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[98]
[24 abril]
NA SEGUNDA-FEIRA da semana que findou, acordei cedo, pouco depois das galinhas, e dei-me ao
gosto de propor a mim mesmo um problema. Verdadeiramente era uma charada, mas o nome de problema
dá dignidade, e excita para logo a atenção dos leitores austeros. Sou como as atrizes, que já não fazem
benefício, mas festa artística. A cousa é a mesma, os bilhetes crescem de igual modo, seja em número,
seja em preço; o resto, comédia, drama, opereta, uma polca entre dous atos, uma poesia, várias
ramalhetes, lampiões fora, e os colegas em grande gala, oferecendo em cena o retrato à beneficiada.
Tudo pede certa elevação. Conheci dous velhos estimáveis, vizinhos, que esses tinham todos os dias a sua
festa artística. Um era Cavaleiro da Ordem da Rosa, por serviços em relação à guerra do Paraguai; o outro
tinha o posto de tenente da guarda nacional da reserva, a que prestava bons serviços. Jogavam xadrez, e
dormiam no intervalo das jogadas. Despertavam-se um ao outro desta maneira: "Caro major!" -"Pronto,
comendador!" — Variavam às vezes: — "Caro comendador!" -"Aí vou, Major" . Tudo pede certa
elevação.
Para não ir mais longe. Tiradentes. Aqui está um exemplo. Tive-mos esta semana o centenário do grande
mártir. A prisão do heróico alferes é das que devem ser comemoradas por todos os filhos deste país, se há
nele patriotismo, ou se esse patriotismo é outra cousa mais que um simples motivo de palavras grossas e

rotundas. A capital portou-se bem. Dos Estados estão vindo boas notícias. O instinto popular, de acordo
com o exame da razão, fez da figura do alferes Xavier o principal dos Inconfidentes, e colocou os seus
parceiros a meia ração da glória. Merecem, decerto, a nossa estimação aqueles outros; eram patriotas.
Mas o que se ofereceu a carregar com os pecados de Israel, o que chorou de alegria quando viu comutada
a pena de morte dos seus companheiros, pena que só ia ser executada nele, o enforcado, o esquartejado. o
decapitado, esse tem de receber o prêmio na proporção do martírio, e ganhar por todos, visto que pagou
por todos.
Um dos oradores do dia 21 observou que se a Inconfidência tem vencido, os cargos iam para os outros
conjurados, não para o alferes. Pois não é muito que, não tendo vencido, a história lhe dê a prin-cipa1
cadeira. A distribuição é justa. Os outros têm ainda um belo papel; formam, em torno de Tiradentes, um
coro igual ao das Oceânides diante de Prometeu encadeado. Relede Ésquilo, amigo leitor. Escutai a
linguagem compassiva das ninfas, escutai os gritos terríveis, quando o grande titão é envolvido na
conflagração geral das cousas.
Mas, principalmente, ouvi as palavras de Prometeu narrando os seus crimes às ninfas amadas: "Dei o fogo
aos homens; esse mestre lhes ensinará todas as artes". Foi o que nos fez Tiradentes.
Entretanto, o alferes Joaquim José tem ainda contra si uma cousa a alcunha. Há pessoas que o amam, que
o admiram, patrióticas e humanas, mas que não podem tolerar esse nome de Tiradentes. Certamente que o
tempo trará a familiaridade do nome e a harmonia das sílabas; imaginemos, porém, que o alferes tem
podido galgar pela imaginação um século e despachar-se cirurgião — dentista. Era o mesmo herói, e o
ofício era o mesmo; mas traria outra dignidade. Podia ser até que, com o tempo, viesse a perder a segunda
parte, dentista, e quedar-se apenas cirurgião.
Há muitos anos, um rapaz—por sinal que bonito—estava para casar com uma linda moça—a aprazimento
de todos, pais e mães, irmãos, tios e primos. Mas o noivo demorava o consórcio; adiava de um sábado
para outro, depois quinta-feira, logo terça, mais tarde sábado;—dou meses de espera. Ao fim desse tempo,
o futuro sogro comunicou à mulher os seus receios. Talvez o rapaz não quisesse casar. A sogra, que antes
de o ser já era, pegou o pau moral, e foi ter com o esquisito genro. Que histórias eram aquelas de
adiamento?
—Perdão, minha senhora, é uma nobre e alta razão; espero apenas . . .
—Apenas...?
—Apenas o meu título de agrimensor.
—De agrimensor? Mas quem lhe diz que minha filha precisa do seu ofício para comer? Case, que não
morrerá de fome; o título virá depois.
