto sob aquelle
effluvio luminoso e fecundante,
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N'isto, Pombinha soltou um ai formidável e despertou sobresaltada, levando logo ambas as mãos ao meio .do corpo.
E feliz, e cheia de susto ao mesmo lempo,a rir e a chorar,*
sentio o grito da puberdade sãhir-lhe afinal das entranhas,
em uma onda vermelha e quente.
A natureza sorrio-se commovida. Um sino, ao longe, batia alegre as doze badaladas do .meio dia. O sol, victorioso,
estava a pino e, por entre acopagem negra da mangueira,
um dos seus $ o s descia em fio de oiro sobre o ventre da
rapariga, abehfòando a nova mulher que se formavaj$jca»
o.mundo.
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Pombinha ergueu-se de um pulo é abrio de carreira para
casa. No Ioga® em que §stivera deitada o capim verde íjeou
matizad$, de pontos vermelhos. A mãe lavava á tina, ella
chatfroii-a^ com-lnstancia, enfiando cheia de alvoroço pelo
nufeero 45, E ahff sem iima
^ergueu a saia do vestido
e expôzig*Dona Isabel as suas fm^asTnsanguentadas.
— Veio!! perguntou a velha com um, grito arrancado do
fundo d'alma.
- A rapariga meneou á cabeça affirmativamentê", soifindo
feliz e enrdbecida.
J^àgriíhas^altáfam dos olhos da lavadeira.
Beqiditíf e ^oiyfado seja Nosso Senhor Jesiíl^hfisto !
exclamou ella', cahindtf de joelhos defronte da menina e
erguendo para D§us o rostQ e as mâos tremulas.
Depoisàta$bu-se ás pernas da filhare, no arrebatamento
da suâ coitímoçEOii be^u-lhe #repetidãá vezes ^ barriga e
parecia querer %iijar também aquelíe sangue abençoado,
que lhes abria os horizontes da vida/ que , lhei. garantia o,
futurò'; aquelle sangue l)onf; que descia do céu, como a
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chuva bemfazeja sobre uma pobre terra esterilizada pela
secca.
Não se pòjide conter : emquanto Pombfíiha mudava de
roupaKsaliio ella ao pateo, apregoando aos quatrocentos a
linda noticia. E, se não fôra a formal òpposiçífo da menina,
teria passeaâo^em trimnphQ_a£amisa ensanguenfodarffifra
que todos a vissem bem e para que todos a adorassem, entre hymno|de amor, que nem a uma verónica sagrada de
um Christo.
— Minha filha é mulher! Minha^filha é mulher!
0 facto abalou o coração do cortiço : as duas receberam
parabéns e felicitações. Dona Isabel accendeu vélas decêra
á frente do seu oratorio, e n'esse dia não pegou mais* no
(rabalho, ficou estonteada, sem saber o que fazia, a entràr
e a sahir de casa, radiante dfe ventura. De cada vez que
passava junto da filha dava-lhe um beijo na cabeça e em
segredo recommendava-lhe todo o cuidado. » Que não apanhasse humidade! que não bebesse Coisas frias! Que seagazalhasse o thelhor possível e, no caso de sentir o corpo moio,
que se mettesse logo na cama! Qualquer imprudência poderia ser fatal
$ 0 seu empenho era f)ôr o João da Costa,
no mesmoanstante, ao corrente da grande novidade e pedirlhe que marcasse logo o dia do casamento; a menina entendia que não, que jera feio, mas a mãe arranjou um portador e mandou chamar orápaz com urgência. Elle appareceu
á tarde. A velha c ^ t d á r a g e ^ O para jantar; matou duas
gallinhas, coqiprou gárrafas dê Vinho, e, á noite, sérvio, ás
nove horas, jjm chá com biscoitos. N^ném e a das Dores
apresentaram-se em trajos de festa; fez*se muitaceVemonia;
%

^
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conversou-se. em voz baixa, fórmando todos ém,volta dei
Pombinha uma solicita cadeia de agrados;; uma respeitosa
preoceupação de bons desejos, a que ella respondia sorrindo commçvida, como»que exhalando da frèscura da sua
virgindade uig victorioso aroma de flôr quê desabrocha.
E a partir d'esse dia Dona Isabel mudou completamente.
Às suas rbgas alegraram-se; ouviam-na cantarolar pela
manhã, emquanto varria a casa e espanava os moveis.
Não obstante, depois do tremendo conflicto que acabou
em navalhada,Uma tristeza ia minando urna grande parte da
êstálageih^Já se não faziam as quentes noitadas de violão
é dança aò relento.A Rita andava aborrecida e concentrada,
desole que Jeronymo par lio para a ordem; Firmo fôra intimado pelo vendeiro a que lhe não puzesse, nunca mais, os
pés em casa, sob pena de ser entregue á policia; Pieáade,
que vivia a daifais, carpindo a ausência dofmarido, âincla
ficou mais consumida com a primjirá visita q\ie lhe fez ao
hospital: encontrou-o friò e sem uma palavra de ternura
para ella, deixando até perceber a sua impaciência por
ouvir. faHar da outra, d'aquella maldita mulata doS'diabos,
que, no fim de contas, era a única culpada de tudo aquillo
e havia de ser a sua perdição ejaais do seíi homen^í Quando
voltou de lá atirOu-se á cafrià, âsoí%,arsem alivio, en'essa
noite não poude pregar olho, senão já pela madrugada. Ura
negro desgosto comia-a por dentro, como tubérculos dé
tisica, e tirava-lhe a vontade para tudo que não fosse
chorar.
Outro que também,coitado! arrastava a vida jnuito triste,
era o Bruno. A mulher, que á principil. rião lhe fizera

O

CORTIÇO.

207.

grande falta, agora o torturava cora a sua distancia ; um
mez depois da separação, o desgraçado já não podia esconder
o seu.soffrimento e ralava-se de saudades. A Bruxa, à pedido delle tirou á sorte nas cartas e disse-lhe mysterksamente que Leocadia ainda o amava.
Só Dona Isabel e a filha andavam devéras satisfeitas.
Essas sim! nunca tinham tido uma época tão boa e .ião'
esperançosa. Pombinha abandonara o curso de dança; o*
noivo ia agora visital-a, invariavelmente, todas as noites ;
chegava sempre ás sete horas e demorava-se até ás dez,;
davam-lhe café n'uma chicara especial, de porcelana ;. ás
vezes jogavam a bisca, e elle mandava buscar, de sua algibeira, uma garrafa de cerveja allemã, e ficavam a conversar os tres, cada qual defronte do sèu copo, á respeitosos
projectos de felicidade commum; outras vezes o Costa,
sempre muito respeitador, muito bom rapaz, accendia o
seu charuto da Bahia e deixava-se cahir n'uma pasmaceira,
a olhar para a moça, todo embebido n'ella. Pombinha punha alegrias'n'aquelles serões com as suas garrulices de
pomba que preparg o ninho. Depois do seu idyllio com o
sol fazia-se muito amiga da existencia, sorvendo a vida em.
haustos largos, como quem acaba de sahir de uma prisão e
saborêa o ar livre. Voívia-se carnuda e cheia, sazonava
que nem uma fructa que nos provoca o appetite de morder. Dona Isabel, ao lado d'elles, toscanejava do meio para
o fim da visita, traçando cruzes na bocca e afugentando os
bocejos com voluptuosas pitadas da sua insigne tabaqueira.
Fixado o dia do casamento, o assumpto inalteravel da
conversa era o enxoval da noiva e a casinha que o Costa pre-
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parava para a lua de mel. Iriam todos tres morar juntos;
teriam cozinheiro e uma criada quelavassee engommasse.
O rapaz trouxera peças de linho e de algodão, e ali, á luz
amarella do velho candieiro de kerOsene, emquanto a mãe
talhava camisas e lençóes, a filha.cosia valentemente n'uma
machina que lhe offerecêra o noivo.
Uma vez, eram duas da tarde, ella pregava rendas n'uma
fronha de almofada, quando o Bruno, cheio de hesitações,
a coçar os cabellos da nuca, pai lido e mal asseiado, disselhe, encostando-sé á hombreira da porta : 4
;
Ora, nham Pombinha... tinha-lhe um servicinho a
pedir... mas vosmecezinha anda agora tão tomada com o
seu enxoval e não ha dé querer dar-sè amaços. ^
t — Que queres tu, 'Bruno?
% —*1-Nlé nada, é que precisava que vosmecezinha me
fizesse uma carta pr'aquelle diabò^.. mas já se vê que não
tem cabimento... Fica pr'ao depois!
í '"r— Uma carta para tua mulher, não é? V
Coitada! É mais doida do que ruim! Pois se a gente
até dos brutos tem pena!... ;
— Pois estás servido. Queres para j á ?
— Não vale estorvar! Continue seu servicinho! Eu volto
pr'oulra vez!...
— Não ! anda cá, entra! O que se tem de fazer, faz-se
logol
— Deus lhe pague ! vosmecezinha é mesmo un anjo !
Não sei a quem se chegue a gente ao depois que já lh'a
não tivermoscá!...
E continuou a louvar a bondade da rapariga, emquanto
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está;, ioda serviçal, preparava numa mezinha.redonda os
seus apetrechos de escripta.
— Vamos lá, Bruno! que queres tu mandar dizer á
Leocadia?
t — Diga-lhe, antes de mais nada, que aquillo que quebrei d'ella. que do» outro l Que «11a fez mal em quebrar
também o que era meu, mas que fechç os olhos! Agoas
passadas não moem moinho ! Que sei que ella agora
está desempregada e aos páos; que está a dever pára
mais de mez na estalagem ; mas que não precisa da&
cabeçadas : que me mande cá o senhorio, que me eptendo
com elle. Que acho bom que ella JÉH& a casa da crioula
onde come, pbrque*a pulherj^soq«fêixou e já disse, a '
quem quiz ouvir, qté aquillo tóiíao^ra ponto de vadios el
mulheres de má vida !
Se tivesse um pouco de,
tino nem precisava estar ás migalhas dos outros, que eu
na forja fazia para a t r a & ; de barriga chéia e mais aos
filhos que Deus mandasse. . .—Principiava a tomar calor —
Que a culpada de tudo isto é só ella *e mais ninguém f
tivesse um bocado de juizo e não precisava envergonhar a ;
jcara por ahi...
--- Isso já está dito, Bruno !
-- Jóis arrume-lhe outra vez, a ver se ella toioa*brio !
— E que mais ?
---Que lhe não quero mal, nem lhe rogo pragas, mas
que é bem feito que ella amargue um pouco do pão do
diabo, pr'a ficar sabendo quo uma mulher direita não deve
olhar senão pr'a seu marido ; e que, se ella não fosse tão
maluca...,
9***
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— J á ahi vae você repetir inda uma vez a mesma c a n tiga ! . . .
— Mas diga-lhe sempre, tenha paciência, nham Pombinha ! . . ; Q u e ainda estaria aqui, commigo, como d a n t e s ,
sem aguentar repêllões d'estranhos !...
— Adiante, Bruno l

—JPiga-lhe...
E interrompeu-se.
I

Ora, que mais elle tinha a dizer ? . .
••C^OU' ã"cabeçã,
— Veja, Bruno, você équern sabe (H}»® ^precis^ jescre-'
ver a sua m u l h e r . . .

I•

—

Digajhe.

|

••%. .

,

,

Não se animava.
V — Que...
— Diga-lhe. i l Não ! não lhe diga mais nada !.»»
— Posso então fechar a carta
í - — E s t A J j o m . . . resmungou o ferreiro, decidindo-se. Yá
lá LDiga-lhe q u e . . .
—

Que^.

/ H o u v e um silencio,"no qual o desgraçado parecia arrancar
de deiitro uma phrase que, no emtánto, era a única idéa
que o levava a dirigir-se á mulher. Afinal, depois de coçar
mais vivamente' a cabeça, gaguejou com a voz estrangulada de soluços
— Digarllie q u e , , . se ella.quizer tornar pr'a mmhjL.^ompanhia.., que pôde vir... Eu esqueço tudo !
Pombinha, impressionada pela

transformação da yoz

(felle, levantou o rosto e vio que as lagrimas lhe desfila-

0|á}obtfço."

M

vam duas a duas, tre§f|?J»es, pela cara, indo afogar-selhe na moita cerdosa^das barbas. E, coisa estranha, ella,
que escrevêra tanla| cartas n'aquellas mesmas condições;
que tantas vezes'presenciara o choro rude de outros muj tos
trabalhadores do cortiço, sob.resaltava-se agora com os descai entados-foluços do ferreiro.
/Porque, só depois que o sol lhe abençoou o ventre; de-j
pois que jias suas entranhas ella sentio o primeiro grito dèj
sangu&de mulher, teve olhos para essas violentas misérias!
dolorosas, a que?os poetas davam o bonito* noitte de amor.*
A sua intelJ6ctuaiida.de, tal como seu corpo, desabrochara!
|nesperadamentó,"attingindo de subitoj em pleno, desanjoÚ
vimento, Uma lucidexque a deliciava esurprendia^ j ^ o al
commovêra tanto a revdHuçao physipa. Como que nTaque!lef
instante o mundo inteiro se despia á.sua vista, de ímproviSoj
esclarecidá/^tenteando-lhe tofes ^òs segredos das suasí
paixões. Agora, encarando as lagnmas do Bruno, ella c o m j
prehendeu e avaliou a fraqueza dos homens, a>fragilidade
; d'esses animaes fortes, de músculos valentes, de patas e W
magadoras, mas que se deixavam encabrestar e conduzir
líumildés péla soberana e delicada mão da fêmea..
Aqufejla pobre flôr de cortiço, escapando á estupidez do
meio ém que desabotoou, tinha de ser fatalmen|e victima ;
da própria intellígencia. Á mingoa de educação, seu espirito trabalhou a revelia, e atraiçoou-a, obrigandO-a a tirar
da substancia caprichosa da sua phantasia de moça igno- :
ránte e viva, a explicação de tudo que lhe não ensinaram
a ver e sentir.
Bruno retirOu-se com'a carta. Pombinha pousou osceto*
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velos na mezà^-tufípou as.joál^vÇóntrá'o' : rosto* i sciSmar
nos homens.
, Que estranho poder era essê^que^amulher exercia sobre elles, a tal ponto, que os inf^ize^, carregados de deslionrae de ludibrio, ainda vinha^ coflydes e supplicantes.
inendigar-lhe o perdão pelo mal que ella lhes fizera?...
í E sàrgipr-lhe e n t f Ç uma idéa flem éíara da sua própria
f f o ^ a e do seu proprio valor.
» Sorrio.
má E n o j p s ^ s a m & M á ^
"TÍma alluviãd de s|enas, que^ella jamais tentara explicar e qutí?até ahi jaziam esquecidas,pios meandros do seu
passado, apresentavam-se agorav^itidas e transparentes.
Comprehendeu como "era que ^frtos Velhos respeitáveis,
cujas photographias Leonie lbeêfiqsírára no dia que passaráth juntas, deixavam-se vilmente cavalgar pela toureira,
/|apth r os e subníissos, pagando a escravidão com â honra,
os. bensj "e até com a própria vida, se a prostituta, depois
^de
ter esgotado, fechava^ hes o corpo. E continuou a
Sorrir, (lesVanecida na sua superioridade sobre esse outro
sexo, vaidoso e fanfarrão, que se julgava senhor e que no
emtanto fôra posto Ao mundo .simplesmente para servir ao
f e m i n i n o e s c r a v o ridículo que, para gosar um ppuco, precisava tirar da sua mesma illusão a substancia do seu
'
goso ; ao passo que a mulher, a senhora, a dona d'elle, ia
| tranquillamente desfrutando o seu império, èndeosada e
I querida, prodigalisando martyrios, que os miseráveis acei! tavam contritos, â beijar os pés que os deprimiam e as
iímpiacaveis mãos que os estrangulavam.
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— Ah, homens! homens.!... sussurrou ella. de envciita
com um suspiro. * , J-* E pegou de novo na costura, deixando que-o pensamento
vadiasse á solta, emquanto os dedos iam machinalméítle
pregando ás rendas n'aquella almofada, em que a sua cabeça teria de repousar para receber o primeiro beijo g e ^
nital.
N'um só lance de vista, como quem apanha uma csphera
entre as pontas de um compasso, médio com as antennas da
sua perspicácia %iulheril toáa aquell^esterqueira, onde
ella, depois de se arrastar por muito terirpo como jarva ?
um bello dia acordou borboleta á luz de sol. E sentio
diante dos olhos aquella massa informe de machos e femeas, a comichar, a fremir concupiscente, suffoçando-s$
uns aos Outros. E: vio o Firmo o 6 Jeronymo atassaíharemse, como dois cães que disputam uma cadella da rua ; e
vio o Miranda, lá defronte, subalterno ao lado da esposa
infiel, que se divertia a fazel-o dançar a seus-pés seguro
pelos chifres; e vio o- Domingos, que fôra da venda, furtando horas ao somno, depois de um trabalho de burro, e
perdendo o sen emprego e as economias ajuntadas com sacrifício* só para ter um instante de luxuria entre as pernas
de uma desgraçadinha irresponsável.e tola; é tornou a ver
oBruno ã soluçar pela mulher; e outros ferreiros e hortelões, e cavouqueiros, e trabalhadores de toda a espécie,
uni exercito de bestas serisuaes, cujos" segredos ella possuía, cujas intimas correspondências esçrevêra dia a dia,
cujos corações conhecia como as palmas das mãos, porqu- a
sua escrivaninha era um pequeno confissionario, onde
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Ioda a salsugem e todas as fezes d'aquella praia de despejo
foram arremessadas espumantes de dôr e aljofradas de lagrimas.
; E nâ sua alma enfermiça e aleijada, no seu espirito re-v
belde de flôr mimosa e peregrina criada. n'um monturo,
rvioleta infeliz, quewam estrume forte de mais para ella
atrophiára, a moça presentio bem claro que nunca daria de
si ao marido que ia ter uma companheira amiga, leal e dedicada; presentio que nunca o respeitaria sinceramente
como a um ser superior por quem damos a vida ; que
nunca lhe votaria enthusiasmo> e por Conseguinte nunca
l]je teria amor; d'esse de que ella se sentia capaz de amar
alguém, se na terra houvéra homens dignos dis?o, A h !
*Mo o amaria de certo, porque o Costa era como os outros,
passivo e resignado, aceitando a éxistenõia que lhe impunham as circumstancias, sem ideaes proprios, sem temeridades de revolta, sem atrevimentos de ambição, sem vi. cios trágicos, sem capacidade para grandes crimes; era
niaisqm animal que viera aó mundo para propagar a especie; um ppbre diabo emfim que já a adorava cegam en té e
qué mais tarde, ctíttl" ou sem razã^Jèrramaria aquellas
pnesmas lagriípas, ridículas e vergonhosas, que elle vira
decorrendo em quentes camarinhas pelas* ásperas e mal
tratadas barbas do marido de Leocadia.
K
E não obstante, at4;:$nt^lâqíi:e.M mafâitâoitfo erafò- séu.
sonho doirado. Pois agora, nas vçsperas dé obtel-o, sentia
repugnância em dar-se ao noivo, e, s'8 nãp fôra#mãe, sfe*
ria muito capaz de dissolver o ajuste,,'*
Mas, d'ahi a uma semaiía, a estalagem era toda em re-
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boliço desde logo pela manhãrSó se:fallava em casamento;
havia em cada olhar um sanguíneo reflexo de noites nup-'
ciaes. Desfoftiarain-se rosas á porta da Pombinha. As onze
horas parou um carro á entrada do cortiço cora uma senhora gorda, vestida de seda côr de pérola. Era a madrinha, que vinha buscar a noiva para a egreja de São João
Baptista. A cerimonia estava marcada para o meio.dia*
Toda. esta formalidade embatucava os circumstantes., ;!que
se alinhavam immoveis defronte do numero 15, com as
mãos crusadas átraz, o rosto ^aralysado por uma commoção respeitosa ^ a l g u n s sorriam enternecidos; quasi todos
tinham os olhos resumbrados d'agoa.*
Pombinha surgio á porta de casa, já prompta para desferir o grande vôo; de véo e grinalda, toda de branco,: vaporosa, linda. Parecia çommovida*, despedia-se dos Companheiros atirando.-lhes beijos com o seu ramalhete de
flores artiíiciaes. Dona Isabel cborava como criança, abraçando as amigas, uma por uma.
— Deus lhe ponha virtude! exclamou a Machona. E que
lhe dê um bom parto, quando vier a primeira barriga !
A noiva sorria, de olhos baixos. Uma fímbria de desdem
tóldava-lhe a rdsada candura de seus labiós. Encaminhou-se
para o portão, cercada pela benção de toda aquella gente,
cujas lagrimas rebentaram afinal, feliz cada um por vel^a
feliz e em caminho da posição que lhe competia na
sociedade.
—r Não! aquella não nascêra^paraisto!.. m sentenciou o
Alexandre, retorcendo o reluzente bigode. Seria lastima se
a deixassem ficar a q u i !
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P C| velho Liborio, cas<?àlhartdo uma risada decrepita, queixou-èe de que o maganão do Gosta lhe passara a perna,
toubando-lhe a namorada.
Ingrata ! Elle que estava disposto a fazer uma asneira !
Nênêm deu uma corrida até á noiva, na òccasião em quê
esta chegava á carrugem e, éstalando-lhe um beijo na
bocaí pedichlhe com empenho <jue se não esquecesse de
ma»â&>ihe um botão da sua grinalda de flores de larangeirài
— Biz^que é muito bom para quem deseja Casar ! . . .
e eu tenho tanto medo de íicar solteira.?.! E todo o meu
susto
!
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À proporção qu#|Iguns locatarips abandonavam a esta*
lagem,. muitos pretendentes surgiam disputando qs çommodos desalipacfbs.Delpofto e Pompeu foram varridos pela.
febrevamarella e4res outros italianos estivera® em risçê de
vida. 0 numero dos hospedes crescia, os casulos subdividiam-se em jyubiculos do tamanho de stpulturás r e
lheres-iam despejando crianças com uma règi^ári^adè de
gado procreador.. Uma /amilia, composta de ^ãeivjuvà e>
cinco filhas solteiras, das quaes d'estas a mais velha tinha
trinta annos e a mais -moça quinze, veio occupar a casa
que Dona babel esvasiou poucos dias depois do casamento,
de Pombinha.
Ágpra, iia mesma rua, germinava outro cortiço ali perto,,
o « Cabeça de Gato.. • » Figuravaçomo seu dono úrn portuguez que também tinha venda, mas ólegitimo proprietário;
era um abastado conselheiro, homeiú de gravata lavada, a
quem uão convinha, por decoro social, appaçècer em semelhante genero de especulações. E João Rop&ô, estalando de
raiva, vio que aquella nova republica da miséria promettia.
7
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ir adiante e ameaçava fazer-lhe á sua perigosa concui^
rencia. Poz-§,e l%o em campo, disposto á luta, e começou
a per§eguiR:0..rival por todos os modos, peitando os íiscaes
© guardas, .m^iiicipaes, $ara <pe o rim dèixassim respiràr
"iii|irMStÍ0tè^mjnuMs*.e §x%encias vexatórias; emquanto^
pfía sorrelfa plantava ao espiíito do.s séiWinqmlirio^ um
verdadeiro odiò de partido, que os incompatibilisava com a
gente do Cabeça de fiato.Aquelle que não estivesse disposto
a4s|0 ia direitinho para a rua, « que ali se não admitlia
meias medidas* a tal respeito! A l i : ou bem peixe ou bem
carne! Nada de -«embrulho! » É inútil dizer que a parte
contarialarfçou mão igualmente de todos os meios para
guerrear #inimigo, não tardando que entre os moradores
das duas estalagens rebentasse uma tremenda rivalidade,
dia^a dia aggravada por pequenas brigas e fesingas, em que
as lavadeiras se destacavam sempre com questões de freguezia de roupa, rio fim de pouco ,tfempt) os dois partidos
estavam j4-períeitament%, determinados; os habitantes do
Cabeça dè Cato tomaram poralcunhao titulo do seu cortiço,
e os de São Romáo, tirando o- nome do peixe que a Bertoleza mais vendia â porta da taverna, foram baptisados por 4
« Carapicús. » Quem se désse com um carapicú não podia
entreter a mais ligeira amisade- com um cabeça^de gato;
mudar-se alguém de uma estalagem para a outra era renegar
idéas e principios e ficava apontado a dedo; denunciara
um contrarfo o quê se passava, fosse o que fosse, dentro do
circulo opposlo, era commetter traição tamanha^ que os
companheiros a puniam a páo. Um vendedor de peíxè, que
cahio na asneira de fallar a um cabeça de gato a respeito de
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uma briga entre a Machona e sua filha, a das Dôres, foi en-^
contrado ;quasi morto perto do cemiterio de São João Bap-'
tistá. Alexandre, esse então não cochilava com os adversários : na^ suas0 partes poláciaes figuravá^sempre o noníe
de um delles pelo menos, mas entre os proprios policias
havia adeptos de um e de outro partido; o urbano qué entravà na venda de João Romão tinha escrupulo de tomar
qualquer coisa ao balcão *da outra venda. Em meio do
pateo do Cabeça de Gato arvorára-se uma bandeira amarelk;
os carapiéús responder.om logo levãnlando um pavilhão
vermelho. E as duas cores olhavam-se no ar cortio um desalio de guerra.
A batalha era inevitável. Questão de tempo . Firmo, assim que se instaurára a nova estalagem*, abandonou o quarto na officina e metteu-se lá de sucia c o m 3
Porfiro, apelar, da opposifão de Rita, que mais dèpressa o
deixaria a elle dp qué aos seus velhos camaradas de coriiço*
D'ahi nasceu terta ponta de discoi,jdia*entre os dois amantes;
as suas entrevistas tornavaqj-'se agora mais raras e mais
difficéis. A bShiana, por coisa alguma d'esta vida, poria os,
pés no Cabeça de Gato è b Firmo a^chava-se, como nunca,,
iacompatibilisado com ps carapicús. Para estar juntos tinham encqntros mysteriòsos n'um calogio dê uma velha
miserável de rua de São João Baptista* que lhe cedia a
cama, mediante esmolas. 0 capoeira faziá questâô de ficar
no Cabeça de Gato, porque ahi se sentia resguardado contra,
quâlquer perceguiçâo que ò seu delictó niotivasse; de resto,
Jeronymo não estava morto e, uma veç ben curado, podia
vir sobre elle com gana. No Cabeça de Gato, g Firmo con-
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quistára rapidas sympathias e constituira-se chefe de malía.
Era querido e venerado ; os companheiros tinham enthusiasmo pela sua destreza e pela sua coragem ; % sabiam-Uie
de c ó r a legenda fica de façanhas e victorias. O Porfiro
sècundava-o sem lhe disputar a primasia, e estes dois,, só
jjor si, impunham respeito aos carapicús, entre os quaes,
não obstante, havia muito boa gente para o que désse e
viesse. * .
* .
Mas ao cabo de tres mezes, João Romão, notando que os
seus «interesses nada soffriam com a existência da nova estalagem e, até pelo contrario, lucravam com o progressivo
movimento de povo que se ia fazendo.no bairro, retornou á
sua primitiva preoCdip^lo com o Miranda, única rivalidade
que verdadeiramente o Estimulava.
Des(|fe que o visinho surtio; com o baronato, o vendeiro
traosformava-se por dentro e por fóra a causar pasmo. Mandou fazer boas%oupas e aos domingos refestelava-se de
casaco branco |e de meias, assentado defronte da venda, a
ler jornaes. Depois oeu para sahir a passeio, vestido de
casimira, calçado e de gravata. Deixou de tosquiar o cabello
á escovinha ; pôz a barba abaixo, conservando apenas o
bigode, que elle agora tratava com brilhanttna&odas-as vezes
que ia ao barbeiro. Jfe&ão era o mesmo lambtsão! E não
parou ahi fez-aç : sócio de um club de dançaye£ duas noites
por semana, ia aprender a dançar; começôu a uzar relogio
e cadeia de ouro; correu uma limpeza no seu quarto de dormir, mandou soalhal-o, forrou' e pintou-o ^comprou alguns
moveis em segunda mão ; arranjou um chuveiro ao lado da
retrete: principiou a comer cpm guardanapo e a ter toalha
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e copos sobre a mesa; entrou a tomar vinho, não.do ordi-^
nario que vendia aos trabalhadores, mas def Um. espeei^l
que guardava para seu gasto, Nos dias de folga atirava-sè
para o passeio publico depois do jantar ou ia aò thealro J
São Pedro de Alcantara assistir aos espectaeujps da tarde; p§
do Jornal do Commercio, que era o único que elfeissignava 3
havia já tres ánríos e tanto, passou a receber mais dois,
outros e a tomar fascículos de romances francezes tradu- *
zidos, que o ambicioso lia de cabo a ^ a b o , com uma p a - |
ciência de santo, na doce convicção de qiàe se instruía;
Admittio mais tres caixeiros; já se não prestava muito á ^
servir pessoalmente á negralhada da vizinhança, agora a t ê l | |
mal chegava ao balcão. E em breve o seu typocomeçou a.
ser visto com frequencia na rua Direita, na praça do commercio e nos bancos, o chapéu alto derreado parâ a nuca
e o gu&rda-chuva debaixo do braço. Principíav§ a metter-se
em altas especulações, aceitava acções de companhias de
títulos inglezes e só emprestava dinheiro com garantias de
boas hypothecas.
O Miranda tratava-o j á de outro modo, tirava-lhe o chapéo, parava risonho para lhe faliar quando se encontravam
na rua, e ás vezes trocava com elle dois dedos de pálestra
á porta da vendá. Acabou por offerecer-lhe a casa e convidai-o para o dia de annos da mulher, que era d'ahi a pouco
tempo. João*Romão agradeceu o obsequio, desfazendo-se
em demonstrações de reconhecimento, mas não foi lá.
" Bertoleza é que continuava na cepa torta, sempre a mesma
crioula suja, sempre atrapalhada de serviço, .sem domingos
nem dia santo; essa, em nada, em nada absolutamente,
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participava das nova» regalias do amigo ; pelo. contrario, á
medida que elle galgava posição social, a desgraçada* fazia-se mais e mais escrava e rasteira. João Romão subia e
iella ficava cá em baixo, abandonada como uma caplgaclura
Be que já não precisamos para continuara viagem. Começou
a Cahir em tristeza. .
O velho Botelho chegava-se também para o vendeiro, e
ainda mais do que o proprio Miranda. O parasita não sahia
agora depois do almoço para a sua prosa na Charutaria, nem
Voltava á tarde para o jantar, sem detei-se um instante à
porta do visinho ou, pelo níenos, sem lhe gritar lá para
dentro: ««Então, seu João, isso vai ou,não vai?...D *E
tinha sempre uma phraze amigável para lhe atirar câ de
fóra. Em geral o taverneiro açudia a apertar-lhe a mão,
de cara alegre, e propunha-lhe que bebesse alguma coisa.
Sim, JoãOfcRomão já convidava pára bober alguma^coisa.
Mas não*era á tôa que o fazia, que aquelle mesmo nãò mettia prego sem estopa! Tanto assim que uma vez,, em que.
os dois gahiram á tardinha para dar um giro até á praia,
Botelho, depois de fallar com o costumado enthôjiamo do
seu bello amigo Barão e da virtuosíssima família d'este^
accrescentou com o olhar fito :
— Aquelja pequena é que lhe estava a calhar, seu
João!...
— Como? Que pequena ?
—Ora morda aqui! Pensa que já não dei pelo namoro?...
Maganão!
*
-'
\ 0"vendeiro quiz negar, mas o outro atalhou:
— É um bom partido, é ! Excellente menina. , . tom um
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génio de-pombal..uma educação de princeza: até o francez
sabe! Toca piand como você tem ouvido... cantado seu
bocado. aprendeu desenho... .muitoboa mão de agulha!.,.
e...
Abaixou a voz e segredou grosso no ouvido do interlocutor : — Ali, tudo aquilloé solido!... Prédios e acções do
banco!...
— Você tem certeza d'isso? Já vio?
Já! Palavr^honça!
Calaram-se umlfetajlte.
Botelho continuou depois : |
— O Miranda é bom homem, coitado ! tem lá - as suas
fumaçás de grandeza, mas não o podemos criminar... são
coisas pegadas «daMuiher; no em tanto acho-o com boas
disposições a seu "respeito... e, se-igvocé souber leval-o,
apanha-íhe a filha...
— Ella' talvez não queira...
r — Qual o que ! Pois uma menina d'aquellas, criada a
obedecer aos pais, sabe lá o que é não querer ? Tenha você
uma pessoa^ de intimidade" com a familia, que de dentrèempurre o negocio e verá se consegue^u não! Eu,por
exemplo!
-— Ah! se você se mettesse n'isso, que duvida! Dizem que
o Miranda só faz o que você quer...
— Dizem com razão.
— E você está resolvido a... ?
— A protegel-o ?.jSim, de certo: n'este mundo estamos
n$s para servir uns aos outros!. •. apenas, como não sou
rico.
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' - — Ah! Isso é dos livros! Arranje-me você O'negocio é
nãó>se arrependerá...
—* Conforme, conforme...
— Creio que não me siíppõe um velhaco!... |
|
Por amor de Deus! Sou nicapaz de semelhante sacrilégio !
11 — Então!...
" —Sim, sim.. . em todo 0 ca|b fallaremos depois, com
mais vagar... Não é sangria desatada!
né E desde eritão, com eífeito, sempre que os dois se pi-.
'lhaVam a sós discutiam,o seu plano de ataque <£ filha do
Miranda. Botelho queria yinte contos de réis, e*com papel
passado a praso de casamento; o outro offerecia dea,
\ — Bom !,então não temos nada feito... resumio o velho.
Trate você do negocio só por si,; mas j á lhe' vou prevenindo
de que nãô»conte comigo absolutamente... Comprehende?
— Quer dizer que me fará ggerra...
, —-YaHia-nos Deus, creatura! nfiò ílço guerra^a ninguém!
guerra está você a fazer-me, que não me quer deixar comer
uma migalha da bella fatia que lhe vou íneiter no papo !...
O Miranda hoje tem para mais de mil contos de réis! Agora,
fique sabendo que a coisa não é assim também tão fácil,
como Jhe parece talvez...
—-Paciência!
—0 Barão ha de sonhar com um genro de certa ordem!...
Ahi algum deputado. . . algum homem que faça figura na
politica aqui da terra !
— Não 1 melhor seria um príncipe!,..
— E mesmo a. pequena tem un douíorzinho de jboa' fa-
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milia, que lhe ronda muito a porta... E ella, ao que parece, |
riãO.lhe faz. má cára...
\— Ah! n'esse caso é deixal-os lá arranjar a vidaj*
—15 melhor, é ! Creio até que com elle será mais fácil
qualquer transacção...
— Então não fallemos mais n'isto ! Está açabado! ,
—- Pois não fallemos!
Mas no dia seguinte voltaram á questão :
— Homem! disse ò vendeiro; para decidir, dou-lhé^
quinze!
- - Vinte!
— Vinte, não!
— Por menos não me serve
!
— E eu vinte não dou !
— Nem ninguém o obriga... Adeuzinho!
— Até mais ver.
t Quando se encontraram dé novo; João Romão ri o-se pará
o outro, sem dizer palavra. 0Botelho, em resposta, fez um
gesto de quem não quer intrometter-se com o que não é
da sua conta.
— Você é o diabo!... faceteou aquelle, dando-lhe noS
hombro uma palmada amigavel, Então não ha meio de chegarmos a um accordo?...
*
f .
—Vinte!
— E, caso esteja eu pelos vinte, posso contar que... ?
— Caso o meu nobre amigo», se decida pelos vinte,
receberá do Barão um chamado para lá ir jantar ao primeiro
domingo; acceita o convite', vae, e encontrará o terreno
preparado.
7º