—Perdão, mas não é pelo título de agrimensor, propriamente dito, que estou demorando o casamento. Lá
na roça dá-se ao agrimensor, por cortesia, o título de doutor, e eu quisera casar já doutor . . .
Sogra, sogro, noiva, parentes, todos entenderam esta sutileza, e aprovaram o moco. Em boa hora o
fizeram. Dali a três meses recebia o noivo os títulos de agrimensor, de doutor e de marido.
Daqui ao caso eleitoral é menos que um passo; mas, não entendendo eu de política, ignoro se a ausência
de tão grande parte do eleitorado na eleição do dia 20 quer dizer descrença, como afirmam uns, ou
abstenção como outros juram. A descrença é fenômeno alheio à vontade do eleitor: a abstenção é
propósito. Há quem não veja em tudo isto mais de ignorância do poder daquele fogo que Tiradentes legou

aos seus patrícios. O que sei, é que fui à minha seção para votar, mas achei a porta fechada e a urna na
rua, com os livros e ofícios. Outra casa os acolheu compassiva, mas os mesários não tinham sido avisados
e os eleitores eram cinco. Discutimos a questão de saber o que é que nasceu primeiro, se a galinha, se o
ovo. Era o problema, a charada, a adivinhação de segunda-feira. Dividiram-se as opiniões; uns foram pelo
ovo outros pela galinha; o próprio galo teve um voto. Os candidatos é que não tiveram nem um, porque os
mesários não vieram e bateram dez horas. Podia acabar em prosa, mas prefiro o verso:
Sara, belle d'indolence,
Se balance
Dans un hamac...
[99]
[19 junho]
O BANCO INICIADOR de Melhoramentos acaba de iniciar um melhoramento, que vem mudar
essencialmente a composição das atas das assembléias gerais de acionistas.
Estes documentos (toda a gente o sabe) são o resumo das deliberações dos acionistas, quer dizer uma
narração sumária, em estilo indireto e seco, do que se passou entre eles, relativamente ao objeto que os
congregou. Não dão a menor sensação dos movimentos e da vida dos debates. As narrações literárias,
quando se regem por esse processo, podem vencer o tédio, à força de talento, mas é evidentemente melhor
que as cousas e pessoas se exponham por si mesmas, dando-se a palavra a todos, e a cada um a sua
natural linguagem.
Tal é o melhoramento a que aludo. A ata que aquela associação publicou esta semana, é um modelo novo,
de extraordinário efeito. Nada falta do que se disse, e pela boca de quem disse, à maneira dos debates
congressionais.—"Peço a palavra pela ordem"—"Está encerrada a discussão e vai-se proceder à votação.
Os senhores que aprovam queiram ficar sentados." Tudo assim, qual se passou, se ouviu, se replicou e se
acabou.
E basta um exemplo para mostrar a vantagem da reforma. Tratando-se de resolver sobre o balanço,
consultou o presidente à assembléia se a votação seria por ações, ou não. Um só acionista adotou a
afirmativa; e tanto bastava para que os votos se contassem por ações, como declarou o presidente, mas
outro acionista pediu a palavra pela ordem. "Tem a palavra pela ordem." E o acionista: "Peço a V. Ex.a
Sr. Presidente, que consulte ao Sr. acionista que se levantou, se ele desiste, visto que a votação por ações,
exigindo a chamada, tomará muito tempo". Consultado o divergente, este desistiu, e a votação se fez per
capita. Assim ficamos sabendo que o tempo é a causa da supressão de certas formalidades exteriores; e
assim também vemos que cada um, desde que a matéria não seja essencial, sacrifica facilmente o seu
parecer em benefício comum.
O pior é se corromperem este uso, e se começarem a fazer das sociedades pequenos parlamentos. Será um
desastre. Nós pecamos pelo ruim gosto de esgotar todas as novidades. Uma frase, uma fórmula, qualquer
cousa, não a deixamos antes de posta em molambo. Casos há em que a própria referência crítica ao abuso
perde a graça que tinha, à força da repetição; e quando um homem quer passar por insípido (o interesse
toma todas as formas), alude a uma dessas chatezas públicas. Assim morrem afinal os usos, os costumes,
as instituições, as sociedades, o bom e o mau. Assim morrerá o universo, se se não renovar
freqüentemente.

Quando, porém, acabará o nome que encima estas linhas? Não sei quem foi o primeiro que compôs esta
frase, depois de escrever no alto do artigo o nome de um cidadão. Quem inventou a pólvora? Quem
inventou a imprensa, descontando Gutenberg, porque os chins a conheciam? Quem inventou o bocejo,
excluindo naturalmente o Criador, que, em verdade, não há de ter visto sem algum tédio as impaciências
de Eva? Sim, pode ser que na alta mente divina estivesse já o primeiro consórcio e a conseqüente
humanidade. Nada afirmo, porque me falta a devida autoridade teológica; uso da forma dubitativa.
Entretanto, nada mais possível que a Criação trouxesse já em gérmen uma longa espécie superior,
destinada a viver num eterno paraíso.
Eva é que atrapalhou tudo. E daí, razoavelmente, o primeiro bocejo.
—Como esta espécie corresponde já à sua índole! diria Deus consigo. Há de ser assim sempre,
impaciente, incapaz de esperar a hora própria. Nunca os relógios, que há de inventar, andarão todos
certos. Por um exato, contar-se-ão milhões divergentes, e a casa em que dous marearem o mesmo minuto.
não apresentará igual fenômeno vinte e quatro horas depois. Espécie inquieta, que formará reinos para
devorá-los, repúblicas para dissolvê-las, democracias, aristocracias, oligarquias, plutocracias, autocracias,
para acabar com elas, à procura do ótimo, que não achará nunca.
E, bocejando outra vez, terá Deus acrescentado:
— O bocejo, que em mim é o sinal do fastio que me dá este espetáculo futuro, também a espécie humana
o terá, mas por impaciência. O tempo lhe parecerá a eternidade. Tudo que lhe durar mais de algumas
horas, dias, semanas, meses ou anos (porque ela dividirá o tempo e inventará almanaques, há de torná-la
impaciente de ver outra cousa e desfazer o que acabou de fazer, às vezes antes de o ter acabado.
Compreenderá as vacas gordas, porque a gordura dá que comer, mas não entenderá as vacas magras; e
não saberá (exceto no Egito, onde porei um mancebo chamado José) encher os celeiros dos anos graúdos,
para acudir à penúria dos anos miúdos. Falará muitas línguas, beresith, ananké, habeas corpus, sem se
fixar de vez em uma só, e quando chegar a entender que uma língua única é precisa, e inventar o volapuk,
sucessor do parlamentarismo, terá começado a decadência e a transformação. Pode ser então que eu
povoe o mundo de canários.
Mas se assim explicarmos o primeiro bocejo divino, como acharmos o primeiro bocejo humano? Trevas
tudo. O mesmo se dá com o nome que encima estas linhas. Nem me lembra em que ano apareceu a
fórmula. Bonita era, e o verbo encimar não era feio. Entrou a reproduzir-se de um modo infinito. Toda a
gente tinha um nome que encimar algumas linhas. Não havia aniversário, nomeação, embarque,
desembarque, esmola, inauguração, não havia nada que não inspirasse algumas linhas a alguém, — às
vezes com o maior fim de encimá-las por um nome. Como era natural, a fórmula foi-se gastando—mas
gastando pelo mesmo modo por que se gastam os sapatos econômicos, que envelhecem tarde. E todos os
nomes do calendário foram encimando todas as linhas; depois, repetiram-se:
Si cette histoire vous embête
Nous allons la recommencer.
[100]
[26 junho]

''O MINISTÉRIO grego pediu demissão. O Sr. Tricoupis foi encarregado de organizar novo ministério,
que ficou assim composto: Tricoupis, presidente do conselho e Ministro da Fazenda..."
Basta! Não, não reproduzo este telegrama, que teve mais poder em mim que toda a mole de
acontecimentos da semana. O ministério grego pediu demissão! Certo, os ministérios são organizados
para se demitirem e os ministérios gregos não podem ser, neste ponto, menos ministérios que todos os
outros ministérios. Mas, por Vênus! foi para isso que arrancaram a velha terra às mãos turcas? Foi para
isso que os poetas a cantaram, em plena manhã do século, Byron, Hugo, o nosso José Bonifácio, autor da
bela "Ode aos Gregos"? "Sois helenos! sois homens!" conclui uma de suas estrofes. Homens creio, porque
é próprio de homens formar ministérios; mas helenos
Sombra de Aristóteles, espectro de Licurgo, de Draco, de Sólon, e tu, justo Aristides, apesar do
ostracismo, e todos vós, legisladores, chefes de governo ou de exército, filósofos, políticos, acaso
sonhastes jamais com esta imensa banalidade de um gabinete que pede demissão? Onde estão os homens
de Plutarco? Onde vão os deuses de Homero? Que é dos tempos em que Aspásia ensinava retórica aos
oradores?— Tudo, tudo passou. Agora há um parlamento, um rei, um gabinete e um presidente de
conselho, o Sr. Tricoupis, que ficou com a pasta da Fazenda. Ouves bem, sombra de Péricles? Pasta da
Fazenda. E notai mais que todos esses movimentos políticos se fazem, metidos os homens em casacas
pretas, com sapatos de verniz ou cordovão, ao cabo de moções de desconfiança...