ALUIZIO

AZEVEDO

Pois
^
! mais vaie um gosto do
que qatro vinténs
!
g 0-|otelho não faltou ao prorftettidol: dias depois do coníractiisellado e assig-nado, "João Romão recebeu uma carta
do lisírifio, solicitando-the a fineza de ir jantar com elle
?mais^l familia.
5 Ah! que revoíução não se ferio no espirito do vendeiro!
passou dias a estudar aquella visita; ensaiou o que tinha
que dizer, conversando sósinho defronte do espelho do; sai
,'lavatorio ; afinal, no dia marcado, banhou-se em varias
lagoas, areiou os dentes até fazél-os bem limpos, perfu-r
mou se todo dos pés a cabeça, escanhoou-se com esmerlÇ
?
aparou e burnio as unhas, vestio-se de roupa nova em fb«
•lha, e ás quatro e meia da tarde apresentou-se, risonho e
cheio de timidez, no espelhado e pretencioso salão de
S. ÉS."*
Aos primeiros passos que déra sobre o tapete, onde-sei^
grandes pés, affeitos por toda vida á independência do chinello e do tamanco, se destacavam^ cçmo-im parjíè tartarugas, sentió logó o suôr. dos grandes apuros inriundar-lhe
ò eorpo e correr-lhe em bagada pela fronte è pêlo pescoço,"'
nem que se ô desgraçado acabasse de veticèr n'aquelle instante uma íegoa de carreira ao sol. As suas mãos, vermelhas e redondas, gottejavam,- e elle não sabia 0 que fazer
delias, depois que o Barão, muito solicito, lhe tomou o
chapeo e o guarda-chuva.
Arrependia-se já de ter lá ido.
Mfe* Fique a gosto, homem ! bradou-Ihe Ò jfetóo da casa.
Se tem calor venha antes aqui j$ra-
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ramonia! 0' Leonor! trazf vermouth1 Ou o ami^e prefere
tomar um copinho de cerveja ?
| João Romão aceitava tudo, com sorrisos de acanhamento,
sem animo de arriscar palavra. & cerveja^el-o suar ainda
mais e, quando appareceram na sala Bonaffllstella e .a filha,
o pobre diabo chegava a causar dó de tão atrapalhâdo que
sê via. Por duas vezes escorregou, e n'uma d'éllas foi
apoiar-se a uma cadeira que tinha rodízios; a cadeir%
afastou-se e elle quasi vai ao chão.
Zulmira rio-se, mas disfarçou lofo a su|t hilaridadé pond<Êáe a conversar com a mãe em voz baixa. Agora, refeita
ifos^eus desesete annos, não parecia tão anemiga e deslavada; vieram-lhe os seios e engrossára-lhe o quadril. Estava melhor assim. Dona %tella, ^oitada! é que se,precipitava, a passos d§ granadeiro, pára a velhice, a despeito
da resistencia com que se rendia; tinha já dois gentes
postiço% pintava o cabello, e dos cantos da bocca duas rugas sl^enteavam-lhe pelo queixo abaixo, dpfezendo^lhe
a prirhitíva graça maliciosa dos lábios; ainda as^m, porém, conservava o pescoço branco, liso e grossoJ e os seus
brí|os nao desmereciam dos antigos créditos.
Á mezà, a visita comeu tão pouco e tão "pouco bebeu,
quê os donòs da casa a censuraram jovialmente, Ungindo
acceitar o facto como prova segura de que o jantar não
prestava; o obsequiado pedia por amor de Deus que nã,o
acreditassem em tal e jurava sob palavra de honra que se
sentia satisfeito e que nunca outra comida lhe soubéra tão
bem. Botelho lá estava, ao lado de um velhote fazendeiro,
que per essa occasrão hoSpedavá-se com o Miranda. Henri-
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que, approvado no seu primeiro afino de medrcitt^ fôra visitar a fâmilia em Minas. Isaura e Leonor serfMsii aoscomínensaes, rindo ambas á sécapa por verenraíí o João da
venda engíavaladp e coifi* piegas de visita.
Depois do jantar apparecen uma familia conhecida, trazendo um rancho de moças; vieram também alguns rapa;zes ; formacaan-se jogos de prendas, e João Romão, pela
primeira vez em sua vida, vio-se mettido em taes funduras. N ã o se samrnmal todavia.
§0 áiá das dez e meia correu sem novidade; e, quando
enífim o neophyto se pilhou na rua, respirou Com independencia, remexendo o pescoço dentro do collarinho engommado .e soprando com allivio. Uma alegria de victoria
transbordava-lhe do corarão e fazia-o f$fiz n'esse momento.
Bebeu o ar fresco da noite com uma vòlupia nova para elle
e, muito satisfeito Comsigo^mesmo, entrou em casa e recolheu^sei rejubilando (^m (a idéa <|e que ia descalçar
aquellasJ)otas, desfazèr^se de todíà aquella roupa, e atirár-se
á cama, para pensar mais á vontade no seu futuro, cujos
horizontes se rasgavam ágòra iiluminados de esnerança.
'
'
Mas a bplha 'Jfo $e'u
J&
vista de Bertoleza que, estèndi4a"na e&má, roncava, dè papo
para o ar, com a boca aberta, a camis$ soerguida sobre o
ventre, deixando ver o negrume das pernas gordas e lustrosas.
E tinha de estirar-se ali, ao lado cFaquella preta fedorenta
a cozinha e bodum dé peixe! Pois,^tapcheiroso e radjanté
como se sentia, havia de pôr a cabeça n'aquelle mesmo
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travesseiro! sujo em que se enterrava a hedionda carapinha
da crioula fè..
— Ail ai! gemeuo vendeir^resignapdo-se.
E despio-se. |
Uma vez deitado, sem animo de afastar-se da beira da
cama, para não se encostar com a amiga, «urgio-lhe nítida'
ao espirito a comprehensão do estorvo que odiabod'aquella
negra1 seria para o seu casamento.
E elle qúe até ahi não pensára n'isso!.»rOra o demo!
.Não poude dormir; pôz-se a malucar:
Ainda bem que não tinham filhos! Abençoadas drogas
que a Bruxa déra á, Bertoleza nas duas vezes em que esta
se sentio gravida! Mas, afinal,.de que -modo se yeria livre
d'aquelle trambolho? E não se ter lembrado d'isso ha mais
tempo!... parecia incrível! ,
João Romão, com effeito, tão ligado vivêra com a criqula
e tanto se habituára a vel-a ao seu lado, que nos seus devaneios de ambição, pensou em tudo, menos n'ella.
E agora?
X malucou no caso até ás duas da madrugacla, sem
acMí furo. Só no dia seguinte, ao çontempláUa de cocaras á porta da venda, abrindo e destripando /peixe,
foi que, por associação de idéas, lhe acudio esta hvpothese:
— E se ella morresse ?.,.
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lara-se assim os éias, e assim mais cie tres mezes se
passaram depois da noite da navalhada. Firmo continuava
a encontrar-se com a bahiana na rua de São João Baptista, mal a mulata*
erà a mesma para elle; apre4
selrtãvá?-|e fria, distra!hida7 âs vezes impertinente, puxando questão por dá cá aquella palha.
-,
IJun ! 4iun! temós|joouro^ná cnsta! Tosnaya o
capadocio pom ciúmes. Ora '-guejtes^ Deus qjae eji me engane!
Nas entrevistas apresentava-se ella agora sempre ura ,
pouco depois da hora marCada, £ a sua primeira phraseera para dizer que tinha pressa e não" podia, demorar-se.
| — Estou muita apertada 4$ serviço! ^crescentay# âreplica dó ama^te.|Jma rohpaHe uma família que embarca
amanhã para o. nçrte l .Tem de ^ c a r prometa esta noite!
Já hontem fiz serãoI
— Agora está^íSémpre apertada de serviço l g . . resmuAgava o Fipmo».
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— É quê 4preciso pisar por elle, filho! Ponha-me eu
a dormir e quero ver do que como e com que'pago a casa !
Não ha de ser com o que levo daqui!
— Or' essa! Tens coragem de dizer que não te dou
nada? E quem foi que te deu esse vestido que tens no
corpo ?!
— Não disse que nunca -me disse nada,'mgficom
que
você me dá^ão pago a casae não ponho a.pan.ella no fôgo! •
Também não lhe estou pedindo cois|jdguma! Oh!
Azedavam-se d'este modo as suasentreyistas, esMaftdxyj
as poucas horas que os dois tinham para o amor. 'Um domingo, Firmo esperou bastante tempo e Rit^nâo apparecea.
0 quarto era acanhado e sombrio, sem
com nm
cheiro máo de bafio e humidade' Elíé liaviaje|ado um embrulho de peixe friito, pão e vinh^, para almoçarem juntos.
Deu meio dia e Firmo esperou ainda, passetando- na ès-r
treiteza da^niseravel alcova, compt uma' onça enjaulada^
rosnando pragas' obscenas; ossoérolho intumescido, os
dentes cerrados; « Se aquella safada lhe apparecesse:o'aquellé mpmento, elle' seria capaz de , ttircel-a nas mãb"s!;»
Á vista do èmbrulho da comida esioirou-lhe a raiva.
Déu um pontapé n'uina bacia de slouça que havia no chfto,
perlo da cama, e sèltou um mufro na cabeça.
^ Diabo!
t
Depois alsentou-se no lèito,Ifeperou ainda algum tempo,
fnngando forte, sacudindo as pernas crusadas, e afinal sahio,
atirando para. dentro do^uarto uma palavra porca.
Pela rua; durante Q caminho, jurava que « aquella caro
pagaria a mulata ! % Um sofreio desejo de castigal-a, no
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mesmo instante, o attrahia ao cortiço de São Romão, mas
não se sentiocom animo de lá ir, e contentou-se èm rondar
a estalagem. ,Não conseguio vel-a; resolveu esperar até á
noite para íhejmandar um recado.E vagou aborrecido*pelo
Bairro, arrastando o seu degosto por aquelle domingo sem
pagode» Ás duas horas da tarde entrou no botequim do
Garnizé, umá4espelunca, perto J a praia, onde elle costumam beber de sucia-com o Porfiro. 0-amigo II|O estava lá.
^irmo atirou-se n'uma cadeira, pedio um martello de paraty
e accendeu um charuto, a pensar. Um mulatinho, morador
Éó Cabeça de Gato, veio <assentar-se na mesma meza e,
sem rodeios, deu-lhe a noticia de que na vespera o Jeronymo tivera baixa no hospital.
Firmo acordou com fim sobresalto.
— O Jeronymo ? !
— Apresentou-se hoje pela manhã na estalagem.
— Como soubeste ?
; — Disse-me o Pataca.
Ora ahi está o que é ! exclamou o capoeira, soltando
um murro na meza.
— Que ê o que? interrogou o outro.
— Nada! É cá comigo. Toma alguma Coisa?
feio novo copo, e. Firmo resmungou no fim de uma
pausar
— É ! não ha duvida ! Por isto é que a perúá ultimamente me anda de vento mudado!...
É um ciúme doido, um desespero feroz rebentou-lhe por
dentro e cresceu logo como a sede de um ferido . « Oh !
precisava vingar-se d^lla! d'ella è; d'elle! Ó amaldiçoado
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resisti o á primeira, mas não lhe escaparia dá segunda! »
Veja mais um martello de paraty! gritou, para o po£-r
tuguezinho da espelunca. E acrescentou, batendo com toda 5
a força o seu petropfjlis no chão : — E nãb passa de^
hoje mesuro !
Com o chapéo ájré, a gaforina mais assanhada que .de
costumem os olhos^vermelhos, a boca espumando ^pélos
cantos, todo elle respirava uma febre de vingança fè de
odio.
— Olha! disse ao companheiro de meza. D'isto, nem pio
lá com os carapicús! Se abrires o bjco dou-te cabo da
pelle ! Já me conheces !
—v Tenho nada que fallar ! Pr'a que ?
m Bom!
, . ||j|§ *
•E ficaram ainda a beber.
Jeronymo, com efíeito, tivera alta 'e tornara aquelle do- >
mingo ao cortiço, pela primeira vez depois da doença. Vinha magro, pàllidò, desfigurado, apoiando-se a um pedaço
de bambú. Crescêra-lhe a barba e o cabello, que elle não
queria cortar, sem ter cumprido certo juramento feito aos
seus brios. A mulher fôra b'uscal-o ao hospital e caminhava^
ao seu lado, igualmente abatida com a moléstia do marido
e com as causas que a determinaram. Os companheiros
reçeberam-no compungidos, tomados de uma triKCza respeitosa ; um siiencio fez-se em torno do convalescente;
ninguém fallava senão i meia voz ; a Rita Bahiana Unha os
olhei arrazados d'ago$. .
Piedade levou o seu homem para o quarto.
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— Queres tomar um caldinho ? perguntou-lhe. Creio que
aiuda não estás de todo prompto...
— Estou I contrapôz elle. Diz o doutor que preciso é de
andar, para ir chamando força ás pernas. Também estive
.tanto-tempo preso á cama ! Só de uma semana p'ra cá é
que encostei os pés no chão!
Deu alguns passos na sua pequena sala e disse depois,
tornando junto da mulher: •-<- O que mesaberia bem agora
era uma chicrinha de café, maàjmeria-e bom como o faz a
Rila..,01ha! pede-lhe que o arranje.
Piedade soltou um suspiro e sahio vagarosamente, para
ir pedir.o obsequio á mulata. Aquella preferencia pelo café
«a outra doia-lhe duro que nem uma infidelidade.
— Lá o meu homem quer do seu café e torce 9 nariz ao
de easa... Manda pedir-lhe que lhe faça uma chicaraj Pçde
ser? perguntou a portugueza á bahiana.
V — Não custa nada 1 respondeu esta. Com poucas.está
lá !
Mas não foi preciso que o levassè, porque d'ahi a um instante, jeronymo, Çom o" seu aç tranquiHo e passivo de quem
ainda se 4ião refez, de todo depois de uma longa molestiá?
sufgio-lhe % porta.
— Não vaha pena estorvar-se
Se me dá licença, beboji cafézi nIfò aqnim esmo. í t
— Entra, seu Jerònymo.
— Aqui elle sabe melhor....
— Você pega já com -partes! Olha, sua mulher, anda
de pè-atraz. comigo,,!^ eu não quero historias !..»
Jeronymo sacudio os hombTos com desdem.
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— Coitada !... resmungou depois. Muito boa creatura,
mas...
—Cala a boca,diabo! Toma o café e deixa d e m a l d i z e n cia ! É mesmo vicio de Portugal: comendo e dizendo mal!"
O portuguez sorveu com delicia um gole de café.
— Não digo mal, mas confesso que não encontro rfelltfjj
umas tantas coisas que desejava...
E chupou os bigodes.
— Vocês são tudo a mesma sucia ! Bem tola é quem vaj
aíraz cie lábia de homem ! Eu c á não quero mais saber
d i s s o . . . Ao out.ro despachei j á !
O cavouqueiro teve um tremor de todo o corpo.
— Outro quem ? O Firmo?
Rita arrependeu-se do que disséra,.e gaguejou :
— É um coisa ruim ! Não quero saber mais d'elle !.r. ».
Um traste !
— Èlle ainda,vem cá ? perguntou o cavouqueiro
— Aqui? Qual ! N'essa não cáo ! E se vier não lhe abro
a pòrta ! Ah ! quando embirro com uma pessoa é que embirro mesmo !
— Isso é verdade, Rita ?
f — Que? Que não quero saber mais d'elle? Esta que aqui
está nunca mais fará vida com semelhante cábula ! Juro
por esta luz !
— Elle fez-lhe alguma ? •
— Não s e i ! não quero*! ácabou-se !
— É que então você tem outro agora...
—- Que esperança! N^o fenho, nem quero mais ter
homem J
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— Porque, Rita ?
Ora ! não paga a pena !
— E... se você encontrasse u m . . . que a quizesse deveras... para sempre ?...
— Não é com essas !...
--- Pois sei de um que a quer como Deus aos setts!...
— 1 Pois diga^lhe que outro officio !
Ella se chegou para recolher a chicara, e elle apalpou-lhe
a cintura.
; — Olha! Escuta!
fj^ila fugio com uma; rabanada, £ disse Tapido, muito a
serio :
Jeixa d'isso. | ó d e tua mulher w ! ,
— Vem cá !
--- Logo.
— Quando ?
— Logo mais.
--- Onde ?
'— Não sei.
— Preciso muito te fallar...
--- Pois sim, mas aqui fica feio.
— Onde nos encontriiihos então ?
— Sei cá J
E, vendo que Piedade entrava, ella disfarçou, dizendô
sem transição :
— Os banhos frios é que são bons para issof-Põem durb
A outra, embesourada, atravessou /em silencio a pequena
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sala, foi ter com o matido é communicou-lhe que o Zé Gaiv
los queria fallar-lhe, junto com o Pataca.
— Ah! fez Jeronymo. Já sei o que ó. Até logo, rihá
Rita. Obrigádo. Quando, quizer qualquer coisa de nós, Já
estamos.^t
»|
Ao samr^o paieo aqueHès>t|oiS vieramào seu enconifo.
O cavouqueiro levou-os para [a casa, pndo a mulher havia'
posto já a meza do ^lrríoçp, e copct um sfgnal prevenio^ós de
que não fallassem por.emquanto sobre o assumpto que os
trouxera ali. Jeronymo comeu ás pressas e convidou as visitas a darem um giro 14 fóra.
Na rua, perguntou-lhes em tom mysterioso :
— Ònde poderemos fallar á vontade ?
O Pataca lembrou a venda do Manoel Pépé, defronte do
cemiterfô."
—iBem achado! confirmou Zé Carlos. Ha lá bôns fundos
parasse conversar.
E : os tres puzeram-se a caminho, sem trocar mais palavra até á esquina.
.
Então está de pé o que dissemos?... indagou afinal
aquelle ultimo.
— De pedra e cal! respondeu o cavouqueiro.
T- Ê o que é que se faz?
Ainda não sek.. Preciso antes de tudo saber onde o
cabraé encontrado á noite."
| — No Garnizé, affirmoj| o Pataca.
— Garnizé ?
Aquelle botequim ali ao entrar da rua da Passagem,
<?nde está um gallo á tabuleta.
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— Ali!.Defronte da pharmacia nova...
" ~— Justo! Elle vai lá agora todas lãs noites, e lá esteve
h aditem, que o vi, por signal que n'um gole?..
Muito bebedo, hein ?
— Gomo. uma"gaiigM-Í' Aquilio j ^ A l g g r i M f c ^ a Rita
Bahiana lhe pregou dé fresco k i
" Tinham chegado á venda. ÊnTraram pelos fundos e as^ent^ram-se sobre* caixas de sabão vazias, em volta de uma
mezà de pinho. Pediram paraty-coin assucar.
— Onde é que elles:sè encontravam ?...'iftformou-se Je. ronymo, aííectando que fazia esta perguntarem interesse
espeõiaL Lá mesmo no São Romão ? . . .
— Qi^em ? A Rita mais elle ? Ora o que ! Pois se elle
agora é lo^ddXãbeça de Gato !...
|
Ella iaflá ? '
,. ~ Duvido ! Então logò aquellal Aquella é carapicú até
o satógo ckyB unhas !
' - — Nem sei como ainda não romperam! interveio Zé Carlos, que continuou a fallar a respeito da mulata; emquanto
Jeronymo o Escutava abstracto, sdm tirar oi ; ôlhos ~de um
ponto. .
0 Pa'aca, como se acompanhasse o pensamento do cavouqueiro, disse-lh&emborcando ô resto do copo :
— Talvez o melhor fosse liquidar a coisa hoje
mesmo !...
#
— Ainda estou muito fraco... observou lastirhoso o con-,
valescente.
— Mas o teu páo está forte ! Exalem disso Cá estamos
nós dois. Tu póde#%tóficar em casa, se quizeres...
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Isso é que não ! atalhou aquelle. Não ftfou o meu
quinhão ^ t o s dentés da boca í
Eu cá tampem vou que*o melhor serial||â3pegar-lhe
hoje mesmo a sova... declarou o "outro. Pão de um dia pr'a
outro fica duro!
E eu estou-lhe com uma gana!v& accreácentou o
Pataca.
Pois seja; hoje mesmo ! resolveu Jeronymgí
nheiro lá está em casa, quarenta pr'a cada u m J Ê m s & f f
guida â méla corre logo o cobre ! E ao depois vai
gente tomar uma fartadela de vinho fino !j
— A que horas nos juntamos ? perguntou Zé Carlos.
— Logo ao cahir da noite, aqui mesmo. Está dito?
—H2 será^ feito, se Deus quizer!
0 Pataca accerideu o* cachimbo, e os tres puzeram-se
a cavaquear animadamente soljre o eífeito quiÉ ácfuella
sova havia de produzir; a t a r a que o cabra faria entre tres
bons cacetes..« Então é que queriam ver até onde ia á imposturia da navalha! Diabo de um còlhordas que, por um
—vai tu, irei eu — arrancava logo pelo ferro K.. »'
1
]5ois trabalhadores, em éáftiisa
enti%áfà4pf
tasca e o grupo calott-se. Jeronymo fogueou um cigarro no
cachimbo do Pataca e despedio-se, relembrando aos c o m - :
panheiros a hora dá entrevista e atirando sobre a meza um
nikej de duzentos reis.
Foi direito para o cortiço.