Oh! mil vezes a dominação turca! Horrível, decerto, mas pitoresca. Aqueles paxás, perseguidores do
giaour, eram deliciosos de poesia e terror. Vede se a Turquia atual já aceitou ministérios. Um grão-vizir,
nomeado pelo padixá, e alguns ajudantes, tudo sem câmara, nem votos. A Rússia também está livre da
lepra ocidental. Tem o niilismo, é verdade; mas não tem o bimetalismo, que passou da América à Europa,
onde começa a grassar com intensidade. O niilismo possui a vantagem de matar logo. E depois é
misterioso, dramático, épico, lírico, todas as formas da poesia. Um homem esta jantando tranqüilo, entre
uma senhora e uma pilhéria, deita a pilhéria à senhora, e, quando vai a erguer um brinde... estala uma
bomba de dinamite. Adeus, homem tranqüilo: adeus, pilhéria; adeus, senhora. n violento; mas o
bimetalismo é pior.
Do bimetalismo ao nosso velho amigo pluripapelismo não é curta a distancia, mas daqui ao cambio é um
passo; pode parecer até que não falei do primeiro senão para dar a volta ao mundo. Engano manifesto.
Hoje só trato de telegramas, que aí estão de sobra, norte e sul. Aqui vêm alguns de Pernambuco, dizendo
que as intendências municipais também estão votando moções de confiança e desconfiança política.
Haverá quem as censure; eu compreendo-as até certo ponto.
A moção de confiança, ou desconfiança no passado regímen, era uma ambrosia dos deuses centrais. Era
aqui na Câmara dos Deputados, que um honrado membro, quando desconfiava do governo pedia a
palavra ao presidente, e, obtida a palavra, erguia-se. Curto ou extenso, mas geralmente tétrico, proferia
um discurso em que resumia todos os erros e crimes do ministério, e acabava sacando um papel do bolso.
Esse papel era a moção. De confidências que recebi, sei que há poucas sensações na vida iguais à que
tinha o orador, quando sacava o papel do bolso. A alguns tremiam os dedos. Os olhos percorriam a sala,
depois baixavam ao papel e liam o conteúdo. Em seguida a moção era enviada ao presidente, e o orador
descia da tribuna, isto é, das pernas que são a única tribuna que há no nosso parlamento, não contando uns
dous púlpitos que lá puseram uma vez, e não serviram para nada.
Aí têm o que era a moção. Nunca as assembléias provinciais tiveram esse regalo; menos ainda as tristes
câmaras municipais. Mudado o regímen, acabou a moção; mas, não se morre por decreto. A moção não só
vive ainda, mas passou dos deuses centrais aos semideuses locais, e viverá algum tempo, até que acabe de
todo, se acabar algum dia. O caso grego é sintomático; o caso japonês não menos. Há moções japonesas.

Quando as houver chinesas, chegou o fim do mundo; não haverá mais que fechar as malas e ir para o
diabo.
Outro telegrama conta-nos que alguns clavinoteiros de Canavieiras (Bahia) foram a uma vila próxima e
arrebataram duas moças. A gente da vila ia armar-se e assaltar Canavieiras. Parece nada, e é Homero; é
ainda mais que Homero, que só contou o rapto de uma Helena: aqui são duas. Essa luta obscura,
escondida no interior da Bahia, foi singular contraste com a outra que se trava no Rio Grande do Sul,
onde a causa não é uma, nem duas Helenas, mas um só governo político. Apuradas as contas, vem a dar
nesta velha verdade que o amor e o poder são as duas forças principais da terra. Duas vilas disputam a
posse de duas moças; Bagé luta com Porto Alegre pelo direito do mando. É a mesma Ilíada.
Dizem telegramas de S. Paulo que foi ali achado, em certa casa que se demolia, um esqueleto algemado.
Não tenho amor a esqueletos; mas este esqueleto algemado diz-me alguma cousa, e é difícil que eu o
mandasse embora, sem três ou quatro perguntas. Talvez ele me contasse uma história grave, longa e
naturalmente triste, por-que as algemas não são alegres. Alegres eram umas máscaras de lata que vi em
pequeno na cara de escravos dados à cachaça; alegres ou grotescas, não sei bem, porque lá vão muitos
anos, e eu era tão criança, que não distinguia bem. A verdade é que as máscaras faziam rir, mais que as do
recente carnaval. O ferro das algemas, sendo mais duro que a lata, a história devia ser mais sombria.
Há um telegrama... Diabo! acabou-se o espaço, e ainda aqui tenho uma dúzia. Cesta com eles! Vão para
onde foi a questão do benzimento da bandeira, os guarda-livros que fogem levando a caixa (outro
telegrama), e o resto dos restos, que não dura mais de uma semana, nem tanto. Vão para onde já foi esta
crônica. Fale o leitor a sua verdade. e diga-me se lhe ficou alguma cousa do que acabou de ler. Talvez
uma só, a palavra clavinoteiros, que parece exprimir um costume ou um ofício. Cá vai para o vocabulário.
[101]
[3 julho]
NA VÉSPERA de S. Pedro, ouvi tocar os sinos. Poucos minutos depois, passei pela igreja do Carmo,
catedral provisória, ouvi o cantochão e orquestra; entrei. Quase ninguém. Ao fundo, os ilustríssimos
prebendados, em suas cadeiras e bancos, vestidos daquele roxo dos cônegos e monsenhores, tão meu
conhecido . Cantavam louvores a S. Pedro. Deixei-me estar ali alguns minutos escutando e dando graças
ao príncipe dos apóstolos por não haver na igreja do Carmo um carrilhão.
Explico-me. Eu fui criado com sinos, com estes pobres sinos das nossas igrejas. Quando um dia li o
capítulo dos sinos em Chateaubriand, tocaram-me tanto as palavras daquele grande espírito. que me senti
(desculpem a expressão) um Chateaubriand desencarnado e reencarnado. Assim se diz na igreja espírita.
Ter desencarnado quer dizer tirado (o espírito) da carne, e reencarnado quer dizer metido outra vez na
carne. A lei é esta: nascer, morrer, tornar a nascer e renascer ainda, progredir scmprc.
Convém notar que a desencarnação não se opera como nas outras religiões, em que a alma sai toda de
uma vez. No espiritismo, há ainda um esforço humano, uma cerimônia, para ajudar a sair o resto. Não se
morre ali com esta facilidade ordinária, que nem merece o nome de morte. Ninguém ignora que há caso
de inumações de pessoas meio vivas. A regra espírita, porém, de auxiliar por palavras, gestos e
pensamentos a desencarnação impede que um supro de alma fique metido no invólucro mortal.
Posso afirmar o que aí fica, porque sei. Só o que eu não sei, é se os sacerdotes espíritas são como os
brâmanes, seus avós. Os brâmanes... Não, o melhor é dizer isto por linguagem clássica. Aqui está como se
exprime um velho autor: "Tanto que um dos pensamentos por que os brâmanes têm tamanho respeito às
vacas, é por haverem que no corpo desta alimária fica uma alma melhor agasalhada que em nenhum

outro, depois que sai do humano; e assim põem sua maior bem-aventurança em os tomar a morte com as
mãos nas ancas de uma vaca, esperando se recolha logo a alma nela."
Ah! se eu ainda vejo um amigo meu, sacerdote espírita, metido dentro de uma vaca, e um homem, não
desencarnado, a vender-lhe o leite pelas ruas, seguidos de um bezerro magro... Não; lembra-me agora que
não pode ser, porque o princípio espírita não é o mesmo da transmigração, em que as almas dos valentes
vão para os corpos dos leões, a dos fracos para os das galinhas, a dos astutos para os das raposas, e assim
por diante. O princípio espírita é fundado no progresso. Renascer, progredir sempre; tal é a lei. O
renascimento é para melhor. Cada espírita, em se desencarnando, vai para os mundos superiores.
Entretanto, pergunto eu: não se dará o progresso, algumas vezes. na própria terra? Citarei um fato.
Conheci há anos um velho, bastante alquebrado e assaz culto, que me afirmava estar na segunda
encarnação. Antes disso, tinha existido no corpo de um soldado romano, e, como tal, havia assistido à
morte de Cristo. Referia-me tudo, e até circunstâncias que não constam das escrituras. Esse bom velho
não falava da terceira e próxima encarnação sem grande alegria, pela certeza que tinha de que lhe caberia
um grande cargo. Pensava na coroa da Alemanha... E quem nos pode afirmar que o Guilherme II. que aí
está, não seja ele? Há, repetimos, cousas na vida que é mais acertado crer que desmentir; e quem não
puder — crer, que se cale.
Voltemos ao carrilhão. Já referi que entrara na igreja, não contei; mas entende-se, que na igreja não
entram revoluções, por isso não falo da do Rio Grande do Sul. Pode entrar a anarquia, é verdade, como a
daquele singular pároco da Bahia, que, mandado calar e declarado suspenso de ordens, segundo dizem
telegramas, não obedece, não se cala, e continua a paroquiar. Os clavinoteiros também não entram; por
isso ameaçam Porto Seguro, conforme outros telegramas. Não entram discursos parlamentares, nem lutas
ítalo — santistas, nem auxílios às indústrias, nem nada. Há ali um refúgio contra os tumultos exteriores e
contra os boatos, que recomeçam. Voltemos ao carrilhão.