— Fazes mal em andar por ahi cçm este sol Lw reprehendeu Piedade, ao vel-o entrar.
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— Pois sé o doutor medisse que andasse quanto pudesse...
Mas recÒlheu-se á casa, estirou-se na cama e ferrou logo
nó sonfiio. A^nulher, que o acompanhara alé lá, assim que
ovio dormindo^, enxotou as moscas de junto d'elle, cobriollje acarétcom uma cambraia que servia para os taboleiros
l e ^ o f p a epitomada, è sahio na ponta dos pés, deixando
a;porta encostada/
Jantárâ d'ahi a duas horas, Jeronymo çpmeu com appeiile,;bebeu uma garrafa de vinho, e á tarde passaram na
és dois de palestra, assentadas á frente de casa,.formando
agrupo çpm a Rita e a gente da Machona. Em torno d'elles a
liberdade feliz do domingo punha alegrias n'aquella tarde.
Mulheres ámàmentavam 0*§lhinho ali mesmo, ao ar livre,
mostrando à uberdade das |etas cheiasr Havia muito riso,
máito parolar de papagaios; p eque nos travessa varo., tão depressa rindo como chorando; oss^talianos faziam^*. ruidosa
digestão dós seus jantares, de festa; ouviam-se cantigas e
pragas entre gargalhadas. A Augusta, que estava gravida de
sete meies, passeava sõlémnem^te|0! seu bandulho, léVando. um outro filhíf ao collo. d Albino, installado defronte
dé-uma mezinha em frente .li sua porta, fazifj á força de
paciência/um quadro, composto de figurinhas de çaixa de
phosphoros,; recòrtadas a têsourâ e grudadas em papelão
com gqmma arablca. E lá em cima, n'uma das janéllas do
Miranda, João Romão, vestida de eximirá çllíra, ulhaivgra^
vata á moda, já familiarisado com a roupa e com a gente
"Tma, conversava com Zulmira que, ao lado d 1 elle,sõrrindo
de olhos baixos, atirava migalhas de pão para as gallinhas
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do cortiça; ao passo que o vendeiro lançava para baixo
olhares-de desprezo sobre aquella gentalha sensual, que o
enriquecêra, e que continuava a mourejar estupidamente*
de Sol a sol, sem outro ideal senão comer, dormir e proll
crear."
Ao cahir da noite, Jeronymo fui, como ficara cómbinajiOjJ
á venda do Pépé. Os outros dois já lá èstavam. InfelizmentÇ
havia mais alguém na tasca. Tomaram juntos, pelo mesmo®
copo, um martello de paraty e conversaram em voz surda
n'uma conspiração sombria em que as siías barbas çpçavam
umas com as outras. •
— Os páos onde estão,?... perguntou o cavouqueiro.
/ — Ali, junto ás pipas*.^segredou & Pataca, apontando
com disfarce para uma esteira v^lha enrolada. iPrep^pei-os *
áincla ha potíco...» Não "os qqiz milito geandes,.. D'este
tamanho.
V
E aBrio a mão' contra ar. t e r r a l o logar^do peifé. V Estiveram "de môlho 1 até agora.*, acrescentou, piscando o
olho. \
t—Bom ! approvou Jeronymo^ esgotando o copo Com
um ultimo gole. Agora onde vamps nós? Parece-me ainda
cedo para o Garnizé. I
— Àinda!confír*mouo Pataca. Deixèmo-nos ficar por
jujui mais um pouco e ao depois então séguiremos. ; Evi 'j
entro no botequim e ypces minísperam fóra no togar que
marcarmos... Se o cáoranãoestiverlá^ volto logo a dizer-lhes, e, Caso est^'a,,fico,.. chego-me para k elle, procuro entrar em conversa, puxo discussão e afinal dgsafio-o
pr?a rua; elle cáe nâesparrella, e então vocês dois surgem
7 **
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e mettem-se na dansa, ctfmo quem não quer a coisa! Que
acham?
HiL
.—Perfeito ! applaudio Jeronymo, e gritou para dentro .—»
Olha mais um martello de paraly!
r Em seguida enterrou a mão no bolso da èalça e saccou
^im rôlo grosso de notas.
— Podem enxugar á vontade! disse. Aqui ainda ha
muito com que I É
E, ordenando as notas, separou oitenta mil reis, em
ceduj^s de vinte.
-^Isto é o do ajuste! EsteT^é sagrado! acrescentou,
guardando-as na algibeira do lado esquerdo, *•
^©epj&is separou ainda vinte rpjyi reis, que atirqu sobre a
meza.
"
« ^ È s s e t h i i para fe&tg^mos â nossÉjíctõria!
E fazendo do rêsto do sefíainkeirp umbolo, que. çlle,
um poucO ebVié, apertava iío.s dedos, agora claros e quasi
descalçados,' socou-o na^gibèira do lado direito, explile^ndo entre» dtttÉs que ali ficava ainda bastante para o que
4és§e e viesse, no caso de algum contratempo.
Z\
Bravo! exclamou
Carlos.- Isto é j i que s^chama
fazér as"ceisas á fidalga"Haja contar,caipigo pr'a vida.e
pr'a mop^e! ,
O Pataca entendia que judiam tomar agóra um poutío de
cerveja.
— Cá por mim não gpero, mas Bebam-na^cês; atfúdio
Jeronymo.
Preferia um trago 4e vihho branco,- contraveio o
terceiro.
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— Tudo o que quizerem ! franqueou aquelle. Eu tomo
também um pouco de vinho. Não ! que o que estamos a
beber não é dinheiro de navalhistas, foi ganho ao sol e á
chuva com o suor do meu rosto ! E' entornar pra baixo sem
caretas, que este não pesa na consciência de ninguém !
— Então, á sua ! brindou Zé Carlos, logo que veio o novo
reforço. Pra que não torne você a dar que fazer á má casta
dos boticários !
— A' sua, mestre Jeronymo! concorreu o outro.
Jeronymo agradeceu e disse, depois de mandar encher
os copos :
— Aos amigos e patrícios com quem ine achei para o
meu desforço!
E bebeu.
— A' da Sóra Piedade de Jesus! reclamou o Pataca.
— Obrigado ! respondeu o cavouqueiro, erguendo-se.
Bem ! Não nos deixemos agora ficar aqui toda a noite ; mãos
á obra! São quasi oito horas.
Os outros dois esvaziaram de um trago o que ainda havia
no fundo dos copos e levantaram-se também.
— E' muito cedo ainda... obtemperou Zé Carlos, cuspindo de esguelha e limpando o bigode nas costas da
mão.
— Mas talvez tenhamos alguma demora pelo caminho,
advertio o companheiro, indo buscar junto ás pipas o embrulho dos cacetes.
- Em todo o caso vamos seguindo, resolveu Jeronymo,
impaciente, nem se temesse que a noite lhe fugisse de
súbito.
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Pagou a despeza, o os tres sahiram, não cambaleando,
mas como que empurrados por um vento forte, que os
fazia de vez em quando dar para frente alguns passos mais
rápidos. Seguiram pela rua de Sorocaba e tomaram depois
a direcção da praia, conversando em voz baixa, muito excitados. Só pararam perto do Garnizé.
— Vaes tu então, não é ? perguntou o cavouqueiro ao
Pataca.
Este respondeu entregando-lhe o embrulho dos páos e
afastando-se de mãos nas algibeiras, a olhar para os pés,
fingindo-se mais bebedo do que realmente estava.
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xv
O Garnizé tirília bastante gônte. "essa flrcàte. Em volto
diurnas doze mezinhas toscas, ée papy coÉfíUfna coberta
de folha de Flandres pintada de branco fingindo mármore,
viam-se grupos de Ires e quatro foomens, quasi tódos em
mangas de camisa, fumando e bebendo no meio de grande
algazaHa. Fazia-se largo .cousumo de cerveja naciônal, vinho virgem, paraty e laranginha. No-,chão coberto de areia
havia casCas de queijo de Minas, restos de*iscas3e fígado,
jespinhãs de peixe, dando idéa de que ali não só se enxu1§ava como também se comia. Com effeilo, mais para den-"
tro,.n'um engordurado bufete^ junto ao baicao o entre as
p r a ^ i r a s ide' garraf^. cheias m arrolhada^" 'estava um t r â |
vèásadvdgtassado com batatas, um osso de presunto 'e vários pratos dgjsardinhãs fritas. Dois candieiros de kerozene
fumegavam, encarvoa0do.o téoto. E de uma porta ao fundo,
que escondia* o, interior-da casa com uma cortina de chita
vermelha, vinha de vez em quando uma bafbrada de .vozes
roucas,. que parecia morrer em caminho, vencida por
aquella dçjisa atmosphera côr de opala.
***
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O Pataca estacou á entrada, affectando grande bebedeira
e procurando com disfarce, em todos os grupos, ver se descobria o Firmo. Não o conseguio ; mas alguém, em certa
meza, lho çhamára a attenção, porque èlle se dirigio para
l i . Era uma mulatinha magra, m a l ^ ^ t i d a , acompanhada
por uma velha quasi cega e mais uni^çmérô, inteiramente
calvo, que soííria de asthma e, de quando em qutndío, abalava a meza com um frouxo de tosse, fazendo dansar os
copos.
- 0 Pataca bateu no hombro da rapariga.
| | — Gomo vais tu, Florinda ?
4 Ella olhou para elle, rindo; disse que %bem, e pergunto u-lheco mo passava.M
— Râla-se, filha* Tu que fim levaste? Ha um par de
quinze dias que te não vejo!
— É. mesmo. Desde que estou com seu Bento não tenho sahido quasi. . «j
— Ah! disse o Pataca, estás amigada? Bom ! . . .
I —Sempre estive!
E ella então, muito, expansiva com a sua folga d'aquelíé
domingo e com o seu bocado de cerveja, contou que, no
dia em que fugio da estalagem, ficou na rua e dormio
n'umas obras de uma casa em const|ucção na travessa da
Passagem, e que no seguinte^ dS#c,endo-se jde porta em
porta, para a}ugar-se ,de criada^iwcle nina secca, encontrou um velho solteiro e agebado que, a tomou ao seu serviço e i^tteu-se^ cora ella. ^
Bom! muito bom! annifio Pataca.
Mas" o diabo do velho era um safado; dava-lhe muita
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coisa, dinheiro-até, trazià-a sempre limpa e de barriga
cheia; sim senhor! mas queria que elip se prestasse a
tudo! Brigaram. E, como o vendeiro da esquina estava
sempre a chamal-apara casa, um bello dia arribou , levando
o que apanhára ao velho.
— Estás jptãt) agora com o da venda ?
Não'! 0 l ^ratante, a pretexto de que desconfiava d'ella
com o Bento marceneiro, pôl-a na rua, chamando a si o
que a pobre de Christo trouxéra da casa do outro e deixando-a só com a roupa do corpo e ainda por cima doente por
causa de um abôrto que tivera logo que áe mettêra conjl
semelhante peste. O Bento tomára-a então á sua conta, e
ella, graças a Deus, poç em quanto não tinha razõés de
queixa.
O Pataca olhou em torno de si com. o ar de quem pro-l
cura alguém, e Florinda, suppondo que se tratava* do seu
homem, accrescentou :
— Não está cá, está lá dentro. Elle, quando joga, nãd
gosta que eu.fique perto; diz que encabula.
gfpr* E tua mãe f
— Coitada ! foi pr'o hospício...
E passou logo a fallai* a respeito da velha Marcianna ; o
Pataca, porém, já lhenfò^prestava altenção, porquê roesse
momento acabava de abrir-se a cortina vermelha, e Firmo
surgia muito ébrio, a dar bordos,, contando*, sem conseguir, uirfa massagada de dinheiro, em notáâ pequenas,
que ellè^alinal entrouxou n'um bolo e recolheu,na algibeira
das calças,
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— O' Poríiro ! não vens? gritou lá para dentro, arrastando a voz.
5Ej depois; de esperar inutilmente pela resposta, fez
alguns passos na sala.
0 Pataca deu à Florinda um « até logo » rápido e, fingindo-se de novo muito bêbado, encaminhou-se na direcção em que vinha o mulato,
j Esbarraram-se.
Oh! Oh! exclamou o Patac^^esculpe !
Firmo levantou a cabeça e etícarou-o com arrogancia;
mas desfranzio o rosto logo que o reconheceu.
• S R ^ h ! és tu, seu gallego ? Como vai isso ? A ladroeira corre?
—^Ladroeira tinha a avô na cuia ! Anda a tomar,alguma
coisa. Queres ?
Que ha de ser ?
— Cerveja. Vai ?
, _Váláf
. Cliegaram-Separao balcão.
— Uma Guarda velha, ó pequeno ! gritou o Pataca.
Firmo puxou logo dinheiro ^para pagar.
Deixa! disse o outro. A lembrança foi minha!
Mas, como o Firmo iiilistisse, consentio-lhe que- fizesse
adespeza.
E os nikeis do jroco rolaram no chão, fugindo por entre
os dedos do mulato, que os tinha duros na tensão muscular da sua embriaguez.
— Que horas são ? perguntou Pataca, olhando quasi de
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olhol fechados o relogio da parede. Oito e meia. Vamos a
outra garrafa, mas agora pago eu!
,«
Beberam de novo, e o coadjutor de Jeronymo, observou
depois : Vócê hoje ferrou-a devéras ! Estás que te Qã<ypôdes lambert
Desgostos... resmungou o capoeira, sem conseguir'
lançar da bocca a saliva que se lhe grudava á linguá.
.
— Limpa o queixo que estás cuspido. Desgostos de que?
Negocio de mulher, aposto !
— A Rita não me appareceu hoje, sabes ??Não foi, e eu
bem calculo porque!
fcrá Porque ?
— Porque a peste do Jeronymo voltou hoje á estalagem !
— An ! Não sabia !,.. A Rita está então com elle ?... 'J
—• Não está, nem nunca ha de estar, que eu d'aqui
mesmo vouáf||ocura d'aque)le gallego ordinário e ferrolhe a sardinha no pandulho (
— Vieste armado ?
Firmo saccou da camisa uma navalha.
Esconde ! não deves mostrar isso aqui! Aquella
gente ali dá; outra meza já não nos tira os olhos de
cima!
— Estou me ninando pr'a elles f E que não olhem muito,
que lhes dou uma de amostra !
— Entrou um urbano ! Passa-me a navalha !
O capadocio fitou o, companheiro, estranhando o pedido.
— É que, explicou aquelle, se te prenderem não te encontram ferro...
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Prender a quem ? a mim-?-Ora, vai-te catar!
. ' S j E cila é boa.?t Deixa ver ! Isto não é coisa que Se deixe ver !
. -T- Bem sabes què não me entendo„com armas de barbeiro í
* —Não seil Esta é que não me sae das unhas, nem
.para meu pai, que a pedisse!
;>V- É porque não tens confiança em mim l
. —• Gonfio nôs meus dentes,' p esses mefm<^ me mòr*dem a lifegoa t
— Sabes quem vi ainda ha pouco ? Não és Capaz de
adivinhar
| —Quem?
— A Rita.
— Onie?
^ — Ali na praia da Saudade.
— Com quem?] J f
— Com um typo que não conheço...
Firmo levantou-sé^e improvisa e cambaleou para o lado
dasahida.
— Espera ! rosnou % outro^ detgndo-o. Se queres vou
comtigo; mas é preciso ir com geito, porque, se ella nos
bispa, foge!
O mulato não fez dso d%sta observação e sahio a esbarrar-se por todas as Buezas. Paíaca alcançou-o já na rua e
passou-lhe o braço na cintura, amigavelmente.
— Vamos de vagar... Adisse; senão o pássaro se
arisca!
A praia estava deserta. Cabia urn chuvisco. Ventos
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frios sopravam do mar. 0 ceu era un@||úndo negro, de umC
só tinta; dobado opposto da bahia*os Iampeões pareciam
surgir d1agoa, como algas de fogo, mergulhando bem fundo"
as suas tremulas raizes luminosas.
— Onde está ella ? perguntou o Firmo, sem. se aguentar
nas pernas,
— Ali mais adiante, perto da pedreira. Caminha, que,
has djgs ver!
E continuaram a andar para as bandas do Hospício. Más
dois vultos surdiram da treva ; o Polaca reconheceu-os-e
abraçou-se de improviso ao mulato;
— Segurem-lhe as pernas! gritou para os outros.
Os dois vultos, pondo o cacete entre os dentes,
apoderaram-se de Firmo, que bracejava seguro pelo
tronco.»
Peixára-se agarrar — estava perdido. "
Quando Pataca o vio preso pelos sovacos e pela dobra
dos joelhos, sacou-lhe fóra a navalha.
— Promplo ! Está desarmado !v
E tomou também o seu páo.
Soltaram-no então. O capoeira, mal tocou com os pés em
terra, desferio um golpe com a cabeça, ao mesmo tempo
que a primeira cacetada lhe abria a nuca. Deu um gritp é>
vojtou-se cambaleando, Uma nova Dáulada cantou-lhe lios
hombros, e outra em seguida nos rins, e outra tias coxas,
outra mais violenta quebrou-lhe a çlavieula, emquantp outra logo lhe rachava a testa e outra lhe apanhava á'espinha, e outras, cada vez mais rapidas, batiam de novtí nos
pontos já espancados, até que se converteram n'uma carga
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continua
porretadas, a que o inféliz não resistio, rolando
no chão, à gottejar sângue de lodo o corpo.
;"À chuva engrossava. Elle agora, assim,*debaixo d'aquell«
bate-bate sem tregoas, parecia muito menor, minguava
• como.se estivesse ato fogo. Lembrava um rato morrendo a
páo. Um ligeiro jy^ífior .convulsivo era apenas o que ainda
lhe-dehunciavaiim resto de^sida. Os outros tres não diziam
palavra, arfavam, a bater sempre, tomados de uma irresistível vertigem de pizar bêm a cacete aquella trouxa de
c|rne rfiolle e ensanguentada, que grunhia frouxaigente a
seus pés. Afirihl, quando de todo já não tinham forças para
bater ainda, arrastaram a trouxa até a ribanceira da praia e
lançarâm-na ao mar. Béj)oiÍf arquejarites^deitaram à fugir,
á tôa, para os lados da cidade.
Chovia agoça muito*forte. Só pararam no Caítete, a© pe
4e urn kiosque ;^estavaráfencharcados; pediram paraty e
beberam como qiiem bebe agoa. Passava já de onze horas ,
desceram. pela praia da Lapa; ao chegarem debako
dé um larmpeão, Jeronymo parou, suando apezar do agogceiro que cáhia.
Aqui fêm vocês^ disse, tirando do bolso as quatro
Jftotas de vinte mil reis. Duas para cada uni! E agora vamòs
pomar qualqíier çoisa quente em Jogafe^ecco.
Ali ha umbotequim, indicou o Pataca, apontandoii
rua da Gloria.
•« Subiram (for uma das escadinhas que ligam essa ruáí á
praia, e d'ahi a pouco installavam-se em volta de uma mè^a
de ferro. Pediram de comer e dfc beber e puzerani-se a conversar em* voz soturna, muito cansados.
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I ^ A uma hora da madrugada o dono do café pôl-os fóra. Felizmente choviêPmenos. Os tres tomaram de novo a direcção
de Botafogo ; em* caminho jeronymo perguntou ao Pataca
se ainda tinha cemsigo a navalha do Firmo e pedio-lh'a,
ao-que o-companheiro cedeu sem Objecção.
— E para conservar uma lembrança draqueíle bisbórria ff
explicou o cavouqueifo, guardando a arma.
|epai*aram-se defronte dá estalagem. Jeronymo, entrou
semTuido; feá até á,casa, espiou pelo buraco da fechadura;
havia luz no quarto de dormir; comprehendeq que a mulher
estava á suatspera, acordada talvez; pensoà sentiiÇ^vindo
lá de dentrofo bodum azedo que ella punha de si, fez umár
careta de pòjo e encaminhou-se resolutamente para a casa
da mulata, em cuja porta bateu devagarinho.
Rita, essa noite, recolhêra-se afflicta e assustada. Deixára de ir ter com ò ámante e maistardè admirava-se còmo
fizera semelhante imprudência; como tivera coragem de
pôr em pr|tica, justamente no momento máis perigoso, umá
cdisa guMMajfeató ahi, não se sentira com animo de praticar..
No intirrfõrespeitáva empoeira; tinha-lhe medo. Amára-oa principio por affinidade de temperamento, pela irresfs-,
tivel connexSo dó instincto luxu%oso e canalha que predominava em ambos, depois continuou a estar com elle,por
habito, por uma espécie de vicio que amaldiçoamos sem
poder largai-o ; mas desde que Jeronymo propendeu para
ella, fáseinando-a com sua tranquilla seriedade de animal bom e forte, o sangue da mestiça reclaníou òs seus
direitos dé apuração, e Rita préferro no europeu o macho
de raça superior, O cavouqueiro, pelo seu lado, cedendo ás
8
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imposições mesologicas, j^nfaravU^espo^a, sua qjngenere,
e queria a mulata, porque a mulata era o fwáfêer, era a volúpia, era o fructo doirado e acre d'estes sertões americanos,
©ndê^a alma de lerônymo aprendeu lasçivias de macaco e
'o"nde seu corpo porejou^o cheiro sènsuafdos bodes. "
t ,'Amá'vam-se brutalmente, e ambos sabiam d'issof Esse
:
%mor irracional *e empirico carregár#-se muito mais, de,
parte aparte, -com o trágico incidente da lutfta, em qu^ o
portuguez fôra victima. Jeronymo aureolou^e aos olhos
d'elía;£om uma sympathia de martyr sacrificado á mulher
que ama; cresceu com aquella navalhada; illuftinou^se bom
lo seu propri^sangue derramado j e, depois,ir ausência no
l hospital veio cdmpletar a cfystallisãçao do seu .prestigio,
como se o cavouqueiro houvera baixado a %ma sepultura,
arrastando atraz-de"si a saudade dos que o choràvam.
'Entretanto, o mesmo phenomeno.se operàvatno espirito
de Jeronymo com relação á Rifa: arriscar espontaneamente,
a vida por alguém é aceitar um compromisso de ternura,
"em que empenhamos alma e coração ; a mulher por quem
Afazemos tamanho sacrifício,vseja ella quem fôr, assume de
um
|òo em nossa phantasíà ás proporções de um ideal.
O "desterrado; á primeira troca dê olhares ct>m*a bahrana,
amou-a logo, porque seatío "n'ella o,resumo de todos os
quentès myá^erios qu$ o ènfeiaramvpKrptuòsamente n^gas
terras da luxuria; amou-a muitp mais quando teve oeca*
sião de jogar-^a^existencia por esse timor, e amou^a loucamenle,«durante a triste e dolorosa solidão da enfermaria, em
que os seus gemidos e suspiros eram todos para ella.
A mulata bem que o^omprehendeu, mas não t£ye animo
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de çonfe&sar-íhe que também raoríia de amores por elle;
receiou prejudiçal-o. Agora, com aquella loucura de faltar
á entrevista juslamente*no dia em que Jeronymo Voltava á
estalagem, a situação parecia-lhe muito ^elindrosa^Firmok,
desesperado com âàusencia d'ella, embebedava-se naturalmentéfe vinha ao cortiço provocar o cávouqueiro ; a hri^i
rebentaria de no.yo, fatal para um dos. dois, se sé que nãf;
seria para ambos. Do que ella sentira pelo navallista persistia agora apenas o medo, não como elle era d'antes^indetern^iado e frouxo, mas ao contrario, sobresallado, nervoso, çheio de apprehensões que a punham-afílicla. Firmo
já lhe*não apparecia no espirito como um amànt^dumen^o
e perigoso-, ínas^conío um simples facínora, armado de umâ
velha navalha desleal e homicida. O seu medo transfonnava-se emvuma mistura de asco e terror. E, sem achar so
cego na cama, deixava-se. atordoar pelos seus presentimentos, quando ouvio bater na «porta
— É elle 1 disse, com o coração a saltar.'
E via já de fronte de si o Firmo, bêbado, a reclamar o
Jeronymo aos berros, puraestóqueal-oal? mesmo. Não respondeu ao primeiro chamado*,1 fiçou escutando.
Depois de uma pausa bateram* de ritív©.
Ella estranhou o modo pelo quál batiam. Não era naturaj
que o facínora procedesse com térita prudenciau Ergueu-se,
foi á janella, abri^ uma das foihas e espreitou pelas rotulas.
— Quem e^á ahi?... pergiintou a meiavoz.
— Sou eu.... disse Jeronymo, chegando-s&«*.
\ Heconheç^ft logo e correu a«abrir< " ^
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— Como? 1 jÉ vOeê, l l r o m o j >
Sehit! fez elle, ijprondo^.q "dedo na boçca. f a l i a baixo.
Rila começou a treijaer : no olhar do portuguez, nas suas
mãos encãi*âí"das dé sangue, no seu todo: de homem ébrio,
encharcado e sujo, h$via uma terrível expressão de
crime.
Efonde vens tu ?... segredçu ella.
i i l D^ cuidar da nossa vida.,. Ahi tens a navalha com
que fui ferido!
E atlrou-lhe sobrta meza a navalhf de F i r m o ^ q u e a
mulata conhecia como as palmas da mão.
E elle? ,
— Éstà morto.
— Quem o matou ?
— Eu.
Galaram-se ambos.
— Agora... acrescentou o cavouqueiro, no fim de um
Silencio arquejado por atoibos ; estou disposto á tudo para
ficar comt%o. Subiremos os dois. d ^ q ^ p a p ^nde melhor
fôr... Que dizes tf ^
' '
- 4 E tua mulher ?...
—^Deixo-íné as r&inhas economias de muito tempo e
continuarei a pagar o coltegio á pequena. Sei que não deyia .abandonal-a, mas pódes ter como certo que, "ainda que
não queiras vir çommigo, não ficarei com ella! Não/sei!
já não a posso supportar! Um1 homem enfára-se ! Felizmente minha caixa áé' roj^^staSíincià '..na^tàem' e posso
ir buscai-a pela manfiã» | — E para onde iremos-?
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__ O que não falta é pr'onde i r ! Hm qualquer parte estaremos bem. Tenho aqui sobre mim uns quinhentos mil
r (is para as primeiras despezas. Posso Hear cá até ás cinco
| 10r à á ; são duas e meia ; saio sem ser visto por Piedade ;
mando-te ao depois dizer o que arranjei, e tu irás ter commigo... Esta dito? Queres?
Rita, eui resposta, atirou-se ao pescoço deliu e pendurou-se-lhe nos lábios, devorando-o de beijos.
Aquelle novo sacrifício do portuguez : aquella dedicação
extrema que o levava a arrcmeçar para o lado família,
dignidade, futuro, tudo, tudo por ella, enthusiasmou-aloucamente. Depois dos sobresaltos desse dia c dessa noite,
seus nervos estavam afiados e toda ella electrica.
Ah ! não se. tinha enganado ! aquelle homemzarráo hercúleo, de musculos de touro, era capaz de todas as meiguices do carinho.
— Então? insistio elle.
— Sim, sim, meu captiveiro ! respondeu a babiana, fallando-lhe na bocca ; eu quero ir com tigo ; quero ser a tua
mulata, o bem do teu coração ! Tu és os meus feitiços!
E apalpando-lhe o corpo : - Mas como estás ensopado !
Espera ! espera I o que não falta aqui é roupa de homem
pra mudar I... Podias ter uma recahida, cruzes! Tira tudo
isso que está alagado ! Eu vou accender o fogareiro e esteude-se em cima o que é casemira, para te poderes vestir ás cinco horas. Tira as botas ! Olha o chapéo como esta.
Tudo isto sécca ! Tudo isto sécca I Mira, toma já um golle
de paraty pr'atalbar a friage ! Depois passa em todo o corpo.
Eu vou fazer café I
17
A „
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Jeronymo bebeu um bom trago de paraty, mudou de
roupa e deitou-se na cama do Rita.
_ Vem pra cá... disse, um pouco rouco.
- Espera ! espera '. 0 café está quasi prompto !
E ella só foi ter com elle, levando-lhe a cbavena fumegante da perfumosa bebida que tinha sido a mensageira
dos seus amores ; assentou-se ao rebordo da cama e, segurando com uma das mãos o pires o com a outra a
chicara, ajudava-o a beber, golle por golle, enquanto
seus olhos o acarinhavam, scintillantes de impaciência
no antegoso daquelle primeiro enlace.
Depois, atirou fóra a saia e, só de camisa, lançou-se
contra o seu atnado, n'um frenesi de desejo doido.
Jeronymo, ao sentil-a inteira nos seus braços ; ao sentir na sua pelle a carne quente daquella brasileira ; ao
sentir innundar-lhe o rosto e as espaduas, num effluvio
de baunilha e cumaru, a onda negra e fria da cabelleira da
mulata; ao sentir esmagarem-se no seu largoe pelludo collo
de cavouqueiro os dois globos túmidos e macios; e nas suas
coxas as coxas delia; sua alma derreteu-se, fervendo e borbolhando como um metal ao fogo, e sahio-lhe pela bocca,
pelos olhos, por todos os póros do corpo, escandescente,
em brasa, queimando-lbe as próprias carnes e arrancando-lhe
gemidos surdos, soluços irrepremiveis, que lhes sacudiam
os membros, fibra porfibra,numa agonia extrema, sobrenatural, uma agonia de anjos violentados por diabos, entre
a vermelhidão cruenta das labaredas do inferno.
E com um arranco de besta fera cahiram ambos prestados, arquejando. E l l a t i n h a a b o c c a a b e r t a , a lingoa fóra,
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os braços duros, os dedos inteiriçados, e o corpo todo a
tremer-lhe da cabeça aos pés, continuamente, como se estivesse morrendo ; ao passo que elle, de súbito arremeçado
longe da vida por aquella explosão inesperada dos^seus
sentidos, deixava-se mergulhar n'uma embriaguez deliciosa,
atravez da qual q, mundo inteiro e todo o seu passado" fulgiam como sombras fatuas. E, sem consciência de nada que
o cercava, nem memoria de si próprio, sem olhos, sem tino,
sem ouvidos, apenas conservava em todo o^ seu ser uma
impressão bem clara, viva, inextinguível: o attrito,d'aquella
carne quente e palpitante, que elle em deRrio apertou contra
o corpo, e que elle ainda sentia latejar-lhe debaixcf das
mãos, e que elle continuava a comprimir machinalmente,
como a criança que, já dormindo, affaga ainda as tetas em
que matou^ao mesmo tempo a fome e a sede com que veio
an mundo.
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XVI

A éssál horas» Piedade de Jesus ainda esperava pelo
marido.
Ouvffa, assentada impaciente á porta de sua casa, darem
.oito horas, oito e meia; nove, nove e meia. « Que teria
|t£onlecido, Mãe Santíssima?... Pois o homem ainda nUo
eslava prompto de todo e punha-se ao fresco, mal engolira
o jantar, pára cfemorar-se d1aquelle modo?... Elle qus nunca
fõrá capaz de sèmMhantes tonteiras!...»
,— Dez horas ! ^.lha-rne Nosso Senhor Jesus Christo!
Foi até ao portão da estalagem^ perguntou a conhecidos
que passavam se tinham visto Jeronymo; ninguém dava
noticias d'elle. Sahio, correu á esquina da r u a u m silencio
de^ansaço bocejava 11'aquelle resto de domingo ; ás dez e
meia recolheu-se sobresaHada, com o coração a sáhir-ljie
pela garganta, o ouvido" ál^ta', para què ella acudisse ao
primeiro toque na" porta; »deitou-se sem tirar a saia, nem
apagar de todo O/caridieiro. A ceiafrugal de leite fervido e
queijo assado com^agsuèar e manteiga íiCou intacta sobre
a meza.

O
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Não consegmò dormir"; trabã'll|á^a-ll]fê'caoéça, 'alistando para longe o somno.. Começoua imaginar pepigos,
rôlos, em que o seu homem r*ecebia novas navalhadas,;
Firmo figurava em todas as scenas do delirio ; enytòdas
ellas. havia sangue. Afinal, quando, depois de jnuito virár
de uni para outro lado do colchão, ainfeJjz iaeahipd^ em
modorra, o mais leve rumor lá fora fatfia' erguer-sé -tle
pulo e correrá rotula da janella. Máís;nâo era o cávoif-»queiro, da primeira, nèm da segundaf n|m de nenhuma!
das vezes.
Quando principiou a chover, Piedade ficou ainda mais
afflicta; na sua sobre excitação afigurava-se-lhe agora que
o marido estava sobre as agoas do mar, emfearcadò, eptre-f
gue unicamente á protecção da Virgem, em meio, de-um
temporal medonho. Ajoelhou-sedefronte do oratorioe rezou
com a voz emmaranhada por uma agonia suffocadora. A
cada trovão redobrava o seu sobresalto. E ella, de joelhos,
os olhos* fitos na imagem de Nossa Senhora, Sem consciência do tempo que corria, arfava soluçando. De repente,*
ergueu-se, muito admirada de se ver sozinha, como se sói
n'aque|Je instante déra pela falta do marido a seu ladp^
ÔlhõulMi torno de si, espavorida, com vontade de chorar,
de pedir soccorro ;kas sombras espichadas em Volta do can-,
dieiro, tracejando tremulas pelas paredes e*pelo tecto, pareciam querer dizer-lhe alguma coisa mysteriosa. Um par
descalças, dependurado á porta do quarto, com um paletó e
umjpbapêo por cima, representou-lhe de rélanee o vulto de
um onforcadò, a mexer com as pernas. Behzeu-se. Quiz
saber que horas eram e não póude; afigurava-se-lhe terem
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decorrido já tres dias pelo menos durante aquella aíflicção.
Calculou que não tardaria a amanhecer, se é que ainda
amanheceria; se é que aquella noite infernal não se fosse
prolongando infinitamente, Sem nunca mais ap parecer o
Sol ! Bebeu um copo d'agoa, bem cheio, apezar de haver
pouco antes tomado outro, é ficou immovel, dè ouvido attento, na espectativa de escutar as horas de algum relogio
1
da visinhança.
P A chuva diminuíra e os ventos principiavam a soprar
tom desespero. Lã de fóra a noite dizia-lhe, segredos pelo
buraco da fechadura e pelas frinchas do telhado e das portas;
a cada assobio a misera julgava ver sqrgir um espectro que
vinha ^ontar-lhêT a morte de Jeronymo. O desejo impaciente
de sabêr que horas eram punha-a doida ; foi á janelía,
abrio-a; uma rajada húmida entrou na sala, esfuziando, e
apagou a luz. Piedade soltou um grito e Começou a procurar a caixa de phosphoros, aos esbarrões, sem conseguir
reconhecer os objectos que tacteava. Esteve a perder Os
sentidos ; afinal achou os phosphoros. accendeu de novo o
candieiro e fechou ajanella. Entrár&jfhe um pouco de chuva
em casa; sentio a roupá molhada no corpo; tomou um
novo copo d'agoa; um calafrio de febre percorreu-lhe a
^espinha, e ella atirou-se pará a cama, batendo o queixo, e
metteu-se debaixo dos lençóes, a tiritar dó febre. Veio de
novo a modorra, fechou os oQios; mlsN^rgueu-se logo, as_
sentando-se no colchão: parecia, lhe iter ouvido alguém
fallar lá fóra, na rua; o calaffiO voltou; ella, ^tremula,
procurava escutar. Se se não enganava, distinguirá >ozes
abafadas, conversando, e as vozes eram de homem; dei-
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xou-se ficar á*" escuta, concheando a mão alraz, da orelha ;
depois ouyio baterem, não na sua poria, mas lá muito mais
para adiante, na casa da das Dôres, da Ri Já, ou. da Augustáííl
« Devia ger o Alexandre que voltava do serviçcK,- » Quiz i r |
ter com ellé e pedir-lhe noticias de J^onymo^b^calafrio
porém obrigou-a a ficar debaixo das cobertas.
Ás cinca horas levantou-se de novo com um |a|io. « Já
havia gente lá fóra Com certeza!:.. » Ouvira rangera primeira porta; abrio ajanella, mas. ainda estava tão escuM,
que se não distinguia patavina. Era uma preguiçosa ma- 1
drugada de Agosto, nebulosa, húmida; parecia disposta a'
resistir ao dia. « O' senhores! aquella noite dos diachos não !
acabaria nunca mais ? » Entretanto, adiyinhava-se. que ia
amanhecer. Piedade ouvi o dentro do pateo, do lado contrario á sua casa, um zum-zum de duas vozes cochichando
com interesse. « Virgem do céo ! dir-se-ia a *voz do seu
homem! E a^outra era voz de mulher, credo Píllusão sua
com certeza! ella essa noite estava para ouvir o que não sô
dava... í»;Mas aquelles cochichos dialogados na escuridão
causavam-lhe extremo alvoroço. « ftão! Gomo poderia ser
elle ?... Que loucura ! se o homem estivesse ali teria sem
duvida procurado a casa!... » E os cochichos persistiam .
emqugmto Piedade, toda ouvidos, estalava de agonia.
— Jeromo! grilou ella.
As vozes calaram-s;e logõ, fazendo o silencio completo;
^depois nada mais se ouvio.
Piedadeiicou á janella. As trevas dissolveram-se afinal; :
uma claridade triste formou^se no nascente e' foi, a pouco e 1
pouco, se derramando pelo espaço,"O ceu era uma arga-
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massa cinzenta e gorda. 0 cortiço acordava com o remancho
das segundas feiras ; ouviam-se os pigarros das resacas de
paraty. As casinhas abriam-se; vultos espreguiçados vinham bocejando fazer a sua lavagem á bica; as chaminés
principiavam a fumegar; rescendia o cheiro do café
torrado.
Piedade atirou um chalé em cima dos hombros e sahio
ao pateo ; a Machona, que acabava de apparecer á porta do
numero 7 com um berro para acordar a familia de uma só
vez, gritou-lhe :
• •— Bons dias, visinha ! Seu marido como vai ? melhor?
Piedade soltou um suspiro.
I — Ai, não m'o porgunte, sóra Leancfra !
— Peíórou,'filha ? t
ê — N ã o veio esta. noiíe pr'a casa...
í-r- Olha o demo! Gomo não veio? Onde ficou elle então?
I ;—Cá^está quem não lh'o sabe responder.
— Ora já se vio ? !
— Estou com o miolo que é agoá de bacalháo! Não
preguei olho durante a noite ! Forte desgraça a minha !
— Teria-lhe succedido alguma ?...
Piedade pôz-se a soluçar, ^enxugandot as lagrimas no
chàle de lã ; ao passo que Sr outra, com a sua voz rouca e
forte, que nem o som de uma trompa enferrujada, passava
adiante a nova;de que "fcJeronymo n ã # e récolhêra aquella
noite á estalagem.
— Talvez vóliàsse pr'o hospital, .^obtemperou Augusta,
que íavava junto a uma tina a gaiolá do seu papagaio.
Mas elle bontení veio de muda... contrapoz Leandra.
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— Elá não se entra depois das oito horas da noite}
acrescentou outra lavadeira.
E os commentarios multipHcaVam-se, palpitando de todofc
os lados, n'uma boa disposição para fazer d'aquillo o escandaloso dia. Piedade respondia friamente ás^erguntas curiosas que lhe dirigiam as companheiras; estava triste e
succumbida ; não se lavou, não mudou de^. roupa, não comeu nada, porque a comida lhe-cres^ia na bocca e não lhe
passava da garganta; o que fazia só Jera chorar e lamentar-se.
<4
'
— Forte desgraça a n^nba! ^repetia a infeliz a cada
instante.
— Se vais assim, filha, estás bem arranjada! exclamoulhe a Machona, chegando á porta de sua casa a dar dentadas
n'um pão recheado de manteiga. Que diabo, creatura! O
homem não te morreu, pr'a estares agora ahi a carpir d'esse
modo!
— Sei-o eu lá se me morreu ?... disse Piedade entre
soluços. Vi tanta coisa esta noite !.,.
— Elle te appareceunos sonhos?.., perguntou Leandra
comassorçibro.
i
— Nos sonhos não, que não dormi, mas ví a modos que
phantasmas...
E chorava.
:
— Ai, credo, filhai)^
— Estou desgraçada!
— Se te appareceram almas, de certo'; mas põe a fé em
Deus, mulher! e não te rales d'esse modo, que a desgraça
pôde ser maior! O choro puxa muita coisa!
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— A i , o meu rico homem!
E o mugido lugubre d'aquella pobr^peaturá abandonada
antepunha á rude agitação do cortiço uma note lamentosa
e tristonha de uma vacca chamando ao longe, perdida ao
cahir da n o ^ n ^ u m logar desconhecido e agreste. Mas o
trabalho aquecia já defuma ponta á outra da estalagem;
.«riá-sê, cantava-se, soltáfva-se a lingua; o formigueiro assanhava- se com as compras para o almoço ; os mercadores
'entfavam e sahiam*:, a machina de massas principiava a
bufar. E Piedade, assentadahá soleira de,sua porta, paciente
e ululante como um cão que espera pelo dono, maldizia a
hora em que sahíra da sua terra, e parecia disposta a
morrer ali mesmo, n'aquelle limiar de granito, onde ella,
tantas vezes^ com a cabeça encostada ao, hombro do seu
homem, suspirava ^Li?, ouvindo gemer na guitarra d'elle
os queridos faé§ps dé além mar.
V E Jeronymo não apparecia.
Ella ergueu-se finalmente, foi lárfóra ao capinzal,pôz-se a
andar agitada,, fallando ^pziÉia", a gesticular forte. E nos
Sseus movimentos de desespero, quando levantava para o
ceu os punhos fechados, dir-se-ia que não era contra o mar i s q u e se revoltava, mas sim Cintra aquella amaldiçoada
luz allucinadora, contra aquele lol crapuloso, que fazia
f m é r o sangue aos homens e meUia-lHesno corpo luxurias
de bode. Parecia.rebellar-se contr^ aqúélía natureza alcò- \
fiteira, que lfiè roubára o seu homem para dal-o a outra,
porque a outra era gente do seu peito e ella não.
, E maldizia soluçando a hora em que sahíra da sua terra;
essa boa terra cansada, velha, como que enferma; essa boa

O CORTIÇO; -

267

terra tranquillav sem sobresaltos nem desvarios de juven- f
tude. Sim, lá os campos eram frios e melancólicos, de gm
verde aloirado e quieto, e não ardentes e esmeraldinos^ e. aífogados em tanto sol e em tanto perfume como os d'este,*
inferno, onde em cada folha que se pisa ha debaixo umi"
reptil venenoso, como em cada flôr que desabotôa e em *
cada moscardo que adeja lia um vinis de lascívia. Lá, n o ^
saudosos campos da sua terra, fíão se ouviam em noites de ^
lua clara roncar a onça e o maracajá, nem pela manhã, ab ^
romper do dia, rilhava o bando truculento dos queixadasfjj
lá não varava pelas, florestas a anta feia e'terrível, quê-.'4*
brando arvores f i a a sucurujú não chocalhava a sua camjlf <
painha fúnebre, annunciando a morte, nem a coral esperava
traidora o viajante descuidado para lhe dar o^ole certeiro |
e decisivo/, m o seu homem não «eria ^agavatlhaaÕ:: pelo r
ciúme de um capoeira; lá Jeronymo seria ainda o mesmOf^,
esposo casto, silencioso e meig^:, féria a^ liaesmo Javrador^g
triste e contemplativo, como o • gado que/ Jk tarde levanta ^
para o ceu"de opala o seu olhar humilde^ çornpungido e
bíblico.
"% .
Maldita a bora em que ella veio ! Maldita! mil vezes I I
maldita! •
E tornando á casa, Piedade ainda mais se enraivecia,
porque ali defronte, no numero 9, a mulata bahiana, a <Jansadeira de chorado, a cobra assanhada, cantava alegremente, .
chegando de vez em quando á janella para vir soprar fóraà^ K
Cinza da foimlha do seu ferro de engommar, olhando de
passagem
a direitâ e para a esquerda, a aífectar indif- f
ferençã pelo que não era de sua conta, e desappárecendo
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Ioga, sem Interromper á f cantiga, muitrf e ^ e b i d a no seu
serviço. AH"! essa não fez commèntarios sobre o estranho
procedimento de mestre Jeronymo,iiem Jfiesmo quiz ouvir
noticias d'elle; pouco arredou o pé dé dentro de casa e,
, n'esse pouco que sahio, foi ás pressas e sem dar trela a
ninguém.
Nada! que as penas e desgostos não punham a panella
no fogo !
Entretanto, ah ! ah! ella estay^i bem preoccupada. Apezar
do allivio que lhe trouxera ao espírito a morte do Firmo e
a despeito do seu contentamento de passar por uma vez
aos braços do cavouqueiro, um sobfesalfó*%go e oppressivo
esmagava-lhe o coração e matava-a de impaciência por
at$rar-se á mrocura de noticias s o b r | as ofcrrencias da
noite ; tantò %ssim, que, ás onze horas, mal percebeu que
Piedade, depois de esperar emvãopelo marido, sahiaafflicta
ve.m busCa^elle, disposta a ir ao hospital, á policia, ao necrotério, ao diabo, com tanto que não voltasse sem algum
esclarecimento,ella atirou lpgo o trabalho para o canto,enfiou f
'uma saia, crusou o chalé no hombro, e ganhou o mundo,
também disposta a não voltar sem saber tim-tim por timtim o que havia de novo.
i
Foi cada uma para seu lado e só voltaram á tardé^, quasi
ao mesmo tempo, encontrando o cortiço cheio já e assanhado com a noticia da morte de FMno e do terrível
eífeito que esta causára no Cabeça de Gato, onde o crime
era attribuido aos Carapicús, contra os quaes juravam-se
extremas vinganças de desaffronta. Soprava^: de- lá, rosnando, um hálito morno de cólera mal soffridá e sequiosa
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que crescia com a approximação da noite e parecia sacudir rio ar, ameaçadoramente, a irrequieta flamula amareila.
O sol descambava para o ocaso, indefesso e nú, tingindo o
ceu de uma vermelhidão presaga e ^inistra. . -mm.
Piedade entrou carrancuda na estalagem; nfè^inha triste,
vinha enfurecida; soubera na rua a respeito do marido mais
do que esperava. Soubera em primeiro logar que elle estava
vivo, perfeitamente vivo, pois fôra visto aquelle mesmodia,
mais de uma vez, no Garnizé e na praia da Saudade, a vagar
macambúzio; soubera, por interme'dio de um rondante
amigo de Alexandre, que Jeronymo surgira de manhãzinha
do capinzal perto da pedreira de João Romão, o que fazia
crer viesse eltè n ^ u e l l e momento de casa, sahindo pelos
fundos do cor%o; soubera ainda que o cavouqueiro fôraá
Ordem busca?a'sua caixa de roupa e que, na vespe'ra, estivera a beber á farta na venda do Pêpé, de sucia com o
Zé Carlos e com o Pataca,^e que depois seguiram para os
lados da praia, todos
mais ,ou menos no gole. Sem à
ijnenorlidesconfiança do crime* a desgraçada ficou çonvén-?.
cida de que o marido não se recolhêra aquella noite á casa,
porque ficara em grossa pandega com os amigos e que, voltando tarde e bêbado, dera-lhe para metter-se com a mulata, que o aceitou logo. « Pudera! Pois se havia muito a
deslambida não queria outra coisa!...% Com esta convicção inchou-lhe de súbito por dentro um novello de ciúmes,
e ella- correu incontinenti para a estalagem, certa de que
iria eifconjrar o homem e despejaria contra elle aquella
tremenda tempestade de resentimentos e despeitos accumuladôs, que ameaçavam suífocal^a se não rebentassem de
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vez. Atravessou o cortiço Sim djjr palavra a ninguém e foi
direito^ casa; contava enconlral-aaberta e a sua decepção
foi cfúel ao vel-a fpchada «tomo a deixara. Pedio a chave
á Machona, qt|e,. ao entregal-a, inqilirio sobre Jeronymo e
pespegou-lhe ao mesmo tempo a noticia do assassinato
de Firmo.
&Com esta nova é que Piedade não contava. Ficou livida ;
um pavoroso presentimento varou-lhe o espirito como um
raio. Afâstou?se logõ, com medo de fallar, e foi tremula e
cffegante que abrica porta e metteu-se no numero 35.
Atirou-se a uma cadeira. Estava morta de cansaço ; não
tinha comido nada esse dia e não sentia fome ; a cabeça
an^aya-the á roda, as pernas pareciam-lhe de chumbo.
Serfa elle'"?*!... interrogou a si própria?
; p , o s r^ciocinios começaram a surdir-lhe em massa, ensarilhados, atropellando-lhe a razão. Não conseguia coorde.nai-os ; entre todas uma idéa insubordinava-se com mais
-teima, a perturbar as outras, ficando superior, como; ôfha
;carta maior que o resto'do baralho: « Se elle matou
o Firmo, dormio na estalagem e não veio ter commigo, é
porque então deixou-me de feita pela Rita ! » 4 | Tentou fugir a semelhante hypothese ; rçpellio-á indignada. Não ! não eÃ possível que o Jeronymo, seu mareio
de tanto tempo, o paKde sua filha, um homem a quem
ella nunca déra razão de queixa e a quem sempre respeitára e quizera com o mesmo carinho é com a mesma dedicação, a abandonasse de um momefito para outro, e por
quem? I por umá nKo sei que digál um diabo de uma mu-
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lata assanhada, que tão depressa era de Pedro como de
Paulo! uma sirigaita, que vivia mais para a folia do que
para o trabalho ! uma peste, qué.'.. Não! Qual! Êra lá possível?! Mas então porque elle não viera?... porque não vinha?... porque não dava noticias suas?... porque fora pela m
manhã á Ordem busquar a caixa da roupa?... Ó Roberto , '
Papa-defuntos dissera-lhe que o encontrára ás duas da j j S
tarde ali perto, ao dobrar da rua Bambina, e que até paraJ
ram um instante para conversar. Com mais alguns passos f s j
teria chegado á casa! Seria possível, santos do c e u ! que o
seu homem estivesse disposto a nunca mais tornar para
junto d'ella ?

Nisto entrou a outra, acompanhada por um pequeno descalço. Vinha satisfeita; estivera com Jeronymo, jantaram
juntos, n'uma casa de pasto; ficára tudo combinado; ar- ggf
ranjára-se o ninho. Não se mudaria logo para não dar que J j j
fallar na estalagem, mas levaria alguma roupt e:: os obje^
ctol mais indispensáveis e que não dessem na vista por
occásião do transporte. Voltaria no dia seguinte a o cortiço, - '
onde continuaria a trabalhar ; á noite iria ter com o no,vojBS
amante, e, no fim de uma semana—zaz! fazia-se a
dança completa, e adeus coração !—-Por aqui é o caminho ' S B
O cavouqueiro, pelo seu lado, mandaria uma carta ,a Jão ^ p l
Romão, despedindo-se do seu serviçoí, e outra á mulher, "
dizendo com boas palavras que, por uma d'essas fatalida"
des de que nenhuma creatura eslá livre, deixava de viver
em 'companhia íd'ella, mas que lhe conservaria a mesma ?
estima e continuaria a pagar o collegio dá filha; e, feito g g j
isto, prompto ! entraria em vida nova, senhor da sua mu-
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lata, livres e sózínhos, independentes, viVendo um para o
outro, n'uma eterna embriaguez de gosos.
Mas, na occasião em que a bahiana^ seguida pelo pequeno, passava defronte da porta de Piedade, |sta deu um
alto da cadeira e gritou-lhe :
%
— Faz favor f"
* — Que é? resmungou Rita, parando sem voltar senão o
rosto, e já a dizer no seu todo de impaciência que não estava disposta a muita conversa.
—• Diga-me uma coisa; inquerio aquella; você rauda-se?
A mulata não contava com semelhante pergunta, assim
á queima-roupa; ficou calada sem achar o que responder. .
f p í ^ Muda-se, não é verdade ? insistio a outra, fazendo-se
vermelha.
— E o que tem vojcê com isso ? Mude-me ou não, não
l h e ^tènjm d é dar s a t i s f a ç ^ ! Metta-se|Já Com a sua vida*!
Ora--esta!
», É
— Com a minha vida é que te metteste tu, cigana! exjpláfíioijL a portugueza, sem se conter e avançandOlpara
ra porta com impeto.
— Hein ?! Repete, cutruca; ordinaria ! berrou a mulata,
dando um passo em frente.' •
— Pensas que já não sei d^ tudo ? Maleficiaste-me o homem e agora carregas-me cósçn elle ! Que a má coisa te
saiba, cabra do inferno ! Mas d#xa estar çpe lias xle amargar o qu&o diabo não quiz ! quem t'o jura sou eu !
— Pula qá pr*a fóra, perua ghóeaf sfs és càpaz !
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Era forap d ^ i j j y á t »ffOváÉéõse • reunia- aíyoroçàlo ; as
lavàdeiras deilafara^ogo as tinas e vinham, |eom os braços
nus, cheios de espuma de saljão,-estacionar ali ao pé, formando rodáysilèhciosas, sem nenhuma d'ellas querer metter-se no barulho. Os homens riam e atiravam chufas ás
duas contendora^, como succedia sempre quando no cor-,
tiço qualquer muliier se disputaVa cprn outra.
Jsca! Isca! gritavam elles.
Ao desafio da mulata, Piedade saltára ao pateo, armada
com um dos seus tamancos. Uma pedrada recebera ei&
caminho, rachando-lhe a pelle do queixo, ao que ella respondeu desfechando contra a adversaria uma formidável,
pancada na cabeça.
pegaram-se logo a unhaS §r dentes.
Por algum tempo luctaram de pé, engalfinhadas, no meio*
da gráfídwalgazarra ^os circUilistantes* João Romão ácu^
dio e quiz separai-as; todos protestaram. A famitya do Miranda assomou á janella, tomando ainda o café de depois
d&jantar, indiíferente, já habituada áquellas scenãs. Dois
partidos todavia se formáfam ém torno das luctadoras;
quasi todos os brasileiros eram pela Rita e quasi todos os"
portuguezes pela oulra. Discutia-se com febre a superioridade de cada qual delias; rebentavam gritos de entbusiasmO a cada mossa que qualquer das duas recebia; e
estas, sem se desunharem, tinham já arranhões e mordeduras }ISr todo o busto.
v Quando menos se esperava, ouvio-se um baque pesado e
vio-se Piedade de bruços no chão e a Rita por cima, escarranchada sobre as suas largas ancas, a socar-ihe o cachaço
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de murros contínuos, desgrenhada, írôt% ofleganie, os cahellos cáhidos sobre a cara, gritando yictoriosa, com a
jjocca escorrendo sangue :
; ~ Toma pr'o teu tabaco ! Toma, gallinhá podre ! Toma,
pr'a não te metteres commigo ! Toma ! Toma, baiactí da
praia 1% '
Os portuguezes precipiláram-se para tirar Piedade de
debaixo da mulata. Os brasileiros oppozeram-sé íerez
mente.
Não pôde ?
— Enche!
--- Não deixa!
— Não' tira !
— Entra ! Entra!
'C E as palavras « g|!íegt) » ,e <y«kbra » cruzaram-se de
xodos os pontos, como bofetadas. Houj|| uni vaváo rápido o
sUrdo, e logo em seguida um formidável rôlo, um rôlo a
valer, não mais de duas mulheres, mas de uns quarenta e
tantos homens de pulso, rebentou como um terremoto. As
cercas e os giráos desapparegemm do chão e estílhaçaram-se ho ar, estalando em descarga; ao passo que n'uma
berrkria infernal, n'um feclia-fecha de formigueiro,, em
guerra, aquella ondà*Vivá ia arrastandd o que topava no caminho ; barracas e tinas**, baldes,^ regadores e caixõès de
planta, tudo, rolava eutre aquella centena de pernas confundidas e doidas. Das janellas do Miranda* âpitava-se cçm
fúria; da rua, em todo o quarteirão, novos apitos respondiam ; dos fundos do* cortiço e pela frente surgia povo e
mlis povo, 0 pateo estava quasi chéíio^ nl4?gue% mais se-
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entendia; todos davam e lodos apánii&am; mulheres e
crianças berravam. João Romão, clamando furigso; sentif-se ® p o t e n t e para conter sémeíbante|^elhonios. « P à - 5
zêr r$lo áqueMa hora, que imprudência^» Não conseguioi-,
fechadas, por tas da venda, nem o portão da estalagem; *
guardotPãs pressas na burra o que havia em dinheiro na !
gaveta, e, armando-se com uma tranca de ferro, pôz-se de
sentinella ás prateleiras, disposto a abrir o casco ao primeiro que se animasse a sáltar-lhe o bdcão. Bertoleza, lá
dentro na cozinha, apromptava uma grande chaleira dé
agoa quente, para defender com ella a propriedade do seu
homem. E orèlo a ferver lá fóra, cada vez mais inflammado com um terrível sopro de rivalidade nacional; Óuviam-se, n'um clamor de práfts e gemidos, vivas a Portugal
e vivas ao Brazil. De vez* em quando, o povaréo, que continuava a crescer, afastava-se em massa, rugindo de medo,"
mas^tòrnava logo, como a onda no refluxo dos mares. A
policia appareceu e não se achou com animcNie entrar,
adtes de v b um reforço de praças, que um permanente fora
buscar a galopei
E o fôlo fervia.
Mas, no melhor da lucta, ouvio-se fia rua um côro de
vozes que se approximava das bandas do Cabeça de Gato/
Era o canto de' guerra dos capoeiras do outro cortiço, que'
vinham dar batalha aorCarapicús, para vingar com sangue
a morte
* » de Firmo,* seu ehefe de malta.
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. i Maíos, Carajneús sentiram a -approximação dos rivaes?
ura grito de alarma echoou por toda a estalagem e o rôlo
dissolveu-se de improviso, sem que a desordem cessasse
Cada qual correu á càsa, rapidamente, em busca do ferro,
do páo e de yido que servisse para resistir e para matar.
Um só impulso os impellia a to.dòs ; já não haVia ali brasÍ7
leiros e porluguezes, havia um só partido que ia seratáçado
pelo partido contrario; os que se batiam ainda ha pouco
emprestavam»asmas uns aos outros, limpando com as Costas
da mão o sangue das feridas. Agostinho, encostado ao Iampeão do meio do cíuyrtiço, cantavaem altos berros uma coisa
que lhe parecia resprâider á musica barbara que entoavam
lá fora os inimigos; a mie dér^-|he licença, a pedido d'elle,
para pór upa cinto, de Nênêm,' çm ^ue o pequeno enfiou a
faca da cozinha. Um mulatinho franzino, que áté^ahi, não
íôra notado por ningue& nl Sãò Romão, postou-sodefronte
da entrada^ de mãoSjlimpasltá espera dos^invasores; e
todos tiveram confiança ií'èíle, porque o ladrão, além de
tudo, estava rindo.
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Os Cabeças de Gato assomaram afinal áo -portão; (JTIS
cem homens, em que se não via a arma que traZiam.Pòrfiro;
vinha na frente, a dansar, de braços .al^ojsi, líamb^eândcH
o corpo B dando rasteiras para que ninguém lhe estorvasse
a entrada. Trazia o chiípéo á. ré. éom um laço de fita ama*
relia fluctuando na copa.
— Aguenta! Aguentai Faz frente! clamavam de dentro
os Garapicús
É os outros, cantando 0 seu hymno de guerra, entrarara
e approximiram-se lentamente, a dansar como selvagens.
Às navalhas traziam-nas abertas e escondidas na palma
da mão. mÉ |
J
Os Carapicús enchiam a metade do cortiç^g^m silencio
arquejado succediaá estrepitosa vozeria do rôlo quefind<kí|.
Sentia-se o hausto impaciente da ferocidade^ que atirava
aquelles dois bandos de capoeiras um contra o oâtro. E no
emdanto o s j | , tínico causador de tudo acjftillo* desa^parécia^
de todo nos limbos do horizonte, indiíferente, deixando'
atraz de si ás melancolias do crepúsculo, que é á saudade
da>'terra quando elle se ausenta, levando cbmsigo a alegria
da luz e do calor.
| Lá na janella do Barão, o Botelho, enthusiasmado como
sempM ppr tudo* que Ihíe Cheirava a guerra,, soltava gritos
de afj$auso e dava bradof de cominando militar.
>ff
E os Cabeças de Gato approximavam-se cantando," a
dansar, rastejando algurfl de iostas para o chão, firmados
nos pulsos e nos calcanhares.
Dez Carapicús-sahiram em frente ; dez Cabeças de Gato
se alinharam dei?on tè d'ollesv
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E a batalha principiou, não mais, desordenada^ cega,
porém com methodo, sob o commando de Poríiro que,
sempre a cantar ou a assobjar,saltaía em todas as direcções,
sem nunca ser alcançado por ninguém.
.
•' Dèsferiram-se navalhas contra navalhas, jogaram-se as
cabeçadas-e os voa-pés. f ^ r w p a f , todos os cadeiras tinham pela frente um adversario de igual destreza que
respondia a cada investida Com um salto de gato ou uma
ouçda repentina que annullava o golpe. De parte a parte
Operavam gne o cansaço desequilibrasse âs fojças, abrindo
fiíro á Victoria ; mas um facto veió neútralisar inda umil
vez afcarftjáaiÉia: lmmenso rebentão de fogo esgargalfiavase de uma dás casas do fundo-, o numero 88. E agora o incêndio
era a valer.
f j ; Houve nas duas maltas um súbito espasmo de terror.
Abajwam-se os ferros e ealou-se o hymno de morte. Um
;CWão tremendo ensanguentou o ar, que se fechou logò de
fumaça fulva. | è A Bruxa conseguira afinal realisar o seu soirtío de louca:
o cortiço ia arder ; não haveria meio de reprimir aquelle
cruento desovar de labaredas. Os Cabeças de Gato, leaes
nas suas justas de partido abandonaram o campo, sem
voltar o rosto, desdenhosos de aceitar o auxilio de uni
sinistro e dispostos até a soeeorrer o inimigo, se,..assim
fosse preciso. E nenhum dos Ccrapicús os ferio pelas costas.
A lucta ficava para outra occasião. E a scena transformo use n'um relance; os mesmos que barateavam tão facilmente *
a vida, apressavam-se agora a salvar os miseráveis bens ^ue
possuíam sobre a terra. Fechou-se um entra-e-sáe de ma-
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ribondos defronte d'aquellas cem cainhas-ameaçadas pelo,
fogo. Homens e mulheres corriam de/bá para lá comfos
tarecos ao hombro, n uma balbúrdia de doidos. 0 pateo% a
rua enchiam-se*agora de camas velhas e colchões especado^
Ninguém se conhecia n'aquelle zumba de gritos sem ffexo*
e choro d | crianças esmagadas, e pragas arrancadas pela
d ô r e pelo desespero. Da casa do Barão svahiam clamores
apopleticos ; ouviam-se os guinchos de Zulmira que -rse
espolinhava com um ataque. E começou a apparecef agea*
Quem a trouxe ?Ninguem sabia dizel-o ; mas viam-sè^baldes
e baldes que se despejavam ~obre as chamm&gF.
. " Os sinos da visinfiança começaram a badalar.
E tudo era um jclamor. X ,
A Bruxa surgio á janella da sua casa, como á botca de
uma fornalha accesa. Eslava horrível; nunca fora tão
bruxa: O seu moreno trigueiro, de cabocla velha, r e l u ^ q u e
nem metal em braza; a suá crina preta, desgrenhada* és-"
corHda e abundante como a da§,.egoas selvagens, dava-lhe
um caracter, phan tas tico de fúria sahida do inferno. E ella
ria-se, ébria de satisfação, sem sentir as queimaduras e ás
feridas, victoriosa no meio d'aquella orgia de fogo, com que
ultimamente vivia a sonhar em segredo a sua alma extravagante de maluca.
Ia jtjrãr-se cá para fóra, quando se ouvio estalar o madeiramento da c^sa incendiada, que abateu rapidamente,
sepultando a louc^n'um montão de brazas.
Os sinos continuavam a badalar afflictos. Surgiram agoadeiros com as -suas pipas em carroça, alvoroçados, fazendo
cada qual maior empéiho em chegar^ antes dos outros e