Criado, como ia dizendo, com os pobres sinos das nossas igrejas, não provei até certa idade as aventuras
de um carrilhão. Ouvia falar de carrilhão, como das ilhas Filipinas, uma cousa que eu nunca havia de ver
nem ouvir.
Um dia, anuncia-se a chegada de um carrilhão. Tínhamos carrilhão na terra. Outro dia, indo a passar por
uma rua, ouço uns sons alegres e animados. Conhecia a toada, mas não lembrava a letra.
Perguntei a um menino, que me indicou a igreja próxima e disse--me que era o carrilhão. E, não contente
com a resposta, pôs a letra na música: era o Amor Tem Fogo. Geralmente, não dou fé a crianças. Fui a um
homem que estava à porta de uma loja e o homem confirmou o caso, e cantou do mesmo modo; depois
calou-se e disse convencidamente: parece incrível como se possa, sem o prestígio do teatro, as saias das
mulheres, os requebrados, etc., dar uma impressão tão exata da opereta. Feche os olhos, ouça-me a mim e
ao carrilhão, e diga-me se não ouve a opereta em carne e osso:
Amor tem fogo,
Tem fogo amor.
— Carne sem osso, meu rico senhor, carne sem osso.
[102]
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S. PEDRO, apóstolo da circuncisão, e S. Paulo, apóstolo de outra cousa, que a Igreja Católica traduziu
por gentes, e que não é preciso dizer pelo seu nome, dominaram tudo esta semana. Eu, quando vejo um ou
dous assuntos puxarem para si todo o cobertor da atenção pública, deixando os outros ao relento, dá-me
vontade de os meter nos bastidores, trazendo à cena tão-somente a arraia-miúda, as pobres ocorrências de
nada, a velha anedota, o sopapo casual, o furto, a facada anônima, a estatística mortuária, as tentativas de
suicídio. O cocheiro que foge, o noticiário, em suma.
É que eu sou justo, e não posso ver o fraco esmagado pelo forte. Além disso, nasci com certo orgulho, que
já agora há de morrer comigo. Não gosto que os fatos nem os homens se me imponham por si mesmos.
Tenho horror a toda superioridade. Eu é que os hei de enfeitar com dous ou três adjetivos, uma
reminiscência clássica, e os mais galões de estilo. Os fatos, eu é que os hei de declarar transcendentes; os
homens, eu é que os hei de aclamar extraordinários.
Daí o meu amor às chamadas chapas. Orador que me quiser ver aplaudi-lo, há de empregar dessas belas
frases feitas, que, já estando em mim, ecoam de tal maneira, que me parece que eu é que sou o orador.
Então, sim, senhor, todo eu sou mãos, todo eu sou boca, para bradar e palmear. Bem sei que não é
chapisca quem quer. A educação faz bons chapiscas, mas não os faz sublimes. Aprendem-se as chapas, é
verdade, como Rafael aprendeu as tintas e os pincéis; mas só a vocação faz a Madona e um grande
discurso. Todos podem dizer que "a liberdade é como a fênix, que renasce das próprias cinzas"; mas só o
chapisca sabe acomodar esta frase em fina moldura. Que dificuldade há em repetir que "a imprensa, como
a lança de Télefo, cura as feridas que faz"? Nenhum; mas a questão não é de ter facilidade, é de ter graça.
E depois, se há chapas anteriores, frases servidas, idéias enxovalhadas, há também (e nisto se conhece o
gênio) muitas frases que nunca ninguém proferiu, e nascem já com cabelos brancos. Esta invenção de
chapas originais distingue mais positivamente o chapisca nato do chapisca por educação.
Voltemos aos apóstolos. Que direito tinha S. Pedro de dominar os acontecimentos da semana? Estava
escrito que ele negaria três vezes o divino Mestre, antes de cantar o galo. Cantou o galo, quando acabava
de o negar pela terceira vez, e reconheceu a verdade da profecia. Quanto a S. Paulo, tendo ensinado a
palavra divina às igrejas de Sicília, de Gênova e de Nápoles, viu que alguns a sublevaram para torná-las
ao pecado (ou para outra cousa), e lançou uma daquelas suas epístolas exortativas; concluindo tudo por
ser levado o conflito a Roma e a Jerusalém, onde os magistrados e doutores da lei estudavam a verdade
das cousas.