280

ALUIZÍO AZEVEDO.

apanhar os doz tàil reis da gratificação. A policia defendia
a passagem ao pof& que queria entrar. A rua lá fóra estava
já atravancada corri o despojo de quasi toda a estalagem.
E as labaredas iam galopando desembestadas para a direita e para a esquerda do numero 88. Um papagaio, esquecido á parede de uma das casinhas e preso á gaiola,
gritava furioso, como se pedifse soccorro.
^Dentro de meia hora o cortiço tinha de ficar em cinzas.Ma^iffi^fragor de repiques de campainhas e estridente
^silvar de valvulas encheu de súbito todo o quarteirão,
annif,nCiando que chegava0 corpo dos bombeiros.
E ;lògo em seguida apontaram carros á desfilada, e um
bando de demonios de blusa clara, armados tins de archotes e outros de escadinhas de ferro, apoderaram-se do sinistro, dominando-o incontinenti, com uma expedição magica, sem uma palavra, sem hesitações e sem atropellos.
A um só tempo viram-se fartas mangas d'agoa chicoteando
o fogo por todos os lados ; emquanto, sem sl saber como,
homens, mais ágeis que macacos, escalavam os telhados
abrazados por escadas que mal sè distinguiam; e outros
invadiam o coração vernlelíio do incêndio, a dardejar
duchas em torno de si, rodando, saltando, piruetando,até
estrangularem as chammas que se atiravam ferozes para
cima d'elles, como dentro ^de um inferno ; ao passo que
outifos,,cá de fóra, imperturbáveis,: com uma limpeza de
machina moderna, fusilavam d'agoa toda a estalagem, numero por numero, resolvidos a não deixar uma só telha
(enxuta. *
AO povo applaudia-os enthusiasmado, já esquecido do de-
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saslre e só altenção para aquello duello contra o incêndio.
Quando um bombeiro, de cima do tejhado, conseguio suíípcar uma ninhada de labaredas, que surgira defronte*d>elle,
rebentou cá de baixo uma roda de palmas, e o heróe voltou-se para a multidão, sorrindo e agradecendo.
Algumas mulheres atiravam-lhe beijos, entre brados de
ovação.
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Por esse tempo, o amigo de Bertoleza, notando que o
velho Liborio, depois de escapar de morrer na confusão do
incêndio, fugia agoniado para o seu esconderijo, segundo
com disfarce e observou que o miserável, mal deírluz á
candeia, começou a tirar oífeganle alguma coisa do seu
colchão immundo.
Eram garrafas. Tirou a primeira, a segunda, meia dúzia
d'ellas. Depois puxou ás pressas a coberta do catre e fez uma
trouxa. Ia de nofo ganhar a sahida, mas soltou um gemido
surdo e cahio no chão sem forças. arrevessando uma golfada
de sanguee cingindo contra o peito o mysterioso embrulho.
. João Romão appareceu, e elle, assim que o vio, redobrou
de afflÍç|ão é torceu-se todo sobre as garrafas, defendendo-as com-o corpo inteiro, a olh%r aterrado e de esguejha
para o seu interventor, como se déra cara a car|. com um
bandidp. E, a cada passo que o vendeiro! adiantava, o
tremor e o sobresalto do velho recresciam, tií*£rtidb-lhe da
garganta grunhidos roucos de aninfial batido e assustado.
Puas v^ezes tentou erguer-se; duas vezes rolou poi& terra
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moribundo. João Romão objurgou- lHe que qualquer demora
ali seria morte certa : , o incêndio avança^»Quiz ajudal-o
a carregar o fardo. Liborio, por única resposta, aíregaçou
os beiços, mostrando as gengivas sem*6entes o tentando
morder a mão que o vendeiro estendia já sobre as garrafas. Mas, lá de cima, a ponta de uma lingoa'de fogo varou o
tecto e illuminou de vermelho a miserável pocilga. Liborio
tentou ainda um esforço supremo, e nada poude, começando
a tremer dacabeça-aospés, a tremer, á tremer, grudando-se
cada vez mais á sua trouxa, e já estrebuchava, quando o
vendeiro lh'a arrancou das garras com violência. Também
era tempo, parque, depois de insinuar a » lingoa, ò logo"
^ s ^ T O ^ c ^ a ^ e j ò a n ç a r ó u , jfloal a guela devoradora?
tfatptejugio de carpira, abraçado á sua preza, em
quantoâ velhOj^sem conseguir pór-se de pé, rastreava na
pista dv3le^diffiCliltosamente, estrangulado de desespero
senil, já sem falia, rosnando uns vagidos^ de morte, os
olhos turyps, todo elle, roxo, os dedos enriçados como as
unhas de um abutré ferido.
João Romão atravessou ô pateo' de .carreira e metteu-se
na sua tóca para esconder o furto. Ao primeiro exame, dg,
relance, reconheceu logo que era dinheiro em papel o que
havia nas garrafas. Enterrou a trouxa na prateleira dè um
armario velho cheio dp frascos e voltou lá fóra para acojpa-%
panhar o se/«ço dosJwmbeiros.
A íneia noit^estavá já completamente extincto o fogo e
quatro'SentineUãs* rondavam a ruina das trinta e tantas casinhas que arderam. O vendeiro só poude voltar á trouxa
lias garrafas ás cinco horas da manhã, quando Bertoleza,
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que fizera prodígios cofára o incêndio, passava pelo somno.
encostada na cama, com a saia ainda enxarcada d'agoa, o
corpo chejo de pequenas queimaduras. Verificou que as
garrafas eram oito e estavam cheias até á bocca de notas
de todos os valores, que ahi foram mettidas, uma a uma,
depois de cuidadosamente enroladas e dobradas á moda
de bilhetes dé rifa. Receioso, porém, de que a crioula não
estivesse bem adormecida e désse pela coisa, João Romão
resolveu adiar para mais tarde à contagem do dinheiro e
guardou o thesouro n'outro logar mais seguro.
No dia seguinte a policia àverigubu os destroços do
incêndio e mandou proceder logo ao desentulho, para retirar os cadáveres que houvesse.
Rita desapparecAra da estalagem durante a confusão da
noite; Piedade çahíra de cama, com um febrão de quarenta gráos; a Machona tinha uma orelha rachfda e um pé
torcido; a das Dôres a cabeça partida; o Br uno levára uma navalhada na coxa; dois trabalhadores da pedreira estavam
gravemente feridos; um italiano perdêra dois dentes da frente,
e uma filhinha da Augusta Carne Molle morrêra esmagada
pelo povo. E todos, todos se queixavam de damnos recebidos e revoltavam-se contra os rigores da sorte. O dia
passou-se inteiro na computação dos prejuízos e a dar-se
balanço no que se*salvara do incêndio. Sentia-se um fartum
\aborrecido de^estorrilho e cinza molhada. Um duro silencio
de desconsolo embrutecia aquella pobre gente. Vultos sombrios, defmãos crusadas atraz, permaneciam hóras esquecidas, a olhar immoveis os esqueletos carbonisados e ainda
húmidos das.scasinhas queimadas. Os cadaveres da Bruxas
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do Liborio foram carregados pára o meioIdo pateo,^ disformes, horrorosos," e jaziam.entre duas vélas accesalf áo,
relento, á espera do carro da Misericórdia. Entrava gente
a rua para os ver; descobriam-se defronte d'elles, e algunsd
curiososjançavam piedosamente uma moeda de cobre no
píato que, aos pês dos dois defuntos, recebia a esmola para
a mortalha. Em casa de Augusta, sobre uma meza coberta
por uma ceremoniosa toalha de rendas, estava o "cadáverzinho da filha morta, todo enfeitado de flôres, com um
Christo de latão á cabeceira e dois círios que ardiam5 tristemente. Alexandre, assentado a um canto da sala, com o
rosto escondido nas mãos, chorava, aguardando o pesame
dás visitas ; fardára-se, só para isso, cora o seu melhor
uniforme, coitado !
t
O enterro da pequenita foi feito á custa de Leonie, que
appáreceu ás tres da tarde, vestida desetineta côr de creme,
n'um carrinho dirigido porum cocheiro de calção de flanella
branca e libré agaloada de ouro.
O Miranda apresentou-se na estalagem logo pela, manhã*
o ar compungido, porém superior. Deu um ligeiro abraço
eni João Romão, fallou-lhe em voz baixa, lamentando
aquella catastrophe, mas felicitou-o porque tudo estava no
segiíro.
O vendeiro, còm effeito, impressionado com a primeira
tentativa de incêndio, tratára de segurar todas as suas propriedade! ; : com tamanha inspiração o fez que, agora,
lhe trazer o fogo * prejuízo, até lhe deixava
.lucros.'
•^•Ãh?- ah, meu caro! Cautela e caldo de gallinha nunca
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fizeram mal a doente!... segredou o dono do cortiço,a rir.
Olhe, aquelles é que- com certeza não gostaram da brincadeira ! accrescentou, apontando para o lado em que maior
era o grupo dos infelizes que tomavam conta dos restos de
seus tarecos atirados em montão.
— Ali, mas esses, que diabo ! nada têm que perder !...
considerou o outro.
È os aois visinhos foram até o fim do pateo, conversando
em voz baixa.
'— Vou reedificaç tudo isto ! declarou João Romão, com
um gesto energico que abrangia toda aquejja babvlonia
/desmantelada.
E expOZ o seu projecto : Tencionava alargar a estalagem,
entrando um pouco pelo capinzal. Levantaria do lado esquerdo^ encostado ao muro do Miranda, um novo correr de
casinhas, aprovèitando assim parte do pateo, que não pre: cisava sertão grande; sobre, as'.outras levantaria um
segundo andar, com uma longa varanda na frente toda
gradeada.. Negociozinho para fer ali, a dar dinheiro, em
vez de uma cenjena de commodos, nada menos de quatro-,
centos a qttinhentoSj da dozef a vinte^è cineo mil reis cada
um !
Ah! elle havia de mostrar como se,fazem as coisas bem
feitas
0 Miranda escutava-o calado^ fitando-o com respeito.
— Você é um homem dos diabos ! disse afinal, batendo-lhe nohombro.
E, ao sahir de lá, no seu coração vulgar de horrlcm-que
nunca produzio e levou a vida, como todo o mercador; a
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explorar a boa fé de uns' e o trabalho intellectual de. outros,
trazia uma grande admiração pelo visinho. Oque amía ihè
restava da primitiva inveja trahsíormou^e Vesse instante
n'um enthusiasmo illimitadó je cego %
— É um filho da mâe ! resmutjgava elle pela rua, em
caminho do seu armazém. É de muita força! Pena é estar
mettido com a peste'd aquella crioula ! Nem sei como ujò
homem tão esperto cahio em semelhante âsneirl !
Só lá pelas dez e tanto da noite foi que João Romão*
depoiá de certificar-se de que Bertoleza. ferrárán'um somno
de pedra, resolveu dar balanço ás garrafas de Liborio.
0 diabo é que elle lambem quasi «que se não aguen tava nas
pernas e sentia ossolhQS â fecharemtse-lhe de tansaço, Mas
não podia socegar sem saber quanto ap certo apanharl do
avarento.
||
( Açccndeu uma vela, foi buscar a i m mun da epreciosa
trouxa, e carregou com esta para a casa de pasto ao lado
da cozinha.
Depôz tud# sobre uma dás mezas,' assentou-se, e princi*
piou a tarefa. Tomou a primeira garrafa, tentou despejaí-a,
batendo-fhe rio fundo; foi-ihe porém necessário extrahir as
notasr, uma por uma, porque estavam muito socadas e peganhentas de bolor. Á proporção que ; as fisgava, ia logo as
desenrolando e estendendo cuídadosáinenteem maço,depois
de seçcar-lhe§ f humidade ao calor" das mãos e da véla. E o
prazer que elle desfructava n'este serviço punha-lhe em
jogo íodôs-os. sentidos e afugentava-lhe o somno: e as fadigas. Mas, ao passar á segunda garrafa; soffíeu uma dolorosa decepção : tpasi todas as cédulas estáVam já prescri-
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ptás polo lhesoúro; veio-lhe então o receio de que a melhor
parte do bMo se achasse inulilisada; restava-Ihe todavia a
esperança de que fosse aquella garrafa a mais antiga de
jtodas e a*peior por conseguinte.
E continuou com mais ardor o seu delicioso trabalho.
* Tinha já esvaziado seis, quando notou que a véla, consumida até o fim, brúxuleava a extinguir-se; foi buscar outra
nova e vio ao mesmo tempo que horas eram. « Oh ! como
a noite corrêra depressa!.., » Tres e meia da madrugada.
« Parecia impossível ! »
Ao terminara contagem",as primeiras caifoças passavam
lá fóra na rua.
— Quinze contos, quatrocentos* e tãtitos mil reis!...
disse" João Romão entre dentes, sem se fartar de olhar para
ás pilbffjde cédulas que tinha deíronte dos ©lhos. f
Mas oito contos e seiscentos eram em uptaS já prescriptas.
E o vendeiro, á vista de tão\bella somma, assim tão estupidamente compromettida, sentio a indignação de um roubado. Amaldiçoou aquelle maldito velho Liborio por tamanho relaxamento; amaldiçoou o governo porque limitava, com intenções velhacas, O'praso da circulação dos
seus títulos; chegou até assentir remorsos por'não se ter
apoderado do thesouro do avarentçflogo que este, um dos
primeiros moradores íio cortiço, lhe appareceu com* o
colchão ás costas, a pedir chorando que lhe dessem de
esmola um cantinho onde elíe se mettesse com sua
miséria. João Romão tivera sempre uma vidente pobiça
sobre aquelle dinheiro engarrafado ; fariscára-o desde que
fitou de perto os olhinhos vivôs e redondos do abutre
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decrépito, e convenceu-se de todo, notando que d miserável
dava prompto sumissof a qualquer moedinha que lhe
cahia nas garras,
#
— Seria um acto de justiça! concluio João Romão ;
pelo menos seria impedir que todo este pobre dinheiro
apodrecesse tão barbaramente!
Ora adeus! mas sete ricos continhos quasi inteiros íicavam-lhe nas unhas.« E depois, que diabo ! os outros assim
mesmo haviam de ir com gèito... Hoje impingjamjge dois,
mil reis: amanhã cinco, jíao nas, compras, íhas no's troços... Porjque não ? JUguerh reclámatià, más muitos enguliriam a» bucha.,. Para isso nãò^ faltavam estrangeiros e
caipiras!.., E demais, não era crime I ^ á m - l ^ e havia
tfisso ladr#3Íra, queixassem-se do gcweftíOl o governo é
que ei#o ladrão!
;
Em todo o caso, rematou ette, guardando o dinheiro
bom e máo e dispondo-se Nfèscançar; isto já serve para
principiai1 as obras! Deixeâi estar, que d'aqui a dias eu
lhes mostrarei para quanto presto !
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£ J)'ahi a dias, com éffeito, aestalagegi metlia-se cm obras.
Á desordem do desentulho do incêndio §jiccedia a do trabalho dos^pedreiros; martelava-se ali de pela manha até
á noite, o que aliás não impedia que as. lavadoras continuassem a bater roupae as engommadeiras rewnsg^m ao
barulho das ferramentas o choroso falsete das.-suas eternas
feántigas.
Os que ficaram sém easá ftiraín aboletádes* a troxe-^
mexe por todos çs cantos, á espera dos novo^peynamodos.
JNinguem se mudou para o Cabeça de Gato.
•rí -As obras principiaram pelo lado esquerdo do 'cortiço, o
lado do Miranda ;^os antigos moradfores Jipham preferencia
e vantagens nos preços.. Um dos ftalianosr feridos morreu
' -n^M^ricórdia
o outro, tamèem lé,^continuavà ãinda
em risco de vida. Çruno recoJhêra^se á Oroem de quêera
rmão, e Leocadia, qye não qifLz'&$íetider áquella carta escripta por Pombinha, rèiòlyeufsé a 'if visitar o sou homem
no hospital. Qfre alegrão para o infeliz a volta da mulher,
aquella mulher levada dos cjiabbs,v' mas de carne dura, a
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quem elle^ezâr de tu do| queria muito. Com a visita réJ!
çonciliaraijf-le, chorando ambos, e Leocadi|^diícidio tor-f
nar para o Sao Romã^§ viver do novo com oJmârUb.^
Agora, fazia^e muito |éria e" ameaça^t^çom pancadéj a
quem Ihl prbpuníi|i bjfgeirices.
Piedade", essaé qtlb se levantou das febre^çqmplela- mente transforma(®^ão parecia a mesma depoi^ào aiferi*dono de, Jeronyr^pemmagrecêra em é ^ e m o , perdêr|í|s*
côres do^^to, í^ra^feia K tristere resmungona,^mas Mó
se quéixava, e ninguém lhe ouvia fa^E no nome do és-*
poso.
' \ • -^fc-^mm*
Esses.kezçSj duraQte a&pbf&s, foram p^mépôca especial para a esta1ag|m.O cortiçò não4ava idéa do {séu; ari*
tigo caracter, ;tão ,accentuado e no em tanto tão mixtb :.
aquillo agora parecia uma grande officina improvisada,.^na
arsenal, em cujo fragor a gente só se:entenda por sig,n%sl
^As lavadeiras fugiram para o capinzal dos fundõs, porqueío!
po da terra da níadeira, sujavam-^hes a roupa lavada. Mas,
dent^de^Qúcò têmpo, estava tudo
,com
•itíerís^ pasmo, viram que a vend%a gebosa bodé^ff radé'
4oão Horaão se fez gente, ia tarrôbehi entrar em obras.
OyendeirSresolvêra aproveitar d^ella;'sómente algumas da%
p r e d i q u e , ©rant de um metro derfarguraf talhadas| a 7
poi^uguêzá; abriria portas enforco, suspenderia o tecti|
eièvàitariaum sobrado, mais alto que o do Miranda e,com toda ,a cer&za, rn^js vistoso. Prédio para metter o do
outro no cfiínello ; quatro janellas de frente, oito de lado,
comoim terraço aç> fundo*. O logar em que elle dormia com
Bertoleza, a cozinha e a casa de pasto seriam- abobadadas,
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formando, com a parte da taverna, um grande armazém, em que o seu commerçio iria foríalécer-se e
alargar%e.
<' O Barão e o Botelho appareciarrfjpor lá quasi lodos os
dias, arifbos muito interessados pelaj prosperidade do visinho; examinavam os materiaes escolhidos para a éonstrucção', batiam com a biqueira do chapéo de sol no pinho
de Riga destinado ao assoalho, e affectando-se bons entendedores, tomavam na palma da mão e esfarelavam entre
os „dedos um punhado da terra e da cal com que, ós operários faziam barro. Ás vezes chegavam a ralhar com os trabalhadores, quando lhes parecia que não iam bem no serviço! João Romão, agora sempre de palelp, engravatado,
calças brancas, collete e corrente de relogiof já não parava
na venda, e s<facompanhava as obras na folga das occupações da rua. Principiava a tomar tino no jogo da Bolsa;
comia em hotéis caros e bebia cerveja em largal^marada-"
gem com capitalistas nos' cafés docommerciÒ.
E a crioula ? Como havia de ser?
Era isto justamente o que, tanto o Barãocomo o Botelho,
morrianl porque lhe disse^||m. Siníy porque aquella bôa
,casà que s% estava fazendo, è oslteos Moveis énçQmmendados, e m H as pratas e as porcelanas quê liãViam de
v i r | não seriam dé certo pará os beiços da negra velha !
Gonserval-a-ia como criada ? Impossível! Todo, Botafogo
sabia que elles até ahi Afizeram vi dadommum !
Todavia, t a n t o \ Miranda, como o outro, não se animavam a abrir o bico a esse respeito com o visinho e
contentavam-se em boquejar entre sí mysteriosamente,
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palpitando ambos por ver a sahida que o vendeiro acharia para semelhante situação.
Maldita preta dos diabos ! Era ella o único defeito, o
senão, de um homem tão importaryte e tão digno L
Agora, não se passava um domingo sem que o amigo.<
de Bertoleza fosse jantar á casa do Miranda. Iam juntos
ao theatro. João Romão dava o jbraço á Zulmira, e, procurando galanteal-a e mais ao resto da familia, desfazia-se erçiyjbsequios brutaes e dispendiosos, com uma
franqueza exagerada que não olhava gastos. Se tinham
de tomar alguma coisa, elle fazia vir logo tres, quatro garrafas ao mesmo tempo, pedindo sempre o triplo do necessário e accumulando compras inúteis de doces, flôres e
tudo que apparecia. Nos leilões das festas de arraial era
tão feroz a sua febre de obsequiar á gente do, Miranda, quê
nunca voltavam para casa sem um homem afraz, càrregado
com os, mimos que o vendeiro arrematava.
E Bertoleza bem que comprehendia tudo isso e bem quel
estranhava a transformação do amigo. Elle ultimamente
mal se chegava para ella e, quando o fazia, era com tal
repugnancia, que antes o não fizesse. A desgraçada muita
vez sentia-lhe cheiro de outras mulheres, perfumes de cocotes estrangeiras, e chorava em segredo, sem animo de
reclamar os seus direitos. Na sua obscura condição de
animal de trabalho, já não era amor o que a misera desejava,
era somente confiança no amparo da sua velhice, quando
de todo lhe faltassem as forças para ganhar a vida. E con+
tentava-se em suspirar no meio de grandes silêncios durante o serviço de todo o dia, covarde e resignada, como

294

ALUÍZIO AZÉVEDO

seus paes <jíie a deixaram nascer e crescer no captiveiro.
Escondia-Je de todos, mesmo da gentalha do frege e da
estalagem, envergonhada de si própria, amaídiçoSndo-se
^por ser quem era, triste de sentir-se a mancha negra, a
fodeèoro$>a nodoa d^queíla prosperidade brilhante e clara.
I E, no emtanto, adorava o amigo; tinha por elle o fanatismo irracional das caboclas do Amazonas pelo branco
ft que se escravisam, dessas que morrem de ciúmes, mas
Ique também são capazes de matar-se para poupar ao seu
|idolo a vergonha do seu amor.O que custava váquelle
|homem consentir que ella, uma vez por outra, se chegasse
para junto d'elle ? Todo o dono, nos momentos de bom
mor, aífaga o seu cão... Mas qual ! o destino de*Bertolezã
fazia-se cada \ez mais estreito e mais sombrio | pouco a
pouco deixára totalmente de ser a amante do vendeiro*
para ficar send^só uma sua escravá. Gomo sempre, era a
primeira a erguesse e a ultima a deitar-se; de manhã escamando peixe, á noite vendendo-o á porta, para descançar
da trabalheira grossa das horas de Sol; sempre sçm domingo
nem dia santo, sem tempo para- cuidar de si, feia, gasta,
immunda, repugnante, com o coração eternamente emprenhado de desgostos que nunca vinhâm á luz. Afinal,
convencendo-se de que ellafsem ter ainda morrido, já não «
vivia para ninguém, nem tão pouCo para si, desabou n'um
fundo entorpecimento apátftíco, estagnado como um charco
podre que causa nojo. Pizera-se áspera, desconfiada,
sobr'olho carrancudo, uma linha dura de um canto ao outro
dabocca. E durante dias inteifos, sem interromper o serviço,
que ella fazia agora automaticamente', por um habito de
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muitos annos, gesticulava e mexia*com os lábios, itíôno1 ogando sem pronunciar as palavras, fãrecia indifferente a
tud% a tudo que a cercava.
Não obstante, certo dia em que João Romão conve#ou
muito com Botelho, as lagrimas saltaram dos olhos da '
infeliz, e ella teve de abandonar a obrigação, porque 0.
pranlo e os soluços não lhe deixavam fazer nada. jte
Botelho havia dito ao vendeiro •
- ^ Façf p pedido ! É occasião
— Hein?
- r Póde pedira mão da pequena. Está tudo prompto!
O Barão d á - m ' a ? ;
— Dá,
Tem éerteza d'isso ?
1
A—-Ora ! se não tivesse não lh'o diria d'este modo ! s
— Elle prometteu ? ^ **
— Fallei-lhe; fi^-lheo pedido em seu nome. Disse que
estava autorisado por você. Fiz mal 1
— Mal ? Fez muito bem. Creio até que não é preciso
mais nada i
*
— NãO, se o Mirandâ não vier logo ao seu encontro* é
bom você lhe fallar, .çOmprehende ?
— Ou escrever. *
' — Também»
— E a menina ? %
— Respondo por ella. Você não tem continuado a receber as flôres ? |
— Ténho.
— Pois então não deixe pelo seu lado.de ir mandando
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também as suas e faça o qué lhe disse.—Atirè-se,seu João,
atire-se emquanto o angú está quente !
-Por outro lado, Jeronymo empregára-se na pedreira de
Sã^ Diogo, onde trabalhava d'antes, e morava agora com a
Rita u'uma estalagem da Cidade Nova.
f Tiveram de fazer muita despeza para se installarem;
foi-lhes preciso comprar de novo todos os arranjos de casa,
porque do São Romão Jeronymo só levou dinheiro., dinheiro
que elle já não sabia poupar. Com o asseio da mulata a sua
casinha íicèu, todavia, que era um regalo; tinham cortinado
ha cama, lençóes de linho, fronhas de rénda, muita roupa
branca, para mudar todos os dias, toalhas de meza, guardanapos ; comiam em pratos de porcelana e uzavam sabonetes finos. Plantaram á porta umá trepadeira que subia
para o telhado, abrindo pela manhã flôres escarlates, de
iqúe as abelhas gostavam muito; penduraram gaiolas de
passarinho na sala de jantar; sortiram a despensa de tudo
que mais gostavam; compraram gallinhas e marrecos e
fizeram um banheiro só para elle§, porque o da estalagem
repugnou á bahiana que, n'esse ponto,era muito escrupulosa.
A primeira parte da sua lua de *mel foi uma cadeia de
delicias continuas; tanto elle como ella, pouco ou nada
trabalharam ;f a vida dos dois rèsihníra-se, quasi que exclusivamente, nos oitcr palmos de colchão novo, que nunca
chegava a^jesfriar de todo. Jamaica exi|tencia pareceu
tão boa e corredia para o portuguez; aquelles^primeiros dias
fugiram-lhe como estrophes seguidas de uma deliciosa
canção de amor, apenas espacejada* pel^,estribilho dos
beijos em dueto; foi úm prazer prolongád$ j^âmpló, bebido
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sem respirar, sem abrir os olhos, n'aquelle collo carnudo, e
doirado da mulata, a que o cavouqueiro se abandonár^.
como um bebedo que adormece abraçado a um garrafão;
inesgotável de vinho gostoso,.
Estava completamente mudado. Rifa apagára-lhe a ultima restea das recordações da palria; seccou, ào calor dós
seus lábios grossos "e vermelhos, a derradeira lagrima de
saudade, que o desterrado lançou do coração com o extremo arpejo que a sua guitarra suspirou.
A guitarra! substituio-a ella pelo violão bahiano, e deuIhe a elle uma rede, um cachimbo, e embebedou-lhe os
sonhos de amante prostrado com aâ suas cantigas do norte,
tristes,- deleitosas, em que ha caboclinhos corropiras que
no sertão vêm pitar á beira das estradas em noites de lua
clara, e querem que todo o viajante que vae passando lhes
ceda fumo e cachaça, sem o que, ai d'elles ! o eorropira
transforma-os em bicho do matto. E deu-lfye do seu de
comer da Bahia, temperado como fogoso azeite de dendem,v
côr de braza; deu-lhe das suas muquecas escandescontes,
de fazer chorar, e habituou-lhe a carne ao cheiro sensual
d'aquellè seu corpo de cobra, lavado tres vezes ao dia e tres.
vesses'perfumado con hervas aromaticas.
O portuguez abrasijeirou-se pat^^jeg^no; fez-sp preguiçésòV
fejpTTO'^
abusos, luxuripso
e ciumento ; fôra-se-lhe de vez o espirito da economia e
da..ordem,,;''.perdeu F e s ^
todo, todo inteiro, á felicidade de possuil a mula||fee..sJfèr.>
ififlkl."frifflitifi"Vffl^™^
JTmort&do ••rirmo. não vinha nupca toldar-lhes o goso
9*
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da vida; quer elle, quer a amiga, achavam a cois^jmuito
natural. « 0 facínora matárá tanta gente; fizera tanta maldade; devia pois acabar como acabou! Nada mais justo!
Se não fosse Jeronymo, seri§ outro! Elle assim o quiz
bem feito ! *
Por esse tempo, Piedade de Jesus, sem se conforma com
a ausência do marido,, chorava o seu abandono eia também
agora se transformando de dia para dia, vencida por um
desmazelo de chumbo, uma dura desesperança, a que nem
i s lagrimas gastavam para adoçar as agruras. A principio, ainda a pobre de Christo tentou resistir com coragem
Iquella viuvez peior qué essa outra,, em que ha, para elemento de resignação, a certeza de que a pessoa amada
nunca mais terá olhos para cobiçar mulheres, nem bocca
^para pedir amores; mas depois começou a afundar sem
resistencia na^ lama do seu desgosto,^ covardemente, sem
forças para illudir-se com uma esperança fatua, abandonando-se ao abandono, desistindo dos seus princípios, do seu
proprio caracter, sem se ter já n'este mundo na conta de alguma, coisa e continuando a viver sómente porque a vida
era teimosa e não queria deixal-a ir apodrecer lá etn baixo,
por uma vez. Deu para desleixar-se noserviço; as suas fre.
gúezas de roupa começaram a reclamar; foi-llie fugindo o
trábálho pouco a pouco "; fez-Se madraça e moleirona, precisando já empregar grande esforço para não bolir nas economias que Jeronymo lhe deixára, porque isso devia ser
pára a filha, aquella probrezita orphanada antes da morte
dos paes.
Um dialç, Piedade levantou-se queixando-se de dôres de

OCORTIÇO;-.

299

cabeça, zoada nos ouvidos e ò estomago embrulhado ;
aconselharam-lhe que tomasse um trago de p^raty . Ella
aceitou o conselho e passou melhor. No dia seguinte repeti o*
a doze; deu-se bem com a perturbação em qué a punha o
álcool, esquecia-se um pouco durante algum tempo das "
amofinações Ha sua vida; e, gole a gole, hajjituára-se a
beber todos os dias o seu meio martelío de aguardente,
para engan ar os pezares »
Agora, que o marido já nao estava ali para impedir que :
a filha puzesse os pés no cortiço, e agora que piedade pre-»,
cisava de consolo, a pequena ia passar os domingos coraÇ
ella. Sahira uma criança forte e bonita ; puxára do pae o
vigor physico e da mãe a express|;é bondosa da physionò-r
mia. Já tinha nove annos.
Eram esses agora os únicos bons momentos da pobre
mulher, esses que ella passava ao , lado da filha. ÒS*antigos moradores da estalagem principiavam a distinguir a
menina com a mesma predilecção com que amavam Pom-f'
binha, porque em toda aquella gente havia uma neces-1
sidade moral de eleger para mimoso da sua ternura utii
entezinho delicado e superior, a quem elles privilegiavaifrrespeitosamente, como súbditos a um príncipe. Chrismaram-na logo com o cognome de « Senhorinha ».
Piedade, apezardo procedimento do marido, ainda no
intimo se impressionava com a idéa de que não devia contrarial-o nas luas disposições de pae. « Mas que mal tinha
queá pequena^o^e ali
Era uma esmola que fazia á';
mãe ! Lá pelo risco dê perder-$e..t)ra adeus, só se perdia 1
quem mesmo já nascêi$ para a pefídição ! A outra não se*
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conservára sã e pura ? não achára noivo ? não casara e não
vivia dignamente como seu marido f Então ? ! » E Senhorinha continuou a ir á estalagem, a principio nos domingos,
pela manhã, para voltar á tarde, depois já de vespera,
nos sabbados, para só tornar ao coliegio na segunda feira.,
Jeronymo, ao saber disto, por intermedio da professora,
revoltou-se no primeiro impeto, mas, pensando bem no
caso, achou que erá justo deixará mulher aquelle consolo. v
« Coitada ! devia viver bem aborrecida da sorte ! « Tinha
ainda por ella um sentimento compassivo, em que a melhor parte nascêra com o remorso. « Era justo, era! que
a pequena aos domingos e dias santos lhe fizesse companhia ! » E então, para ver a filha, tinha que ir ao coliegio
nos dias de semana. Quasi sempre levava-lhe presentes
<|e doce, fructas, e perguntava-lhe se precisava de roupa ou
de âilçado. Mas,, um beUo. dia, apresentou-se tão ébrio, que
a directora lhe negou a entrada.- Desde essa occasião,
Jeronymo teve \iergonhade lá voltar, e as suas visitas á
filha tornaram^se. muito raras.
Tempos depois, .Senhorinha entregou á mãe uma conta
de seis mezes da pensão do coliegio, com uma carta em
que a directora negava-^se a conservar a menina, no caso
que não liquidassem promptamente a divida. Piedade
levou as mãos á cabeça : « Pois o homem já nem o ensino
da pequena queria dar? ! Que lhe valesse Deus f.onde iria
ella fazer dinheiro para educar a filha ? ! »
-Foi á procura do,marido; já sabia onde elle morava. Jeronymo recusou-se,por vexame; mandou dizer qii&n&o estava
em casa. Ella insistio ; declarou que não arredaria cFaWi
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sem lhe fallar ; disse em voz bem alta que não ia lá ^por
elle, mas pela filha, qut èstava arriscada a ser expulsa do
colíegio; ia para saber que destino lhe havia de dar, porque
agora a pequena estava muito taluda para ser engeitada
na roda !
Jeronymo appareceu afinal, com um ar trilhe de vicioso
envergonhado que não tem animo de .deixar1" o vicio. A
mulher, ao vel-o, perdeu logo toda a eiiergiacom que chegára e commoveu-se tanto, que as lagrimas lhe saltaram dós
olhos ás primeiras palavras que lhe dirigio. ET elle abaixou
os seus e fez-se livido defrqpte d'aquella figura avelhantada;*
de pelles vazias, de cabellos sujos e encanecidos. Não lhe
parecia a mesma ! Como estava mudada ! E tratou-a com
brandura, qiíasi a pedir-lhe perdão, a voz muito expremida
no aperto da garganta.
— Minha pobré velha !».. balbuciou, pousando-lhe a
mão larga no cabeça.
E os dois emmudeceram um defronte do outro, arquejantes. Piedade sentio anciagde atiràr-se-lhe nos braços,
possuída de imprevista ternura com aquelle simples affago
do seu homem. Um súbito raio de esperança illuminou-a toda por dentro, dissolvendo de relance os •
negrumes accumujados ultimamente no seu coração.
Contava não ouvir ali senão palavras duras e asperas, ser
talvez repellida grosseiramente, insultada peía outra é cor?
berta de ridículo pelos novos companheiros do marido;
mas, ao encontrai-o lambem triste e desgostoso, sua alma
prostrou-se reconhecida ; e, assim que Jeronymo, cujas
iagriinas corriam já silenciosamente, deixou que a sua
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f: mão fosse descendo da cabeça ao hombro e dep^sá cintura
da esposa, ella desabou, escondendo o rosto contra o peito
d'elle, n'uma explosão de soluços que lhe faziam vibrar o
f çorpo inteiro.
Por algum tempo choraram ambos abraçados,
fe— Consola-te ! qUeíqueres t u ? . . . São desgraças!...
disse o cavouqueim afinal^limpando os olhos. Foi como sé
eu te.tivessemorrído... maspódes ficar certa de que te
estimo e nunca lè quiz m a l ! . . . Volta para casa ; eu irei
pagar o coliegio de nossa filhinha e hei de olhar por ti.
Vae, e pede a Deus Nosso Senhor que me perdôe os des
gostos que te tenho eu dado !
E acompanhou-a até ao portão da estalagem.
Ella, sem poder pronunciar palavra, sahio cabisbaixa, a
- enxugar os olhos no chalé de lã, sacudida ainda de vez
1 em quando por um soluço retardado.
Entretanto, Jeronymo não»jnandou saldar a conta do coliegio, no dia seguinte, nem no outro, nem durante todo o
i resto do mez;e elle, coitado ! bem que se mortificou por
isso; mas onde ir buscar dinheiro n?aquellâ oceasião*? o seu
trabalho mal lhe dàva agora para viver junto com a mulata;.
estava já alcançado nos seus ordenados e devia ao padeiro
m eao homem da venda. Rita era desperdiçada e amiga de
; . gastar á^arga; não podia passar-sem uns tantos regalos
de barrigae gostava de fazer presentes. Elle, receioso de
contrarial-a e quebrar o ôvo da sua paz, até ahi tão comH pleto com respeito íf bahiana, subordinava-se calado e afiC' fectando até satisfação; no intimo* porém, o infeliz soffria
devéras. A lembrança constante da filha e da mulher
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apoquentavam-no com pontas de remorso, que dia a dfa alastravam na sua consciência, á proporção que esta ia acordando d^quella céguerçjpu O desgraçado sentia e comprehendia perfeitamente todo o mal da sua conducta; mas só
a idéa de separar-se da amante, punha-lhe, logo o sangue
doido e apagava-lhe de novo a-lufe dos raciocínios. « Não!
não! Tudo que quiz>essem, ménos4sso! »
E então, p^ra fugir áquella voz irrefutável, que estava
sempre a serrazinar dentro delle, bebia em camaradagem,
com Òs companheiros e habituára-se, dentro em pouco, á
embriaguez. Quando Piedade, quinze dias depois <3a sià primeira visita, tornou lá, um domingo, acompanhada pela
filha, encontrou-o bebendo, n'uma roda de amigos.
Jeronymo r^eebeu-as com grande escarcéo de alegria.
Fel-as entrar. Beijou a pequena repetidas vezes e suspe%deu-a pela* cintura, soltando exclamação de enthusiasmo.
Com um milhão de raios! Que linda estava a sua morgadinha !
Obrrgeu-as logó^a tomar alguma coisa e foi chamar a mulata ; queria que as duas mulheres fizessem as pázes no
mesmo instante. Era questão decidida!
Houve uma scena de constrangimentos, quando a portugueza se vio defronte da habiana.
;
— Vamos! vamos! Abracem-se! Acabem com isso por
uma vez ! bradava Jeronymo, a empurral-as uma contra a
outra. Não quero aqui caras fechadas!
As*duas trocaram um aperto de mão, sem se fitarem.
Piedade estava escarlate de vergonha.
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* — ' Ora muito bem í accrescentou o cavouqueiro, Agvrw,
para a Coisa ser completa, hão de jantar comnosco!
A porlugueza oppoz-se, resmungando desculpas, ijue o
cavouqueiro não aceitou,
Ú^-rj Não as deixo sahir! É boa! Pois hei de deixar ir
minha filha sem matar as saudades?
Piedade assentou-rse a um canto, impaciente pela occasião de entender-se com o marido sobre o negocio do collegio. Rita, volúvel como toBa a mestiça, não guardava
rancores, e, pois, desfez-se ^em obzequios com a família
UÒ- amigo;. As outras visitas sahiram antes dõ jantar.
Puzeram-se á mesa ás quatro horas e principiaram a comer com boa disposição, carregando no virgem logo desde
a sopa. Senhorinha destacava-se do grupo gjPba sua timides
de menina de çollegio parecia, entre aquella gente, triste
e assustada ao mesmo tempo. O pae açabrunhaya-a com
as suas solicitudes brutaes e com as suas perguntas sobre
os estudos. Á excepção d'ella, todos os outros estavam,
antes da sobremeza, mais ou menos chumbados pelo vinljo.
Jeronymo, esse estava de todo. Piedade, instigadapor elle*
esvasiára frequentes vezes o seu copo e, ao fim do jantar,
dera para queixar-se amargamente da vida; foi então que
ella, já com azedume na voz, fâllou na divida do çollegio e
nas ameaças da directora,
— Ora, filha! djsse-lhe o cavouqueiro. Agora esttls tu
também para ahi com essa mastigação! Deixa as tristezas
para outra vez! Não nos amargures o jantar!
— Triste sorte a minha! 1
— Ai, ai! que temos lamuria!
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— Como não me hei de queixar, se tudo me cprreyj
mal?!
Sim? Pois se é para isso que aqui vens melhor será
não tornares c á ! . . . resmungou Jeronymo, franzindo o sobrolho. Que diabo! com choradeiras nada se endireitaf
Tenho eu culpa de que sejas i n f e l i z ? . . . Também o sou e
não me queixo de Deus!
Piedade abfio a soluçar.
,
Ahi temos! berrou o marido ^ erguendo-se e dandpf
uma punhada forie sobre a j n e z a . E aturem-na! Por maíà
que um homem se não queira zangâr, ha de estoirar por
força! Ora bolas !
Jlpl^
Senhorinha correu para junto do pae, procdrando contel-o.
^ Sebo ! berrou elle, desviando-a. Sempre a mesma
coisa! Pois não estou disposto a aturar isto! Arre!
x U - E u não vim cá por p a s s e i o ! . . . proseguio Piedade
entre lagrimas! Vim cá para saber da conta do colleJÉ 0
^ ^ r Pague-a você, que tem lá o dinheiro que lhe deixei!
Eu é que não tenho nenhum !
jjpf?; Ah! então com que não pagas? !
— ; f ã o ! Com um milhão de raiosj
— É que és ainda muito peior do que eu suppunha! .
— Sim, hein?! Pois então deixe-me cá com toda a
minha ruindade e despache o becco! Despache-o, antes
que eu faça alguma asneira!
f* — Minha pobre filha! Quem olhará por ella, Senhor dos
áfilictos?!
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— A pequena já hão precisa de collegio! deixe-a cá
commigo, que nada lhe fallará !
- i ' Separar-me de minha filha? a única pessoa que me
resta?!
— O' mulher! você não está separada d'ella a.semana
inteira?... Pois a pequena, em vez de ficar no collegio,
fica aqui, e aos domingos irá vel-a ! Ora ahi tem !
— Eu quero antes ficar com minha m ã e ! . . . balbuciou
à ineninaf abrançando-se, a Piedade.
É — Ah! também tu, ingrata, já me fazes- guerra ? ! Pois
vão com todos os diabos! e não me tornem cá para me
ferver o sangue, que já tenho de sobra com quearreliar-me!
— Vamos d'aqui! gritou a portugueza, travando da filha
pelo braço? Maldita a hora em que vim cá!
E as duas, mãeejfilha, desappareceram; emquanto Jeronymo, passeiando de um para outro lado, monologava,
furioso sob a fermentação dô vinho.
Rita não se mettêra na contenda, nem se mesjtrára a
( à ^ j l e nenhuma dás partes. « 0 homem, se quisesse
voltar para junto da mulher, que voltasse ! Ella não o prenderia, porque amor não era obrigado! »
Depois de fallar só por muito espaço, o cavouqueiro
atirou-se a uma ca^fira, despejou sombrio dois dedos de
laranginha n'u'm copo e bebeu-os de um trago.-'
— Arre! Assim também
não!
A mulata então approximou-se'|'elle, por dejtraz ; jegu^.
rou-lhe a cabeça entre as Qiãos é beijou-o na boccÉv arredando com os lábios a espessura nos bigodes.
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Jéronymo voltou-se para a amante, tomou-a pelos quar
drís e assentou-a em cheio sobre as suas coxas.
— Não te rales, meu bem ! disse ella, affagando-lhe os
cabellos. Já passou 1
— Tens razão! besta fui eu em deixal-a pôr pé cá dentro de casa!
E abraçaram-se com impeto, como se o breve temporoubado pelas visitas fosse uma interrupção nos seus
amores.
Lá fóra, junto ao portão da estalagem, Piedade, com o
rosto escondido no hombro da filha, esperava que as lagrimas cedessem um pouco, para as duas seguirem o seu destino de enxotadas.
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X Chegaram Jí çasa ás npve horas "da n oite. Piedade levava
o coração feito em lama ; não déra palavra por-tod& o caminho e Io$0 que reço!n%a D^pna,-éncostou-se á commoda, soluçando.
Estava tudo acabado! Tudo acabado!
" Foi á garrafa de aguardente, bebeu uma boa porção;
chorqú ainda, tornou a bebér, e depois sábio ao pateo, disposta ^parasitar a alegria dos que se divertiam,lá fóra.
A. das Dôres tivera jantar de festa; ouviamvse as risadas
d'ella e a: voz avinhada e grossa do seu homem, o tal sujeito do commercio, abafadas de vez em quando pelos
berros da Machona, que ralhava com ^gostinho, Em diversos pontos cantavam e tocavam viola.
Mas o cortiço já não era o mesmo; èstáva muito diíferento; mal dava idéa; do que fôra. O pateo, como João
Romão havia promettido, estreitára7§efcom
edificações
novas; agora parecia uma rua, f 0 # calçado^ por:igual e
illuminado por tres Iam peões grandes, symetricamente dispostos. Fizeram-se seis latrinas^seis torneiras d'agoa e
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tres Mnheiros. Desappareceram as pequeqas hdHas, os
jardins de quatro a oito palmos e os immetf|DS de^sitos
de garrafas vasias. Á esquerda, até onde ac9PHní> pre- dio do Miranda, estendia-se um novo correr de càsinfiag de
porta e janella, e d'ahi por diante, acompanhando todo o
lado do fundo e dobrando depois para a direita até e s b a r rar no sobrado de João Romão, erguia-se um segurtdo
dar, fechado em cima do primeiro por uma estreita e
extensa varanda de grades de madeira, paraa qual sé subia
por duas escadas, uma em cada extremidade. Be cento e
tantos, a numeração dos commodos:elevou-se a mais de^
^qu|tro«entes; e tudo.caiadinho e pintado de fresco; paredes
bradas; portas verdes e gotteiras encarnadas. Poucos Jogares havia desoccupados. Alguns moradores puzeram piau-»
tas à porta e á. janella, em, meiastinas serradas ou em
vazo^ de barro. Albino levou o seu capricho até á cortina
de labyrintho e chão forrado do esteira. A casa d'elle des^,
taca^f-se das outras; era no andar de baixo,:e cá de fóra
via-se-lhe o papel vermelho da sala, a mofiilia muito bru- N
nida, jarras de flores sobre a commoda, um lavatorio com
o èspélho todo, céifiado da rosas artificiaes, um oratorio
grande, re|plaridescente de palmas doiradas e prateadas,:;'
toalhas de renda por ioda a parte, n'um luxo de egreja,
casquilho*© defumado. E elle, o pallido lavadeiro, sempre
com o se.u lenço cheiroso á volta do pescocinho, a^sua
calça bránca de bocca larga, o seu cabello mollê cabido
por detraz das orelhas bambas, preoccupava-se m^ito em arrumar tudo isso, eternamente, como se esperasse a cada
4nst|âte aVisita de um qptemhouVOs companheiros de es-
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talagem elogiavam-llie aquella ordem e aquelle asseio;
pena era que lhé'%essem as formigas na cama! Em ver•dade^ ninguém sáfea porque, mas a cama de Albino estava sempre coberta de formigas. Elle a destruil-as, e o
demonío do bichinho a multiplicasse cada vez mais e mais
todos os dias. Uma campanha desesperadora, que o trazia
Hriste, e aborrecido da vida. Defronte justamente ficava a casa
dó Bruno e da mulher, toda mobiliada de novo* com um
grande Candiéiro de kerosene em frente á entrada, cujo
reverbero pareci||$lhar desconfiado lá de dentro para
quem passava cá*no pateo. Agora, entretanto, o casal vivia
em santa paz. Léfecadia estava discreta; sabia-se qul ella
dava ainda muijto que fazer ao corpo sem o concurso do
marido, ma| ninguém dizia quando, nem onde, 0 Áléxan*
dre jurava, que, ao entrar ou sahir fóra d^horas, nunca a
pilhara no vicio ; e a esposa, a Augusta Carne Molle, ia
anais longe na defeza, porque sempre tivera pena de Leocama, pois entendia que aquejje .assanhamento por
homem não era maldade n'ella; .era praga de algum bocca
do diabo (jué- a— Estava sé
vendo d'isso todos òs dias! - - tanto que ultimamente, depois que a creatura pedio a um ^pajire um pouco de agiía
benta e benzeu-se com èsta em certos logáres, o fogo desapparecêra logo, e eíiá^ahUvivia, direita e sérià que não
dava que faltar a ninguém ! 'Augusta ficára com a família
ifuma" das casinhas do segundo andar, á direita; estava
grávida outra vez; e á noite via-sé o Alexandre, sempre
muito circunspecto,. a passei ar ao comprido da varaíida,
acalentando uma criancinha ao collo, emquanto a mulher
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dentro de casa cuidava de outras. A filharia crescíamos,
que mettia medo. « Era um no papo^í outro no sacco! »
Moravam agora também d r esse lado os dois cúmplices de
Jeronymo,% Pataca e o Zé Carlos, occupandq|tóntos o
mesmo cómmodo \ . defronte da porta tinham um fogãòzi- •
nh@ e um fogareiro, *em ,que preparavam elles mesmos a
sua comida. Logo adiante era o quarto de|jum empregado*
do corre^, pessoa muito callada, bem vestida e pontual no
pagamento *, sahia todas as manhãs e, voltava ás dez da
noite, invariavelmente; aos domingos
ia á rua para
comer, e depois fechava-se em casa e, íhouvesse o que
houvesse no cortiço,; não punha mais o nariz de fóra. E,
assim como este, notavam-se por ultimo na estalagem
muitos inquilinos novos, que j á não eram genfe,sem gravata e sem meias. Á;feroz engrenagem d'aquella machina
terrível, que nunca parava* ia j á lançando os dentes a uma
nova camada spcial^. ^ u e , pouco a pouco,, se deixaria
ai;rástar inteira láv para' dentro. Começavam a vir os estudantes"* p o b r e s , | com>.os seus çhapéos; desabados, o
paletó fuveiro, uma pontinha 'de cigarro a queimar-lhes
a pennugem do buço, e as algibjeiràs ^muito cheias^
mas só d e j i p É s e jornaes; surgiam contínuos'^:de
repartições^piiilicas, 'caixeiros 4 e b o q u i m , artistas de
theatj;o, condíiç||)res de bonde, e' vendecf&íes de bilhetes de
I O T Ê D I - D Q lado"esquerdo, .toda a parte eqi que havia varanda foi moriopolisada pelos italianos; habitavam cinco.a
cinco, seis a seis rio mesmo quarto, e notava-se que n'esse
ponto a estalagem estava já muito mais suja que nos outros. Por naelhor que João Romão reclamasse, formava-se
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ahi todos Os" $ia uma esterqueira de cascas de melancia e
laranja. Era uma communa ruidosa e porca a dos demónios
dos mascates! Quasi que se não podia passar lá, lai a accumulação de taboleiros de lotiça e objectos de vidro, caixas
de quinquilharia, molhos e molhos de vasilhame de folha,
de Flandres, bonecos e castellos de gessò, realejos, m a n cos, o diabo! E tudo isso no meio de um fedor nauseabundo de coisas pôdres, que empatava todo o cortiço. A
parte do fundo da varanda era assêiada felizmente e destacava-se pela profusão de passaros que lá tinham, entre os
quaes soWesahia uma arara enorme que, de espaço a
espaço, soltava um formidável sibilo estridente e rouco.
Por debaixo ficava a casa da Machona, cuja porta, como a
janella, Nênem trazia sempre enfeitadas de tinhorões è
begónias. O prédio do Miranda parecia ter recuado
alguns passos, perseguido pelo batalhão das casinhas da
esquerda, e agora olhava a medo, por cima dos telhados,
para a casa do vendeiro, que lá defronte erguia-se altiva,
desassombrada, o arsobrancêiro e triumphante. João Romão,
conseguira metter o sobrado do visinho no chinello, Q seu
era miais alto e mais nobre, e então com as cortinas e com
a mebilia nova impunha respeito. Foi abaixo aquelle.
grosso e velho muro da frente com o seu largo portão de
cocheira, e a entrada da estalagem era agofa dez braças
mais para dentro, tendo entre ella e a rua um pequeno jardim com bancos é um mode'sto repuxo ao meio, de cimento,
imitando pedra. Fôra-se a pittoresca lanterna de vidros
vermelhos; foram-se as iscas de figadí e as |árdinhas preparadas ali mesmo á porta da .venda sobre asrbrazas ; e
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na taboleta nova, muito maior que a primitiva, em vez de
« Estalagem de São Romão » lia-se em lettras caprichosas:
« Avenida São Romão »
0 Cabeça de Gato estava vencido finalmente, vencido
para sempre; nem já^ ninguém se animava a comparar as
duas estalagens. Á medida que a de João Romão prosnerava
d'aquelle modo, a Outra decahia de todo; raro era o dia
em que a policia não entrava lá e baldeava tudo aquillo a espadeirada de cego. Uma desmoralisação completa ! Muitos
Cabeças de Galo viraram^casaca, passando-se para os Garapiciis, entre os quaes ura homem podia %té arranjar a vidáj
*se- soubéfse trabalhar com geito en§* tempo de eleições^
Exemplos não faltavam!
Depois da partida de Rita, já senãa||azji|tifisambás ao relento com o choradinho da Bahia, e mesmo a canna verde
pouco se dansava e cantava; agorf onorte eram és forrobodós dentro de casa, com tres ou quatro músicos,, ceia de
caíé comfjlo; muita calça branca e muito vestido engommado.
^Etoca a enfiar para ahi quadrilhas e polkas até
romper a manhã!
,
*
Mas n'aquelle domingo o cortiço estava banzeiro ; havia
apenas uns grupos magros, que se divertiam com a viola à
porta d e ^ a . O melhor, ainda assim, era o da das Dôres.
Piedade dirigio-se logo para lá, sombria e cabisbaixa.
Com ò demo! você anda agora que nem o boi castrado!
excíãmou-lhe o Pataca, âssentando-se ao lado d1ella. As
9**
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-tri&lczas atiram-se para traz das costas, creaturâ de Deus !
A vida não dá'para tanto! O homem deixou-te ? Ora sebo!
mette-te com outro e põe o coração á larga!
Elia suspirou em resposta ,*ainda triste; porém a garrafa
de paraty correu a roda, de mão em mão, e r á segunda
volta, Piedade já parecia outra. Começou a conversar e a
tomar interesse no pagode. D'ahi a pouco era, de todos a
mais animada, fallando pelos cotovellos, criticando e arremedando as figuras ratonas da estalagem. O Pataca ria-se,
a quebrar a espinha, cahindo por cima d'ella e passando-lhe
, 0 bra^j, ii#çintura.
ainda é mulher pr'um homem fazer .uma asneira!
— Olha p'ra que lhe deu a ébria! Solta-me a perna,
Estupor!
O grupo achava graça nos€ois e applaudia-os cem garga-*
Ilíadas. E o paraty a circular sempre de mão em mao. A
das Dôres não descansava um momento: mal vinha de
encher a garrafa lá dentro de casa, tinha"de voltar outra
vez para énçhel-a de npvo.« Olha qiié eltafa! Vão beber
pr'o diabo ! ê Afinal appareceu com o garrafão e pousou-o
no melo dá roda. *
L|— Querem saberf Empinêm por ahi mesmo, que já
estou com os quartos, doendo de tanto andar de lá p'ra c á !
Essa noite, a bebedeira de Piedade foi completa. Quando
João Romão entrou,de volta da casa do Miranda, éncontrou-a
a dansar ao sòm de palmas, gritos e risadas, no meio de
uma grande troça, a saia levantada, os olhos requebrados,
a pretender arremedar a Rita no seú choradinho do Bahia.
Era a boba da rpda. Batiam-lhe paiiiiadas 110 trazeiro e com
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o pé embaraçavam-lhe as pernas, para a ver cahir e r e t o ^ ^ i í
tar^|je no chão.
O vendeiro, de fraquee chapéo allo, foi direito ao grupo,
então muito mais reforçado de gente, e intimou a todos;
que se recolhessem. Aquilio j á não eram horas para s e m - |
lhante algazarra ! • *
— Vamos ! Vamos | Cada um para sua casa,!
Piedade foi a, única que protestou, reclamando o seu ^
direito de brincar um pouco com os amigos.
Que diabo ! Não se estava fazendo mal a ninguém ! ;
— Ora vá mas é p'ra cama cozer a mona ! vituperou-lhe
João Romão, repellindo-a. Você, com uma filha quasi mulher, não tem vergonha de estar aqui a servir de palhaço ? !••
Forte bêbada!
Piedade assomou-sè com a descompostura, quiz d e s p i ^ ^ g
car-se, chegou a arregaçar as mangas e sungar a saia; mas | j
o Pataça metteu-se nopieio e^conteve-a, pedindo a J o i o
Romão que hão levasse aquillo em conta, porque era tudo
j
.cachaça.
v;V
| (
— Bom, bom, bom ! mas aviem-se ! Aviem-se !
E não se retirou sem ver a roda dissolvida, e cada qual
procurando a casa.
Recolheram-se todos em silencio ; só o Patáca e Piedade
deixaram-se ficar ainda no pateo, a discutir' o acto do
,
vendeiro. O Pataca também estava bastante toucado. Ambos'
Reconheciam que lhes não convinha demorar-se ali, porém
nenhum dos dois se sentia disposto a metter-se no quarto.
— Você tem lá alguma coisa que beber em casa ? . . .
perguntou elle afinal.
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^ Ella não sabia ao certo; foi ver. Hávia meia garrafa de
paraty e um resto de vinho. Mas era preciso não fazer barulho, por'mor da pequena que estava dormindo .
, Entraram em ponta de pés, a fallar surdamente. Piedade
deu mais luz ao candieiro.
—r Olha agora Vamos ficar ás escuras ! Ácabou-se o gaz í
O Pataéa sahio, para ir á casa buscar uma véla, e de
volta trouxe também ura pedaço de queijo e dois peixes
fritos, que levou ao nariz da lavadeira, sem dizer nada.
Piedade, aos bordos, desoccupou á meza do engommado e
sérvio dois pratos. O outro reclamou vinagre e pimentas e
perguntou se havia pão.
-— Pão ha. O vinho é que é pouco !
H l ^ Não faz mal! Vae mesmo com a canninha!
P" E assèntaram-se. O cortiço dormia j á e só se ouviam, no
«silencio da noite, cães que ladravam lá fóra na rua, tristemente. Piedade começou a% queixar-se da vida veio-íhe
uma crise dejlagrimase soluços. Quando poude fallar contou
o que lhe succedêra essa tarde, narrou os pormenores da
sua ida com a filha á procura do marido, o jantar em commum cóm a peste da piulatá, è afinal a sua humilhação de
vir de lá enxovalhada corrida.
Pataca revoltou-se, nãa.com o procedimento de Jéfónymo
mas com o d'ella.
^P Rebaixar-seáquelle ponto ! com eífeito !... Ir procurar o
bomem lá fta casa da outra !... Oh !
— Elle tratou-me bem, quando lá fui da primeira vez...
Hoje é que não sei o que tinha: só faltou pôr-me na rua aos
ponta-pés I
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— Foi bem feito! Ainda acfto pouco ! Devia ter lhe mettido o páo, para você não ser tola !,
r É mesmo !
Pois nao ! O que não falta Ião homens,' filha ! O
mundo é grande ! Para um pé doente ha sempre um chinello velho !—E ferrou-lhe a mão nas pernas — chega-te
para mim, que te esquecerás do outro ! "
Piedade repellio-o.
Que se deixasse de asneiras!
— Asneiras ! É o que se leva d'esta vida !
A pequena acordára lá no quarto e viera descalça até á
porta da sala de jantar, para espiar o que faziam os dois.
Não deram por ella.
E a conversa proseguió, esquentando á medida que a
garrafa de paraty se esvasiava. Piedade deu de mão aos seus
desgostos, pôz-se a papaguear um pouco; as lágrimas fo-,
ramlse-lhe; e ella manducou então com appelite^ findo Já
das pilhérias do companheiro, que continuava a apálpar-lhe,
de vez em quando as coxas.
Aquellas coisas, assim, sem se esperar, é que tinham
graçá'!... dizia elle, excitado e vermelho, comendo com a
mão, a embeber pedaços íjp peixe no molho das pimentas.;
Bem tolo era quem se mata^ !
Depois lembrou que não viriá fóra de proposito uma chicrinha de café.
'v — Não sei se ha, vou ver, respondeu a lavadeira,
erguendo-se agarrada á meza^
E bordejou até á cozinha, a dar esbarrões péla direita e
pela esquerda.
9***
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i .— Tento na lem%
mar está fórte ! exclamou
Pataca, íevántando-sé também, para ir ajudal-a.
Lá perto do fogão agárrôu-a de súbito, como um gallo
abafando uma gallinha.
\ — Larga ! reprehendeu a mulher, sem forças para se
defender.
,Elle apanhou-lhe as fraldas.
- r Espera ! Deixa!
L
Não quero !
:>
E ria-se por vera altitude cómica dó Pataca vergado
defronte d'ella.
k ~~ Que mal faz?... Deixa 1
Sahe d'ahi, diabo !
E, cambaleando, amparados um no outro, foram ambos
a# chão.
jp-; — OJha' que peste ! resmungou®%^esgraçada, n a a n d o .
o adversario conseguio saciar-se n'ella. Marrai os te partam f j f
% E deixou-se ficar por terra. Elle pôz-se de pé e, ao erfca- ,
minhar-se para a sala de jantar, sentio uma ligeira sombra
fugir em sua frente. Era a pequena, qiíe fora espiar a porta .
da cozinha.'
Pataca sfesustára-se.
~r Quem anda aqui a correr como gato ?... perguntou ,
iVoltandoater com Piedade, que permanecia no mesmo
logar; agora quasi adormecida.
Sacudio-a.
— Olá ! Queres ficar ahi, ó creatura! Levanta-te! Anda a
vero café !
E, tentando erguel-a* suspendeu-a por debaixo dos
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braços. Piedade, malmudou â^posiçlQ da cabeça,.^omife
sobre o peilo e a, barriga uma golphada fétida. TÊ/\ %
— Olha o demo ! resmungou Pataca. Está que se nã$
pode lamberT
E foi preciso arrastal-a até á cama, que nem uma trouxa
de roupa suja. A infeliz não dava accordo de sj.
Senhprinha acudira, perguntando afflicta o que tinha a
mãe. *
Não énada, filha! explicou o Pataca. Déixa-a Bòrmir,
que isso passa ! Olha l se ha limão em casa passa-lhe úm
pouco atraz da orelha, e verás que amanhã acorda fina e
prompta p'ra outra !
A menina , desatou a soluçar.
E o Pataca retirou-se, a dar encontrões nos trastes, furioso, porque, afinal, não tomára café.
— Sebo ! :
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Ao mesmo tempo, João'Romão, em chinellas e camisola,
passeava de um para outro lado no seu quarto novo. Um
aposento largo e forrado, de azul e Branco com flôrinhas
amareMs fingindo oiro; havia um tapete aos pés da cama,
e sobre a peniqueira um despertador de nikel, e a mobilia
toda era já de casàdòS,-porque o esperto não estava para
$omppar moveis duas veze^
J Párdçia muito preoccupado; peásava em Bertoleza que,
a essas horas, dormia lá em baixo, n'um vão de escada,
^os fundos do armazém, perto da commúa.
, Mas que diabo havia elle de fazer afinal d'aqueHa
peste
. .
;
E coçava a cabeça, impaciente por descobrir um meio
de ver-se livre d'e)la.
É que n'es.sa npite o Miranda lhe fallára abertamente so<*
bre o que ouvira de Botelho, e estaVa tudo decidido : Zulmira aceitava-o para marido e Bona Estella ia marcar o dia
do casamento,
O diabo era a Bertoleza!,..
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E o vendeiro ia e vinha no quarto, sem achar uma boa
solução para o problema.
Ora, que raio de difficuldade armára efe próprio para se
coser !.. . Como poderia agora mandal-a passear, assim,
de um momento para outro, se ò demonio da crioula o ;
acompanhava já havia tanto tempo e toda a gente na estalagem sabia d'isso ?
E sentia^se revoltado e impotente flefronte d'aquelletranquillo obstáculo que lá estava em baixo, a dormir, fazendo-lhe em silencio um mal horrível, perturbgndo-lhe4.
estupidamente o curso da sua^ l#icidade, retardando-lh^x
talvez sem consciência, a chegaaa d'esse bello. futuro, coa^
quistado á força de tamanhas privações e sacrifícios í
P Que ferro!
Mas, só com lembrar-se da sua uniM* com aquella bra-r?'
sileiríífria fina e aristocratica, um largo quadro de victorias
rasgava-se defronte da desensofbida avidez da sua vafdadft"
Em primeiro logar fazia-se membro de uma farni^ t r á d ^
çigrrãlmente orgulhosa, como era, dito por todo's, a de
$ona Estella; em segundo logar augme^tava cpnsiderafManente os seus bens com ó dote da noiva, qué era ricá •
eem terceiro, afinal, caber-lhe-ia «mais .tarde tudo o que
o Miranda possuia> realisando-se d/este.modo um velho so-#
nho que o vendeiro affagava desde o banimento da sua rivalidade com o visinho. m
E via-se já na brilhante posição que o esperava : uma
vez de dentro, associava-se logo como sogro e iria, pouco
a pouco, como quem não quer a coisa, o empurrando par$
o,lado, até empolgar-lhe o logar e fazer de si um verdá^