São negócios graves, convenho; mas há outros que, por serem leves, não merecem menos. Na Câmara dos
Deputados, por exemplo, deu-se uma pequena divergência. de que apenas tive vaga notícia, por não poder
ler, como não posso escrever; o que os senhores estão lendo, vai saindo a olhos fechados. Ah! meus caros
amigos! Ando com uma vista (isto é grego; em português diz-se um olho) muito inflamada, a ponto de
não poder ler nem escrever. Ouvi que na Câmara surdiu divergência entre a maioria e a minoria, por causa
da anistia. A questão rimava nas palavras, mas não rimava nos espíritos. Daí confusão, difusão,
abstenção. Dizem que um jornal chamou ao caso um beco sem saída; mas um amigo meu (pessoa dada a
aventuras amorosas) diz-me que todo beco tem saída; em caso de fuga, salta-se por cima do muro, trepase ao morro próximo, ou cai-se do outro lado. Coragem e pernas. Não entendi nada.
A falta de olhos é tudo. Quando a gente lê por olhos estranhos entende mal as cousas. Assim é que, por
telegrama, sabe-se aqui haver o governador de um Estado presidido à extração da loteria; depois, supus
que o ato fora praticado para o fim de inspirar confiança aos compradores de bilhetes.
— A segunda hipótese é a verdadeira, acudiu o amigo que me lia os jornais. Não vê como as agências
sérias são obrigadas a mandar anunciar que, se as loterias não correrem no dia marcado, pagarão os
bilhetes pelo dobro?

— É verdade, tenho visto.
— Pois é isto. Ninguém confia em ninguém, e é o nosso mal. Se há quem desconfie de mim!
— Não me diga isso
— Não lhe digo outra cousa. Desconfiam que não ponho o seio integral aos meus papéis: é verdade ( e
não sou único ); mas, além de que revalido sempre o selo quando é necessário levar os papéis a juízo, a
quem prejudico eu, tirando ao Estado? A mim mesmo, porque o tesouro, nos governos modernos, é de
todos nós. Verdadeiramente, tiro de um bolso para meter no outro. Luís XIV dizia: "O Estado sou eu!
"Cada um de nós é um tronco miúdo de Luís XIV, com a diferença de que nós pagamos os impostos, e
Luís XIV recebia-os... Pois desconfiam de mim! São capazes de desconfiar do diabo. Creio que começo a
escrever no ar e ...
[103]
[31 de julho]
Esta semana furtaram a um senhor que ia pela rua mil debêntures; ele providenciou de modo que pôde
salvá-los. Confesso que não acreditei na notícia, a princípio; mas o respeito em que fui educado para com
a letra redonda fez-me acabar de crer que se não fosse verdade não seria impresso. Não creio em verdades
manuscritas. Os próprios versos, que só se fazem por medida, parecem errados, quando escritos à mão. A
razão por que muitos moços enganam as moças e vice-versa é escreverem as suas cartas, e entregá-las de
mão a mão, ou pela criada, ou pela prima ou por qualquer outro modo, que no meu tempo, era ainda
inédito. Quem não engana é o namorado da folha pública; "Querida X, não foste hoje ao lugar do
costume; esperei até às três horas. Responde ao teu Z." E a namorada "Querido Z. Não fui ontem por
motivos que te direi à vista. Sábado, com certeza, à hora costumada; não faltes. Tua X". Isto é sério, claro,
exato, cordial.
A razão que me fez duvidar a princípio foi a noção que me ficou dos negócios de debêntures. Quando este
nome começou a andar de boca em boca, até fazer-se um coro universal, veio ter comigo um chaparreiro
aqui da vizinhança e confessou que, não sabendo ler, queria que lhe dissesse se aqueles papéis valiam
alguma coisa. Eu, verdadeiro eco da opinião nacional, respondi que não havia nada melhor, ele pegou nas
economias e comprou uma centena de delas. Cresceu ainda o preço e ele quis vendê-las; mas eu acudi a
tempo de suspender esse desastre. Vender o quê? Deixasse estar os papéis que o preço ia subir por aí
além. O homem confiou e esperou. Daí a tempo ouvi um rumor; eram as debêntures que caíam, caíam,
caíam... Ele veio procurar-me, debulhado em lágrimas; ainda o fortaleci com uma ou duas parábolas, até
que os dias correram, e o desgraçado ficou com os papéis na mão. Consolou-se um pouco quando eu lhe
disse que metade da população não tinha outra atitude.