322

ALUIZÍO AZEYEDO.

deirochefe dia colónia portugueza no Brasil; depois quando
o barco estivesse navegando ao largo a todo o panno—Tome
fá alguns pares J l contos de reis e passe-me para cá 0
titulo de Visconde!
Sim, sim, Visconde ! Porque não ? E mais tarde^ com
certeza, Conde ! Eram favas contadaf!
m Ah ! elle, posto nunca o dis'séra a ninguém, sustentava
Se si para si nos ultinftis annos o firme pfapôsííb de fazer-se
úín titular mais graduado que o Miranda. E, só depois de
ter o titulo nas unhas^, é que iria á Europa, de passeio,
Sustentando grandeza, mettendo invejas, cercado de adulações, libçral, prodigo, brasileiro, atordoando* o mundo
grelho coih o seu oiro novo americano!
E a bertoleza ? gritava-lheldo interior uma voz Impertinentf»exacto ! E á Bertoleza ?.,. repetia o infeliz, sem
interromper o seu vae-^vem ao comprido da alcova.
j§ iQiabo! E não poder arredar logo da vida aquelle ponto
negro; apagal-o rapidamente,comô quem tiyada pelleuma
nódoa de lama ! Que raiva ter de reunir aos voos mais fuigurosos da sua ambição a idéa mesquinha e ridícula
d*àquella inconfessável concubinagem ! E não podia deixar
de pensar no demoniô da negra, porque a maldita ali estava perto, a rondai-o ameáçadora e sombria; ali estava
como o documento vivo das su^svmisérias, já passadas
mas ainda palpitantes., Bertoleza devia ser esmagada, devia ser supprimida, porque era tudo que havia de máo na
vida d'elle ! Seria um crime eonserval-a a seu lado ! Ella
era o torpe balcão da primitiva bodega; era o aladroado
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viutéinzinlio de manteiga em papel pardo; era o peixe trazido da praia e vendido á noite ao lado do fogareiro á porta
da taberna; era o frege immunáo e a listârcantada das eôij
mezanas á portugueza; era o somno roncado n'um colchão,
fétido', cheia de bichos; ella era a sua cúmplice e era|gtod®
o seu mal—devia pois extinguir-se! Devia ceder o logar á 1
pai lida mocinha de mãos delicadas e cabellos perfumados^ jj
que era o bem, porque era o que ria e alegrava, porque.
erâ a vida nova, o romance solfejado ao piano, as flôje^
nas jarras, as seda^e as rendas, o chá servido em porj|-?
lanas caras ; era emfim a doce existencia dós ricof, dós
felizes ejlos fortes, dos que herdaram sem trabalho ou
dos que, a puro esforço, conseguiram accumular dinlleipf
rompendo e subindo por erifro o rebanho dos e s ^ É ^ p ^ t
M dós f r a c o s ^ o vendeiro tinha defronte 38s Wbc^o namorado sorriso da filha do Miranda, sentia arffda a |eve
pressão do braço melindroso que sq apoiara ao seu, algumas horas antes, em^passeip peFa 'praia dé Botafogo ;:r,es^l
pirava ainda os. perfumes da menina, suaves, escolhidos ©
penetrantes como palavras de amor; nos-seus dedos grossos, cultos, ásperos e vermelhos, conservava a impressão'
da tépida caricia d^quella mãozinha enluvada que, dentro em potfco, nos'pra.zeres:|^r^tidps'do-TOa]^imonio,; affag^r-lhe-iaas carnes e os cabellos.
Mas, e a Bertoleza?.. .
Sim! era preciso acabar com ella! despachal-a! sumil-â"
por uma vez!
#Deu meia noite no relogio do armazém,. João Romão to-^
riiòu uma véla e desceu aos fund^ da casa,, foide Bertoa
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leza dormia. Approximou-se d'ella, pé aíite pé, como um
criminoso que leva uma idéa homicida.
* A crioula estava immovél sobre o enxergão, deitada de
lado, com a cara escondida no braço direito, que ella dobfáráípor debaixo, da cabeça. Apparecia-lhe uma parte do
corpo, núa.
João Romão contemplou-a por algum tempo, com asco.
^ E era aquillo, aquella miserável, pretà que ali dormia
indifferentemente, o grande estorvo çla sua ventura!...
Parecia impossivel!
— E se ella morresse?,. •
. .. Esta phraàe, que elle tivera, quando pensou pela priméira
vez n'aquelle obstáculo á sua felicjdade, tornava-lhe agora
aò espirito, porém jã amadurecida e transformada n'esta
outra :
-4 É se eu a matasse ?
Mas logo um calafrio de pavor correu-lhe por todos os
nervos.
Além disso, c o m o ? . . . Sim, como poderia despachal-a,
| sem deixar signaes compromettedores d<* crime ? . . . Envenenando-a?... Dariam logo pela coisarfrr.^atal-a a tiro?...
Peior! Leval-a a um passeio fóra da cidade, bem longe e,
no melhor da festa, atiral-a ao mar ou por um despenhar
deiro, onde a morte fosse in%llivel ?... Mas como arranjar
tudo isso, se elres nunca passeiavam juntos?...
" Diabo! |
Epdesgraçado ficou a pensar, abstraeto, de castiçal na
mão, .sejn/ despregar os olhos de cima de BertSleza, que
continuava immovel, com^o rosto escqndido no braço.
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— E se eu a esganasse aqui m e s m o ? . . .
E deu, na ponta dos pés, alguns passos para frente, pa- . J É
rando logo, sem deixar nunca de contemplal-a.
Mas a crioula ergueu de improviso a cabeça e fitou-o 1
com olhos de quem não eslava dormindo.
— Ahlfefelle.
— Que é, seu João ?
— Nada. "Vim*só ; v e r - t e . . . Cheguei ainda não ha
m u i t o . . . Comovais tu?.... Passou-tea dôr do lado?... s
Ella meneou os hombros, sem responder ao certo..
Houve um silencio entre os dois. João Romão não sahia
o que dizer e sahio afinal, escoltado pelo imperturbável
olhar da crioula, que o intimidava mesmo pelas costas.
— Teria desconfiado ? pensou o miserável, subindo de ,
novo para o quarto. Qual? Desconfiar de q u e ? . . .
E metteu-se logo na cama, disposto a não pensar mais
n'isso e dormir incontinenti. Mas o seu pensa Alento conti- 4
nuou rebelde a parafusar sobre 0 mesmo assumpto.
— É precisol^|pachal-a! É preciso de^ràchal-a quanté * j
antes,, seja lá como fôr ! Ella, até agora, não deu ainda | :
signafrde si; não abrio o bico a respeito da questão ; m a s , * > : / .
Dona Estella está a marcar o. dia do casamento; não levará '
muito tempo para isso... o Miranda naturalmente communica a noticia a o r a m i g o s . . . o facto corre de bocca em
J
b o c c a . . . j§ftèga aosi ouvidos da crioula, © e s t á , vendo-se*
abandonada, estoira! estoira com certeza!»E agora o ve-* ^
r á s ! Como deve ser bonito, hein ? . . . Ir tão bem até aqui
e, esbarrar na opposição da negra ! . . . E os commentarios
depois1... O que não d|rão o | inveiosoá lá da P r a ç a ? . . .
10
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«1Ah, a h ' elle tinha em casa uma amiga, úma preta im-r"
munda com quem vivia! Que typo! Sempre ha de mostrar
que é gentinha de laia muito -baixa!... E aqui a éngãzopar-nos com uns ares de capitalista que se trata á véla de
libra! Olha o Carapicú para que havia de dar.! Sáe sujo ! »
E, então, a familia da menina, com medo de eahir também
na bocca do mundo, volta átraz e dá o dito por não dito!
-Bem sei que ella está a par de tudo'; isso, olé se está! mas
finge-se desentendida, porque conta, e com razão,'que eu
não serei tão parvo que espere o dia do casamento sem
ter todo sumisso á negra! contam quç a coisa correrá sem
o menor escandalo! E eu, no emtanto, tão besta que nada
fiz! E a peste d§ crioula está ahi senhora do terreiro #omo
j a n t e s , e não descubro meio de ver-me livre d 1 elfa!..»
Ora já se -vio como arranjei semelhante entalação ? . . . Isto
contado não se acredita !
\ E pisava e repisava o caso, sem achar meio de dar-lhe
sahida.
g | Diabo!
— Ella ha muito que devia estar longe de m i m . . . fiz
mal em não cuidar logo d'isso antes de mais nada ! . . . Fití
um pedaço d'asno! Se eu a tivesse despachado logo, quando
ainda se não iallava no meu casamento, "ninguém desconfiaria da historia : « Porque diabo iria o pobre homem dar
cabo de uma mulh(er, com quem vivfe na melhor paz e
que eraatèj dgjitro de casa, o seu braço direito?;., » Mas
ag;|ra, depois d o a d a s aqoellas reformas de vida; depois*
da separação das camas, e principalmente depois que"cor-*
resse a noticia do casamento, não faltaria de certo
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quem o accusasse, se a negra appareéesse morta de
repente !
Diabo !
. Derarh quatro horas, e o desgraçado nada de .pregar
olho ; continuava a matutar sobre o assumpto, virando-se
de um para o outro lado da sua larga e rangedora cama
de casados. Só pelo abrir da aurora conseguio passar pelo
somno ; m a s , logo ás sete aa rnanha, teve de pôr-se a pé:
0 cortiço estava todo alvoroçado com ura desastre.
:A Machona lavava á sua tina, ralhando e discutindo
como/ sempre, quando dois trabalhadores, acompanhados
de um ruidoso grupo de curiosos, trouxeram-lhe sobre uma
tabça o.cadaver ensanguentado do filho. Agostinho havia;,
ido, secundo o costume, brincar á pedreira com outros
dois rapazitos da estalagem; tinham, cabritando pelas arestas do precipício, subido a uma altura superior a duzentos
metros do chão e, de repente, faltára-lhe o equilíbrio e o
infeliz rolou de lá*àbaixo, partindo os ossos e atassalhando
as carnes.
^
Todo elle, coitadinho,' era uma só massa vermelha; as
címèllas quebradas no joelho, dobravam molles para debaixo cias coxas; a cabeça, desarticulada, abrira no casco
e despejava o pirão dos miolos ; n'uma das mãos faltavam1 he todos os dedos e no quadril esquerdo via-se-lhe sahiruma ponta de osso ràlado pela pedra.
Foi um alarme no pateo quando elle chegou.
? Cruzes ! qUe desgraça!
W; Albino, que lavava ao lado da Machona, teve uma synJcope; Nênêm ficou que nem doida, porque ella queria
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muito áquelle irmão; a das Dôres impredou contra os trabalhadores, que deixavam um filho alheio matar*se d'aquelle modo em presença d'elles; a mãe, essa apenas soltou
um bramido de monstro apunhalado no coração e cahio
mesquinha junto do cadaver, a beijal-o, vagindo como uma
criança. Não parecia a mesma !
As mães dos outros dois rapazitos esperavam immoveis
e lividas j3ela volta dos filhos, e, mal estes chegaram á estalagem, cada uma se apoderou logo do seu e cahio-lhe
empima, a soval-os ambos que mettia medo.
f — Mira-te n'aquelle espelho, tentação do diabo ! exclamava uma d'ellas, com o pequeno seguro entre as pernas e
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a encher-lhe a bunda de chinelladas. Não era aquelle que
devia ir, eras tu, peste ! áquelle, coitado ! ao menos ajudava a mãe, ganhavá dois mil reis por mez regando as
plantas do Commendador, e tu, coisa ruim, só serves para
me dar consumições ! Toma ! Toma! Toma !
E o chinello cantava entre o berreiro feroz dos dois rapazes.
João Romão chegou ao terraço de su^ casa, ainda em
mangas de camisa, ede lá mesmo tomou conhecimento do
que acontecêra. Contra todos os seus , habitokimpressionou-se com a morte de Agostinho; lamentou-a no intimo,
tomado de estranhas condolências.
— Pobre pequeno ! tão nóvo... tão esperto... e cuja
vida não prejudicava a ninguém^ morrer assim, desastradamente !. .. ao passo que aquelle diabo velho da Bertoleza
continuava agarrado á existencia, ehvenenando-lhe a felicidade, sèm se decidir a despachar o beco í
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E o demonio da crioula parecia mesmo não estar deposta a ir só com duas razões; apezar de. triste e acabrunhada, mostrava-se forte e rija. Suas pernas curtas v e
lustrosas eram duas peças de ferro unidas pela culatra, das
quaes ella trazia um par de balas penduradas em sacco
contra o peito ; as roscas lustrosas do seu cachaço lembravam grossos chouriços de ,sangue, e na sua carapinha compacta ainda não havia um fio branco. Aquilio, arre! tinha
vida para o rj)sto do século !
— Mas deixa estar,. que eú te despacho bonito e asseiado 1... disseco vendeiro de si para si, voltando ao
quarto para acabar de vesti r-se.
Enfiava o collete quando bateram pancadas familiares na
porta do corredor.
— Então? ! Ainda se está em vai de lençóes ?...
Era a voz do Botelho.
O vendeiro foi abrir e fel-o entrar ali mesmo para a aí-'
cova.
'V- Ponha-se a gosto. Como vai você ?
— Assim. Não tenho passado lá essas coisas..:'
João Romão deu-lhe noticia da'morte do Agostinho e declarou que estava $om dôr de cabeça. Não sabia que diabo
tinha elle aquella noite, que não houve meio de pegar direito no somno.
— Calor... explicou o outro. E proseguiodepois dê uma]
pausai accendendo um cigarro : Pois eu vinha cá fallarIhe... Você não repare, más...
João Romão suppoz que o parasita ia pedir-lhe dinheiro
e preparou-se para a defeza, queixando-se inopinadamente
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sde que os 'nègocM : <ftã^jhe • corriam b e m m a s caloU-se,
porque Botelho áccrescerítou com o olhar fito nas unhas :
. — Não devia fallar n'isto... são coisas suas lá particulares, eco que a g # í § # ã o se mette, m a s . .
'J*
' O tabernèirq|GCTN^R§hendeu logo onde a visita queria
chegar e approiímpttj.^e d^lla, dizendo confidencialmente
—- Ííão 1 Ao coglrfrio I falle cóm franqueza.». Nada de
receios...
,
que... sim, Vfrèê sabe que eu tenho tratado do seu
casamento com a Zulmii^nha... Lá em casá não se falia
agora n'outra coisa... até a própria Dona Estella já está
muito bem disposta a seu favor... mas...
—JDesembuche, homem, de Deus !
— É que ha um pontinho que é preciso pôr^a limpo...
Coisa insignificante, mas...
, —- Mas, mas ! você não desembuchará por uma vez ?...
Ealle, que diabo!
Um caixeiro do armazém appareceu á porta^ prevenindo
de que o almoço eslava na meza.*
Vamos comer, disse João Romão, yòcê j á almoçou ?
| — Ainda não, mas lá em casa cornam com m i g o . . .
0 vendeiro mandou o seu empregadclpizer lániefronte á
familia do Barão que seu Botelho não iifao almoçcr. E, sem
tomar o casaco, passou çpnuir visita á sala de jantar.
0-cheiro activo dos moveis, polidos ainda de fresco, dava
ao aposento um caracter insociável de logar deshabitado e
por alugar. Os trastes,-tão nús como às paredes, eutristeciam com a sua fria ni lide?, de coisa nova.
— Mas vamos lá ! Que temos então?... inquirio o dono
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da casa, assentando-se á cabeceira da meza, emquanto o
outro, junto d'elle, tomava logar á extremidade de um dos
lados.
— É que, respondeu o velho em tom de mysterio, você
tem cá em sua companhia uma... uma crioula, que.., Eu
íiiió creio, nole-se, m a s . . .
— Adiante!

•

— É ! Dizem que ella é coisa sua... Lá em casa rosnou ! . . . 0 Miranda defende-o, affirma que não..>i Ah!
aquillo é Uma grande alma! mas Dona Estella, você sabe o
que são mulheres!... torce o nariz e... Em uma palavra :
receio que esta historia nos traga qualquer embaraço ! . . .
. Calou-se, porque acabava de entrar um portuguezinho,
trazendo uma travessa de carne ensopada com batatas.
João Romão não respondeu, mesmo depois que o pequeno sahio; ficou abstracto, a bater com a faca entre
os dentes.
— Porque você a n ã o manda embora?... arriscou-o Botelho, despejando vinho» no seu e no copo do companheiro .

l

Ainda d'ésta vez não obteve logo resposta; mas o outro
tomando,

afinal, uma resolução, declarou confidencial-

mente :
— Vou dizer-lhe toda a coisa como e l l a é . . . e talvez
que você até-mê possa a u x i l i a r ! . . .
Olhou para os lados, chegou mais a sua cadeira para
jurfío da de Botelho e accrescentou

em voz baixa :

— Esta mulher metteu-se commigo, quando eu principiava
minha v i d a . . . Então, confesso... precisava de alguém nos
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'rasds d'ella, que me ajudasse... e ajudou-me muito, não'
negoÍDevo-lheisso! não! ajudar-me ajudou!... m a s . . .
— ELdepois?
— Depois, ella foi ficando para ahi; foi ficando... e
agora...
— Agora é um-trambolho que lhe pôde escangalha? a
egréginha! É oc<iue é j
— Sim, que dirfiiia! pode ser um obstáculo sério ao
meu casam em o! Mas, que diabo! eu também, você comprehende, não a posso pôr na rua, assim, sem mais aquell a s ! . . . Seria ingratidão, não lhe p a r e c e ? . . .
— Ella já sabe em que pé está o negocio ? . . .
| T- Deve desconfiar de alguma coisa, que não é tola ! . . .
Eu, cá por mim, não lhe toqiiei em n a d a . . .
— E você ainda faz vida com ella?
— Qual! ha muito tempo que nem sombras d'isso.. *.
— Pois então, meu amigo, é arranjar-lhe uma quitanda
em outro bairro; dar-the algum dinheiro e... Boa viagem!
O dente que já não presta arranca-se fóra!
João Romão ia responder, mas Bertoleza assomou á entrada da sala. Vinha tão transformada e tão livida que só
com a sua presença intimidou profundamente os dois.
A indignação tirava-lhe faíscas dos olhos e os lábios tremiam-lhe de raiva. Logo que faHou veio-lhe espuma aos
cantos dabocça.
— Você está muito enganado, seu Jòâo, se cuida que se
casa e m e atira á t ô a ! exclamou ella, Sou negra, Sim,
mas tenho sentimentos! Quem me comèu a carne tem de
roer-me os ossos! Então ha de uma creatura ver entrar
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anno esahir anno, a puxar pelo corpo todo o santo dia que
Deus manda ao mundo, desde pela manhãzinha até pelas,
tantas da noite, para ao depois ser jogada no meio da rua,,;
como gallinha podre?! Não! Não ha de ser assim, seu João!
— Mgra filha de Deus, quem te disse que eu quero a.tirar-te á! tôa?... perguntou o capitalista.
Eu escutei o que você conversava, seu Joãol A mim
não me cegam assim só! Você é fino, mas eu também soií!
Você está armando casamento com a menina de seu Miranda !
# — Sim, estou ! Um dia havia de cuidar de meu casamento !?;.;Não hei dé ficar solteiro toda a vida, que nãò
nasci para pandego! Mas também não te sacudo na rua,
como disseste; ao contrario agora mesmo tratava aqui
com "seu Botelho de arranjar-te uma quitanda e..
— Kão!; Com a quitanda principiei; não hei de ser
quitandeira até morrer! Preciso1 de um descanço! Para
isso mourejei junto de você emquanto Deus Nosso Senhor
me deu fòrçg/ e saúde !
— Mas afinal que diabo queres tu?!
— Ora essa! Quero ficar a seu lado! Quero desfructar o que. nós dois ganhámos juntos! quero a minha parte
no vque fizemos com o nosso trabalho! quero o meu regalo, como você quer o seu !*
— Mas não vês que isso é um disparate ? . . . Tu não
te conheces?... Eu te estimo, filha; mas por ti farei o
que fôr bem entendido e não loucuras! Descança que nada
te ha de faltar!... Tinha graça, com etfeito, que ficássemos
vivendo juntos L...Não sei como não me propões casamento!
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— Ah ! agora eu riáo mé enxergo ! agora eu não presto
para nada ! Porém,Aquando você precisou de mim não lhe
íirjava mal servir-se de meu corpo e aguentar a sua casa
com a-meu trabalho | Então a negra servia para um tu d e ,
agora não presta para mais nada, e alira-se com ella no
monturo do cisco ! N ã o ! assim também Deus não m a n d a !
pois se aos cães velhos não se enxotam, porque me hão de
pôr fóra d esta casa, em que metti muito suor do meu
rosto?... Quer casar, espere então que eu feche primeiro
os olhos; não seja ingrato !
* João Romão perdeu por fim a paciência e retirou-se da
sala, atirando a amante uma palavrada porca,
|J|§r Não vai a pena encanzinar-se... segredou-lhe o B o L Iho, acompanhando-o até á alcova, onde o vendeiro enterrou,com toda a força o chapéu na cabeça e enfiou o palito
Xum a mão fechada em murro.
— A r r e ! Não a posso aturar nem: mais um instante!
^Que vá para o diabo que a carregue !|»ém casa é que não
jme fica!
— Calma, homem de Deus! Calma!
— Se não quizer ir por bem, irá por m a l ! Sou eu quem
Õ diz!
fil

o vendeiro esfuziou pela escada, levando atraz de si o

velhote, que mal podia acompanhal-o fia carreira. Já na esquina da rua parou e, fitando no outro o seu òlhar flammeíjante, perguntou-lhe :
R — Você vio ? !
; « • — É . . . resmungou-o parasita, de cabeça baixa, sem
iiifôrromper os passos.
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E seguiam em silencio, andando agora mais * de vagar ;
ambos preoccupados.
No fim de unia boa pausa, Botelho perguntou se BertoJbesia-era escrava quando João* Romão tomou conta' cTella.
Esta pergunta trouxe uma inspiração ao vendeiro. Ia
pensandosem mettél-a como idiota no Hospício de Pedro J L
mas accudia-lhe agora coisa muito melhor: entregal-a ao
seu senhor, restituil-a legalmente á escravidão.
Não seria difficil... considerou elle; era só procurar o
dono da escrava, dizer lhe onde esta se achava refugiada ©
aquelle ir logtfbuscal-a com a policia.
, E respondeu ao Botelho :
— Era e é ! >
r^- Ah ! Ella é escrava ? De quem ?
— De um tal Freitas de Mello. O primeiro nome não
sei. Gente de fóra. Em casa tenho ás notas.
— Ora ! então a coisa é simples !... Mande-a para o
dono L .
Jf — E^se ella não quizer ir ? . . .
— Como n ã o ? ! A policia a obrigará ! É boa !
•/••j*— Ella Jia de querer comprar a l i b e r d a d e . . .
— Pois que a compre, se o dono consentir !... Você
com isso nada mais tem que ver! E se ella voltar á sua
procura, despache-a logo; se insistir, vá então á autoridade e queixe?se ! Ah, .nféu caro, estas coisas, para ser
•bem Jeites, fazem-se assim òu não se fazem ! 'Olhe que
aquelle modo coni que ella lhe fallouha pouco é o bastantS
para você ver que semelhante estupor não lhe convém deá%
Jro de casa nem mais um instante ! Digo-lhe até : j á não
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só pelo facto do casamento, mas por tudo ! Não seja
molle !
^ João Romão escutava, caminhando calado, sem mais
vislumbres de agitação. Tinham chegadq á praia.
Você quer encarregar-se d'isto ? propoz elle ao companheiro, parando ambos á espera do bonde ; se quizer,
pôde tratar, que lhe darei uma gratiticação menos m á . . .
f — D e quanto ?. ..
;
Cem mil reis !
' — Não! dobre!
/ — Terá os duzentos 1
l / r f ' Está dito ! Eu cá, para tudo que fôr pôr cobro a relachamenfos de negro, estou sempre prompto!
Ê ^ ' Pois então logo mais á tarde lhe darei, ao certo, o
nome do dono, o logar em que elle residia quando ella
yeiO para mim e,o mais que encontrar a respeito.
E o resto fica a meu cuidado ! Pôde dal-a por despachada !
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Desde, esse dia Bertoleza fez-se ainda mais concentrada e
resmungona e só trocava com o amigo um ou outro monosyllabo inevitável no serviço da casa. Entre os dois havia
agora d'esses olhares de desconfiança, que são abysmol de
constrangimento entre pessoas que moram juntas. A infeliz
vivia'n'um sobresalto constante ; cheia de apprehensõês,
com medos de ser assassinada ; só comia dô que ella própria preparava para si e não dormia senão depois de feçhar-se á chave. Á noite o mais ligeiro rumor a punha de
pé; olhos arregalados, respiração convulsa, bocca aberta e
prompta para pedir soccorro ao primeiro assalto.
No emtanto, em redor do seu desassocego e do seu mád
estar, tudo ali prosperava forte em grosso, aos contos de
reis, com a mesma febre com que d'antes, em torno da sua
actividade de escrava trabalhadeira,os vinténs choviam dentro da gaveta da venda. Durante o dia paravam agora em
frente do armazém carroças e carroças com fardos e caixas,
trazidas da alfandega, em que se liam as iniciaes de João Romão; e rodavam-se pipas e mais pipas de jinho e de vina-

338*

ÀLUI|ÍÕ

AZEVEDO.

gre, e grandes partidas de barrícas.dpcerveja e d e barris d e
m a n t e i g a d e saccos d e p i m e n t a . JE o a r i n a ? e m , c o m a s
:
suas portas escancaradas sõjjre o publico, engolia tudo d e
u m trago, para depois ir dêíxaiido sahir d e novo, aos poucos
s c o m u m l u c r o l i n d í s s i m o * , q u e n o fim d o a n n o c a u s a v a a s s o m b r o s . João R o m ã o íizera-se o fornecedor d e todas a s
^tabernas e a r m a r i n h o s d e Botafogo,; o p e q u e n o c o m m e r c i ò
& o r t i á - s e l á p a r a Vender a r e t a l h o . A sita c a s a t i n h a a g o r a
n m ^ e s s o a l complicado d e primeiros,.segundos e terceiros
:taÍxèiros, a l é m d o g u a r d a livros, d o comprador, d o d e s pachante e do caixa; d o seu eseriptorio sahiam iorçFespond e n c i a s e m v a r i a s l i n g u a s e , p o r d e n t r o das" g r a d è P d e m a d e i r a polida, onde havia u m bufete sempre sefvido c o m
presunto, queijo e cerveja, faziam-se largos contractos comB
meriiaes, transacções e m que se arriscavam fortunas; e
pisopunham-se n e g o c i a i s de e m p r e z a s e privilegioijD®Hdos
governo; erealisavám-sevendasse eompras de papeis;
'% c o n c í u i a m - s e e m p r e s t i m o s d e j u r o s f o r t e s s o b r e h y j í o thecas d egrande valor. E ali i a d e t u d o o alto e o baixo
n e g o c i a n t e ; capitalistas adulados e ^mercadores faliidos;
Correctores da p r a ^Zangões, cambistas; empregados
públicos, que passavam procuração contra o seu ordenado j
í ^ m p r | z a r i o s d e theatro e f u n d a d o r e s a e jornaes,* ejn a p u r o s
làe diflheiro ; v i u v a s , q u e n e g d t i a v a m o s e u m o n t e pio ; e s : t u d a f e s , q u e iam receber a s u a " m e z a d a ; e capatazes d e
Vários g r u p o s d e t r a b a l h a d o r e s p a g o s p e l a c a s a ; e , d e s t a :
cando-se d e todos, pela q u a n t i d a d e , o s advogados e a gente
miúda d o fôro, sempre inquieta, farisqueira, a metter o
(J^ariz e m t u d o , f e i a , a p a p e l a d a . d e b a i x o d o braço,- a b a r b a
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por fazer, o cigarro babado e apagado a um canto da
boccá.
E, como a casa commercial de João Romão, prosperava
igualmente a sua avenida. Já lá se não admittía assim qualquer pé rapado : para entrar era preciso carta de fiança e
uma recómmendaçãof especial. Os preços dos commodos.
subiam^ e muitos dos anti|ós hospedes, italianos principalmente, iam, por èconomia, desertando para o Cabeça de
Gato e sendo substituídos por gente mais limpa. Decresejá
também o numero das lavadeiras, e a maior parte dás
casinhas eram occupadas agora por pequenas f a m f t ^ u è
operários/ artistas e praticantes de sêèret#ia!íD cortiço
aristocratisava-se. Havia um alfaiate logo t^enárada, homem
sério, de suissas brancas, que cosia na sua machina; entre
officiaes, ajudado péla mulher, uma lisboeta côr de nabo
gorda/velhusca, cora ura principio de, bigode e cavagnaC,
mas extremamente circumspecta; em seguida um relojoeiro
calvo, de oculos, que parecia mumificado atraz da Vidraça
em que elle, sem mudar de posição, trabalhava, da manhã até á tarde; depois um pintor Jie.tectos e taboletas,
que levou a phantasia artística ao poíjite <de fazer, a pincel,
uma trepadeira em volta da sua porta, onde se viam pássaros de varias cdres e feitios, muitos compromettedores
para o credito profissional do autor; mais adiante inslallára-se
um cigarreiro, que occupava nada menos de tres números
na estalagem e tinha quatro filhas e dois filhos a fabricarem
cigarros, e mais tres operarias que preparavam palha ;de
milho e picavam e desfiavam tabaco. Florinda, mettida
agora com um despachante da estrada de ferro, voltárapara
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o São Romão e trazia a sua casinha em muito bonito pé de
limpeza e arranjo. Estava ainda de luto pela mãe, a pobre
velha Marcianna, que ultimamenté havia morrido no hosgicio
dos doidos. Aos domingos o despachante costumava receber alguns camaradas para jantar, e como a rapariga
puxava os feitios da Rita Bahiana, as suas noitadas acabavam sempre em pagode de dansa e cantarola, mas tudo
de portas a dentro, que ali já se não admittiam sambas e
ohinfrin?adas ao relento. A Machona quebrára um pouco de
j^enio depois da morte de Agostinho e era agora visitada
por um grupo de moços do commercio, entre os quaes
havia um pretendente á mão de Nênêm, que se mirrava já
de tanto esperar a secco por marido. Alexandre fôra promovido a sargento e empertigava^se ainda mais dentro da
sua farda nova,, de botões que cegavam; a mulher, sempre
indifferen temente feCônda e honesta, parecia criar feolôr na
sua molleza húmida e tinha um ar triste de cogumelo ; era
vista com frequencia a dar de mammar a um pequerrucho
de poucos mezes, empinando muito a barriga para a frente,
pelo habito de andar sempre gravida. A sua comadre
Léónie continuava a visital-a de vez em quando, aturdindo
a actual pacatez d'aqtíelle cenobio com as suas roupas gritadoras. Uma occasião em que lá fôra, um sabado á
tarde, produzira grande alvoroço entre os decanos da estalagem, porque comsigo levava Pombinha, que se atirára ao
mundo e vivia agora em companhia d'ella.
Pobre Pombinha! nó fim dos seus primeiros dois annos
de casada já não podia supportar o marido;*todavia, a
principio, para conservar-se mulher honesta, tentou per-
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doar-lhe a falta de espirito, os gostos razos e a suarison(i£
è* fatigante palermice de homem sem'ideal; ouvio-lhe,
resignada, as confidencias banaes nas horas i n t i m a d o
matrimonio; attendeu-o *has suas exigencias mesquinhas
de ciumento que chora; tratou-o com toda a solicitude,
quando elle esteve a decidir com uma pneumonite aguda;
procurou afinar em tudo com o pobre rapaz : não lhe fallou nunca em coisas que cheirassem a luxo, a arte,
a esthetica, a originalidade; escondeu a sua mal educádáf
e natural intuição pelo que é grande, ou bello, ou arrojado|
e fingio ligar interesse ao que elle fazia, ao que elle dizia,
ao que elle ganhava, ao que elle pensava e ao que elle conseguia com paciência na sua vida estreita^de negociante rotineiro ; mas, de repente, zás! faltou-lhe'0*equéiíbrio e a
misera escorregou, cahindo nos braços de um bohemio de
talento,-libertino e poeta, jogador e capoeira. O marido não
deu logo pela coisa, mas começou a estranhar a mulher, a
desconfiar d'ella e a espreital-a, até que um bello dia^seguindo-a na rua sem ser visto, o desgraçado teve a dura
certeza de que era trahido pela esposa, não mais com o
poeta libertino, mas com um artista dramatico, que muitas
vezes lhe arrancára, a elle, sinceras lagrimas de Commoção,
declamando no theatro em honra da moral triumphante e
estigmatisando o adultério com a rethorica mais vehemçhte
e indignada.
Ah não poude illudir-sei... e, a "despeito do muito que
amava á ingrata, rompeu com ella e erttregou-a á mãe,
fugindo em seguida para Sãp Paulo. Dona Isabel, que sabia
já, não d'esta ultima falcatrua da filha, mas das outras pri~
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meiras, que bem a mortificaram, coitada! desfez-se em
lagrimas, ^ons^bou-à a que se arrependesse e mudasse
de conductà; em seguida escreveu ao genro, intercedendo
-por Pombinha, jurando que agora respondia por ella o pedindo-Ihe^qúe esquecesse o passado e voltasse para junto
d^súa mulher. 0 rapaz não respondeu á carta, e d'ahi a
' niezesfPombinhadesappareceu da casa da mãe. Dona Isabel
quasi morte de desgosto. Para onde teria ido a filha?...
tr«0nde está? onde não está! Procura d'aqui! procura d'ahi!»
;,Só a descobrio semanas depois; estava morando 11'um íiotej
com' Léonie. A serpente vencia', afina)*. Pombinha foi, pelo
seu proprio pé, attrahida, metter-se-lhe na bocca. A pobre
mãe choro a a filha como morta-; mas, visto que os desgosta não lhe- tiraram a vida por uma vez e, como a desgraçada nãp tinha com que matar a fojm^ nem forças para |
1 trabalha^, aceitou"de cabeça$>aixa o pfimeiro y #nheiro que
Pombiná lhe mandou. E£ desd<| então, aceitou sempre,
constitnii>do-se a rapariga no seu único amparo da velhice
e^ustents^dò-a com os ganhos da prostituição. Depois,
como n^este'imun(líjima creatura a tudo se acostuma, Dona
Isabel mudou-se para a casa da filha. Mas não apparecia
Sfiunçá na sala1 quantÍ0 bavia gente de fóra; escondia-se ; e,
sé algum dos irèquentadores de Pombinha a pilhava de
improviso, a infeliz, com vergonha de si mesma, firigia-se
criada ou dama de companhia. O que mais a desgostava, e
*o que ella não podia tolerar sem apertos de coração, era ver
a pequena endepíióninhar-se com champanha depois do
- jantar e pôivse a dizer tolices e a estender-se ali mesmo no
p collo d|s homens. Chorava sempre que a via entrar ébria,
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fòra d'horas, depois de uma orgià ; e, de desgosto* era
desgosto, foi se sentindo enfraquecer e enfermar, até cahir
de cama e mudar-se para uma casa de saúde, onde afinal
morreu.
Agora, as duas cocotes, amigas" inseparáveis, terríveis
n^quellainquebrantavel solidariedade, que fazia d'ellas uma
só cobra de duas cabeças dominavam o alto e o «baixo Rio
de Janeiro. Eram vistas por toda a parte onde houvesse
prazej; á tarde, antes do jantar, atravessavam o Cátette
em carro descoberto, com a Jujú ao lado; á noite* no1
theatro, em um camòrote de bocca, chamavam sobre si osJ
vvelhos conselheiros desfibrados pela politica e ávidos de,
sensações extremas, ou arrastavam para os gabinetes^ particulares dos hotéis os sensuaes e gordos fazendeiros de
café^ que vinham á corte esbodegar o farto próducto das
safras do anno, trabalhadas pelos seus escravos.; Por cima
d'ellas duas passara uma geração inteira de devassos. Pombinha, só com tres mezes de cama franca, fizera-se tão perita no officio como a outra; a sua infeliz intelligencia,
nascida e criada no modesto lodo da estalagem, medrou
logo admiravelmente na lama forte dos vicios de largo
folego ; fez maravilhas na arte; parecia adivinhar todos os
segredos d'aquella vida; seus lábios não tocavam em ninguém'sem tirar sangue ; sabia beber, gotta a golta, pela
bocca do homem mais avarento, todo o dinheiro queavictima
pudesse dar de si. Entretanto, lã na Avenida SÃO Romão,,
era, como a mestra, cada vez mais~adorada pelos seus velhos e fieis companheiros de cortiço; quapdo lá iam, acompanhadas por J u j ú , a porta da Augusta ficava, como d'antes,
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cheia de gente, que as abençoava com o seu estúpido sorriso de pobreza hereditaria e humilde. Pombinha abria
muito a bdlsá, principalmente com a mulher de Jeronymo,
a cuja filha, sua protegida predilecta, votava agora, por
Sua vez, uma sympathia toda especial, idêntica á que
iToutro tempo inspirára ella própria á Léonie. A cadeia continuava e continuaria interminavelmente: o"Tõrfíço estava
prepáran^o uma nova prostituta rTaquella pobre menina
desamparada, jjjtáftft fazi^ mulhér ao lado de uma infeliz
mãe ébria.
E era, ainda assim, com essas esmolas de Pombinha,
jgue ria casa de Piedade não faltava de todo o pão, porque
já ninguém confiava roupa á desgraçada, e nem ella podia
dar conta de qualquer trabalho.
Pdbre mulher! chegára ao extremo dos extremos.
Coitada ! já não causava dó, causava repugriancia e nojo.
Apagaram-se-lheos últimos vestígios do brio; vivia ándrajosa, sem nenhum trato e sempre ébria, d'essa embriaguez sombria e mórbida que se não dissipa nunca. O seu
quarto era mais immundo e o peior de toda 1 estalagem ;
homens malvados abusavam d'ella, muitos de uma vez,
aproveitando-se da quasi completa inèonsciencia da infeliz.
Agora, o menor trago de agoardente a punha logo prompta :
acordava todas as manhãs apatetada, muito triste, sem
animo para viver esse dia,-mas era só correr á garrafa e
ir voltavam-lhe as risadas frouxas, de bocca que já se não
governa. Um erppregado de João Romão, que ultimamente
fazia as vezes d'elle na estalagem, por tres vezes a enxotou,
e ella, de todas, pedio que lhe dessem alguns dias de
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espera, para arranjar casa. Afinal, no dia seguinte" ao ultimo em que Pombinha appareceu por lã com Léonie e deixou-lhealgpm dinheiro, despejaram-lhe os tarecos na rua.
E á mísera, sem chorar, foi refugiar-se? junto com a
filha, no Cabeça de Gato que, a proporção que o São Romão
se engrandecia, maise mais ia-se rebaixando acanalhado,
fazendo-se cada vez mais torpe, mais abjecto, mais cortiço,
vivendo satisfeito do lixo e da salsugem que o outro regeitava, como se todo 6 seu ideal fosse conservar inalteravel,
para sempre, o verdadeiro typo da estalagem fluminense,
a legitima, a legendaria; aquefia em que ha um samba e
um rôlo por noite; aquella em que se matam homens sem
a policia descobrir os assassinos; viveiro 4e larvas sensuaes
em que irmãos dormem misturados com as irmães na
mesma lama; paraíso de vermes; brejo de lodo quente e
fumegante, donde brota a vida brutalmente, como de uma
podridão.
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porta de uma confeitaria-da. rua do Ouvidor, João
Jl^mãfíapurado tfum fato npvo de^casimira clara, esperava
típela*fômilia do Miranda, qu| nresse dia andava e^rn%ompra|.
Eram duas horas da tarde e um grande movimento^faa^zia-se ali. 0 tempo estava magnifico; séntia-se pouco' câlor.
pGente-entrava e sahia, a passo frouxoda casa' Pascoal;'tá
M|ntrp janotas estacionavanq^tíe pé, soprando o fumo dos
'.charutos;, á esperálfue dé&occupássem uma das mezinhas
dé mármore preto; grupos de senhoras, vestidas de seda,
faziam lanche com vinho do Porto. Respirava-sê um cheiro
ia^atiafel de essencias e vinagres aromaticos^, havia jum
rumor quente e garrido, masvbem educado ; namorava-se.
forte, mas com disfarce, furlando-se olhares no complicado*
encontro dps espelhos; homens bebiam ao balcão e outros
conversavam, comendo empadinhas junto ás estufa^; al
gumas pessoasliam j á os primeiros j o r r e s da'tarde ; serS
ventesj muito atarefados, despachavam compras de doce e
biscoitos e faziam sem descançar, pacotes de papel de côr,
que os.compradores levavam pendurados n'um dedorÍ Ao
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fundo, de um dos lados do salão, aviavam-se grandes emcommendas de banquetes para essa noite, traziam-se lá de
dentro, j á promptas, torres e castellos de balas e* trouxas
d'ovos e imponentes peçaâ%e cozinha caprichosamente e n feitadas ; criados desciam das prateleiras as enormes baixelias de metal branco, que os companheiros iam embalando em caixões com pa pel fino picado.* Os empregados
das secretarias publicas vinham tomar p seu vermuth com
siphão ; repórteres -insinUavam-.se por entre os grupos dos
jorjialistas e dos políticos, com o chapéo á ré, ávidos de
noticias, uma curiosidade indiscreta nos olhos. João Romão
sem deixar a porta, apoiado no seu guarda chuva de cabo
de marfim, recebia cumprimentos de quem"passava na r u a ;
alguns paravam para lhe fallar. Elle tinha sorrisos e offerecimèntos para todos os ladj)s ; e consultava o relogio de vez
em quando.
Mas.a familia do Barão surgio afinal. Zulmira vinha na
frente, com um vestido cor de palha justo ao corpo, múiio
jelegante no seu typo de fluminense pallida e nervosa; logo
depois Dona Estella, grave, toda de negro, passo firmo e
ar severo de quem se orguiha das suas virtudes e do bom
cumprimento dos seus deveres. O Miranda acompanhava-as,
4
jisubrecasaca, fitinha ao peito, ocollarinho até ao queixo,
botas de verniz, chapéo alto e bigode cuidadosamente
raspado. Ao darem com João Romão, elle sorrio 6 Zulmira
lambem®; só Dona Evelia conservou inalleravel, a sua fria
mascara de mulher que t ã o dá verdadeira importapciasenão
a si mesma.
O ex-taverneiro e futuro visconde foi, todavia, ao eii-

''
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contro d'elles, cheio de solicitude, descobrindo-se desde
logo e convidando-oscom empenho a que tomassem alguma
coisa.
Entraram todos na confeitaria Wapoderaram-se da primeira meza que se esvaziou. Um criado acudio logo e Joãò
Roihaò, 4e pois de consultar Dona Estella, pedio sandwichs
doces e moécatel de Setúbal. Mas Zulmira reclamou sorvete e licôr. E só esta fallava; os outros estavam
ainda á procura de um assumpto para a conversa ; afinal
o Miranda que, durante esse j,empo considerava o tecto
e as paredes, fez algumas considerações sobre as reformas e novos adornos do" salão da confeitaria. Dona Estella dirigio, de Alá, a João Romão varias perguntas sobre a
companhia lyrica, o que-confundio por tal motjo ao pobre
homeih, que opoz vermelho e o desnorteou de todo. Felizmente, n^esse instante chegava o Botelho e trázia uma
fioticia : a morté de um sargento no quartel; questão entre
inferior e superior. O sargento, insultado por um official
do seu batalhão, levantáraamão contra elle, e o officiai
então arrancára da espada e-^fâvessára-o de lado a lado.
Estava direito ! Ah ! elle era rigoroso em pontos de disciplina militar ! Um sargento levantar a mão(para um officiat
superior !... devia ficàr estendido ali mesmo, que duyidal
.E faiscavam-lhe es olhos no seu inVerterado entbusiaslmo
por tudo que cheirasse á farda. Vieram-logo as anecdotas
ànalogas; o Miranda contou um facto idêntico que se dera
vinte annos atraz e Botelho citou uma enfiada d'elles interminável.
Quando se levantaram, João Rom|odeu obraço à Zulmira
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e o Barão á mulher, e Seguiram lodos para o largo dé São
Francisco, lentamente, em andar de passeio, acompanhados
pelo parasita. Lá chegados Miranda queria que o visinho
acceitasse um logar no seu càrro, mas João Romão tinha
ainda qué fazer na cidade e pedio dispensa do obsequio^
Botelho também ficou ; e, mal a carroagem partio, este
disse ao ouvido do outro, sem tomar folego :
0 homem vae hoje, sabe ? Está tudo combinado !
y — Ah ! vae? perguntou João Romão com interesse, estacando no meio do larg|. Ora graças! Já não é sem"
tempo!
1
- —g£em tempo t-Pois^olhe, meu amigo, que tenho suado
o tp.pête ! Foi uma campanha !
^ H a que tempo já tratamos d'isto !...vj
— Mas que quer você, se o homem não appárecia ?...
Estava fóra! Escrevi-lhe varias vezes, como sabe, esó agora
consegui pilhal-o. Fui também á policia duas vezes e já íá
v voltei.hoje; ficou tudo prompto | mas você deve' estar em
'' casa para entregar a crioula quando 'èlles lá se apresentarem. . .
r
—Isso éque seria bom se se pudesse dispensar...
Desejava não estar presente...
rr —' Ora essa l Então com quem se entendem elles ? . . .„'
Nâo! tenha pacencia ! é preciso que p c ê Já esteja ! jj «
^ - p "Você podia fazer'as minhas vezes... J'4
® Peior! Assim não arranjamos nada '. Qualquer duvida
pôde entornar o éaldo! É melhor fazer as coisas bem feitas
Quediabo lhe custa isto
Os homenzinhos chegam,
reclamam a escrava em nome da lei; e você a entrega10**
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promjHo ! Fica livre d'ella para sempre, é d'aqui a dias estoira o champanha do casorio ! Hein, não lhe parece ?
— Mas...

;

'

R . — Ella ha de choramigar, fazer lamurias e coisas, mas
j p c ê pôe-se duro e deixa-a seguir là.o seu destino 1...
bolas ! não foi você que a fez n e g r a ! . . .
— Pois vamos l á ! creio que são horas.
11;— Que horas são !
4 — Tres e vinte.
— Vamos indo*
E desceram de novo a rua do Ouvidor até ao ponto dos
bondes de Gonçalves Dias.
— O de São Clemente n ã o está agora, observou o velho.
Vou tornar um copo d'agoaemquanlo o esperamos.
K Entraram no botequim do togar e, para conversar assentados Xa peilirain dois cálices de cognac. |
— Olhe, acrescentou Botelho ; .você nem precisa
palavra... faça como coisa que não tem nada

cora

dizer
isso,

comprehende ?
»— E se o homem quizer os ordenados de todo o tempo
em que ella esteve em minha companhia ? . . . «
—f Como, filho, se você

não

a alugou das mãos

de

ninguém ? ! . . . Você não sabe lá se a mulher é ou e r a escrava ; tinha-a por livre naturalmente ; agora âpparece o
dono, reclama-a, e você a entrega, porque não -quer

ficar

com o que ine não pertence 1 I l l a sim, pôde pedir o seu
saldo de contas; mas para isso «você lhe dará
' coisa...
Quanto devo d a r - l h e ?

qualquer

0 Cortiço.
— Ahi uns quinhentos mil reis, para fazer a coisa á
fidalga.
— Pois dou-lh'os.
— E í e i t o i s s o — a c a b o u - s e ! O proprioMirandavaè logo,
logo, ter com você ! V e r á !
Iam fallar ainda, mas o bonde de São Clemente acabava'
de chegar, assaltado por todos os lados pela gente que o
esperava. Os dois só conseguiram logar moiítl separados
um do outro, de sorte que não puderam conversar d u r a n t e i
a viagem.
1 No largo díTQprioca uma vietoria passou por elles, a todoí
o trote. Botelho vergou-se logo para traz, procurando õs
olhos do vendeiro, a rir-se com intenção. Dentro de carro ia
Pombinha, coberta de jóias, ao lado do Henrique; ambos
muito alegres, em pandega. O estudante, agora no seu
quarto anno de medicina, VIVia 3.; solta com outros da
mesma idade e pagava ao Rio de Janeiro o seu tributo de
rapazola rico.
Ao chegarem á casa, João Romão pedioao cúmplice que
"ôntrasse e levou-o para o seu escriplorio,
Descance um pouco. . . disse-lbe.
-i»} E í sé eu soubesse que elles se não demoravam muito,
ficava para ajudal-ó.
Talvez só venham depois do jantar, tornou áquelle,
assentando-se á carteira.
Um caixeiro approximou-se d'elle respeitosamente e fezlhe varias perguntas relativas ao serviço do armazém, HG
que João Romão respondia por monosyllabosde capitalista;

352

ALCIZIO AZEVEDO

jnterrogou-o por suá vez e, como não havia novidade* tomou
fiotelho pelo braço e convMouto a sahir.
;
— Fique para jantar. São quatro e meia, segredou-lhe
na escada.
Já não era preciso prevenir;lá defronte, porque agora o
velho parazita comia muitas vezes em casa do visinho.
O jantar correu frio e contrafeitò; os dois sentiam-se
ligeiramente dominados potfuin vago àobresalto. João Romão t p
foi pouco além da sôpa e qúiz logo a sobremeza. .
Tomavam café, quando um empregado subio para dizer
que lá em baixo estava ura serihorK acompanhado de duas
praças, e que desejava fallar ao dono da casa.
Vou j á ! respondeu este.
E accresçentou para o Botelho : — São elles !
•k &— Deve ser, confirmou o/velho.,
— E desceram logo.
*
«Quem me procura ?... exclamou João Romão com disfarce^ chegando ao armazém.
Um homem alto, com ár de estróina, adiantou-se e en- í
tregou-lhe uma folha de papel.
João Romão, um pouco tremulo, abrio-a defronte dos
olhos e leu-a demoradamente. Dm silencio formou-se em
torno d'elle; os caixeiros pararam em meio do serviçoi"
intimidados por aquella scena em que entrava a policia.
Está aqui com effeito... disse atinai o negociante.
Pensei quefosse livre...
^ ,— É minha escrava, affirmou o outro. Quer entregar-m'a?...
— Mas immedialamente,
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—- Onde eátá ella?
— Deve estar lá dentro. Tenha a bondade de entrar...
O sujeito fez signal aos dois urbanos, que o acompanharam logo, e encaminharam-se todos para o interior da
casa. Botelho, á frente delles, ensinava-líies o caminho. João
Romão ia atraz, pallido, com as mãos crusadas nas costas.
Atravessaram o armazém, depois um pequeno corredor
.^ue dava para um pateo calçado, e chegaram finalmente &
cozinha. Bertoleza, que havia já feito subir o jantar dos caixeiros, estava de cocaras no chãò, escamando peixe, para
a ceia do seu homem, quando vio parar defronte d'ella
aquelle grupo sinistro.
Reconheceu logo o filho mais velho do seu primitivo senhor, e um calafrio percorreu-lhe o corpo, f f u m relance de
grande perigo comprehendeu a situação; adivinhou tiido
com a lucidez de quem se vê perdido para* sempre : adivi-^
íihou que tinha sido enganadaque a sua carta de alforria
era uma mentira, e que o seu imante, não tendo coragêm
para matal-a, restituia-a ao captiveiro.
Seu, primeiro impulso foi de fugir, Mal, porém, circumvagou os olhos em torno de si, procurando escapúla, o senhor
adiantou-se d'ella e segurou-lhe o hombro.
• — É estai disse aos soldados que, com um gesto, intimaram a desgraçada a seguil-os.—Prendam-na! É escrava
minha! ,
<
'
A negra, immovel, cercada de escamas e tripas de peixe,
com uma das mãos espalmada no chão e com a outra segurando a faca de cozinha] olhou aterrada para elles, sem
pestanejar:
10***

354

ALUIZIO

AZEVEDO

Os policias, vendo que ella s e não despachava,-tfésembainharam os sabres. Bertoleza então, erguendo-se com
impeto de anta bravia, recuou de um salto e, antes que
alguém conseguisse alcançal-a, j á de*um só golpe certeiro
e fundo rasgara o ventre de lado a lado.
E depois emborcou paia a frente, rugindo e èsfocinhando
moribunda n ^ m a lameira de sangue.

'João Romão fugira até ao çanto mais escuro do armazém,
tapando b rostQ coin as mãos.
íN r ésse momento parava á porta da rua uma carruagem.
Era uma commlssâÒ de abolicionistas que vinham, de
casaca, trazej-lhe respeitosamente o diploma de socio benemerito.
Elie mandou que os conduzissem para a sala de visitas.
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