Pouco tempo depois (vejam o que é o amor a estas cousas!) veio ter comigo e proferiu estas palavras:
— Eu já agora perdi quase tudo o que tinha com as tais debêntures, mas ficou-me sempre um cobrinho no
fundo do baú, e como agora ouço falar muito em habeas corpus, vinha, sim, vinha perguntar-lhe se esses
títulos são bons, e se estão caros ou baratos.
— Não são títulos.
— Mas o nome também é estrangeiro.

— Sim, mas nem por ser estrangeiro, é título; aquele doutor que ali mora defronte é estrangeiro e não é
título.
—Isso é verdade. Então parece-lhe que os habeas corpus não são papéis?
— Papéis são; mas são outros papéis.
A idéia de debênture ficou sendo para mim a mesma cousa que nada, de modo que não compreendia que
um senhor andasse com mil debêntures na algibeira, que outro as furtasse, e que ele corresse em busca do
ladrão. Acreditei por estar impresso. Depois mostraram--me a lista das cotações. Vi que não se vendem
tantas como outrora, nem pelo preço antigo, mas há algum negociozinho, pequeno, sobre alguns lotes.
Quem sabe o que elas serão ainda algum dia? Tudo tem altos e baixos.
O certo é que mudei de opinião. No dia seguinte, depois do almoço, tirei da gaveta algumas centenas de
mil-réis, e caminhei para a Bolsa, encomendando-me (é inútil dizê-lo ) ao Deus Abraão, Isaac e
Jacó.Comprei um lote, a preço baixo, e particularmente prometi uma debênture de cera a S. Lucas, se me
fizer ganhar um cobrinho grosso. Sei que é imitar aquele homem que, há dias, deu uma chave de cera a S.
Pedro, por lhe haver deparado casa em que morasse; mas eu tenho outra razão. Na semana passada falei
de uns casais de pombas, que vivem na igreja da Cruz dos Militares, aos pés de S. João e S. Lucas. Uma
delas, vendo-me passar, quando voltava da Bolsa, desferiu o vôo, e veio pousar-me no ombro; mostrou-se
meio agastada com a publicação, mas acabou dizendo que naquela rua, tão perto dos bancos e da praça,
tinham elas uma grande vantagem sobre todos os mortais. Quaisquer que sejam os negócios, — arrulhoume ao ouvido, — o câmbio para nós está sempre a 27.
Não peço outra cousa ao apóstolo; câmbio a 27 para mim como para elas, e terá a debênture de cera, com
inscrições e alegorias. Veja que nem lhe peço a cura da tosse e do coriza que me afligem, desde algum
tempo. O meu talentoso amigo Dr. Pedro Américo disse outro dia na Câmara dos Deputados, propondo a
criação de um teatro normal, que, por um milagre de higiene, todas as moléstias desaparecessem, "não
haveria faculdade, nem artifícios de retórica capazes de convencer a ninguém das belezas da patologia
nem da utilidade da terapêutica". Ah! meu caro amigo! Eu dou todas as belezas da patologia por um nariz
livre e um peito desabafado. Creio na utilidade da terapêutica; mas que deliciosa cousa é não saber que
ela existe, duvidar dela e até negá-la! Felizes os que podem respirar! bem-aventurados os que não tossem!
Agora mesmo interrompi o que ia escrevendo para tossi; e, continuo a escrever de boca aberta para
respirar. E falam-me em belezas da patologia... Francamente eu prefiro as belezas da Batalha de Avaí.
A rigor, devia acabar aqui; mas a notícia que acaba de chegar do Amazonas obriga-me a algumas linhas,
três ou quatro. Promulgou-se a Constituição, e, por ela, o governador passa-se a chamar presidente do
Estado. Com exceção do Pará e Rio Grande do Sul, creio que não falta nenhum. Sono tutti fatti marchesi.
Eu, se fosse presidente da República, promovia a reforma da Constituição, para o único fim de chamarme governador. Ficava assim um governador cercado de presidentes, ao contrário dos Estados Unidos da
América, e fazendo lembrar o imperador Napoleão, vestido com a modesta farda lendária, no meio dos
seus marechais em grande uniforme.
Outra notícia que me obriga a não acabar aqui, é a de estarem os rapazes do comércio de S. Paulo fazendo
reuniões para se alistarem na guarda nacional, em desacordo com os daqui, que acabam de pedir dispensa
de tal serviço. Questão de meio; o meio é tudo. Não há exaltação para uns nem depressão para outros.
Duas cousas contrárias podem ser verdadeiras e até legítimas conforme a zona. Eu, por exemplo, execro o
mate chimarrão, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul acham que não há bebida mais saborosa neste
mundo. Segue-se que o mate deve ser sempre uma ou outra cousa? Não; segue-se o meio; o meio é tudo.
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