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O ORACULO DOS SEGREDOS
Segredo 1.º
Tirado do livro de S. Cypriano (o feiticeiro) para fazer subir um homem
ao ar e andar nas alturas 30 minutos, sem lhe acontecer mal algum.
Deita-se um homem estendido no chão, depois ponham-se dois homens aos
pés e outros dois á cabeceira. Feito isto digam as palavras seguintes,
principiando por um e acabando por outros:
1.º homem—Aqui cheira a corpo morto.
2.º—Pezado como um chumbo.
3.º—Leve como uma penna.
4.º—Levanta-te na hora de Deus.
No fim de ditas as palavras acima mencionadas, apontae-lhe com os dedos,
que elle logo sobe ao ar, tal qual como um passaro; no fim de 30 minutos, cáe
ao chão sem lhe acontecer mal algum.
Este segredo foi descoberto por Lucifer, o principe do Inferno.{4}

Segredo 2.º
Para um homem conhecer se a mulher lhe é infiel ou não
A qualquer hora da noute, quando observarem que a mulher está dormindo
e sonhando, põe-se-lhe devagarinho uma mão sobre o coração, que d'essa
maneira conhecem logo se é sonho; se o fôr ella por sua propria bocca vos
começará a descobrir tudo o que fôr de verdade, e o homem vae observando o
que ella lhe diz e vae tirando a mão de pouco a pouco por que esta operação
não póde durar mais que 10 minutos, para não acontecer que a mulher acorde
e observe o que se está fazendo.
Sendo assim tudo descobrirão, e ella nada fica sabendo do que disse. Depois
de feito isto devem guardar segredo para evitar questões.

Segredo 3.º
Effeitos do vinagre e da ourina
Logo que uma pessoa dê qualquer cortadella e queira vêr-se sã em 8 horas,
botem-lhe em cima vinagre ou ourina. Este remedio é approvado, assim o
tenho experimentado e sempre com bom resultado.{5}

Segredo 4.º
Para tirar as dores de cabeça
Se alguns dos meus leitores tiverem dores de cabeça e se em pouco tempo
as quizerem alliviar façam o remedio seguinte: uma cabeça de alhos, tirar as
cascas aos dentes, botal-os em um almofariz e moêl-os bem moídos, pegar em
um bocadinho de massa e esfregar a testa e fontes bem esfregadas que, depois,
em pouco tempo passará a dita dôr.
Se no fim da esfregação o paciente se poder deitar melhor será que depois
de se levantar nada ha de sentir.

Segredo 5.º
Para quem quizer beber o vinho simples sem agua
Para tirar a agua do vinho, se fará uma vazilha de pau de hera, lançando o
vinho n'ella; se tiver agua, todo o vinho se irá coando, e ficará só a agua na
mesma vazilha; e se não tiver agua ficará a vazilha escorrida de todo o
vinho.{6}

Segredo 6.º
Para que uma pessoa indo pela rua em noute escura leve luz adiante de si
que allumie toda a rua sem se conhecer que qualidade de luz é
Quebre-se uma noz em duas, de modo que fiquem os miolos inteiros; estes
mettidos sem os quebrar na ponta de uma verga de arame, que tenha uma vara
que seja grossa, pondo o lume no miolo das nozes, tendo a outra ponta de
arame na mão, farão tanto lume como uma tocha, sem se vêr mais que o
mesmo lume.

Segredo 7.º
Para fazer que a comida pareça estar cheia de bichos
Secretamente partiremos duas cordas de viola uma grossa outra delgada em
bocadinhos, se fôr assado sendo gallinha se lhe metterão pela abertura; sendo
outra cousa se lhe dará um golpe em que se lhe mettem; sendo cozido se
botarão na panella ao tirar do lume e assim virão pegados na carne com a
quentura que em si levam, e com a fresquidão do ar que lhes dá se encolherão
e estenderão como bichos, e quem estiver comendo fica enganado.{7}

Segredo 8.º

Para aquelles que caminham não sentirem a calma, nem o cansaço do
caminho
Saindo eu de Alcoy para S. Thiago, á porta de uma aldeia, encontrei tres
peregrinos, com os quaes acompanhei até ao meu destino, e segundo o que
n'elles observei deviam ser virtuosos, e aos mesmos vi que levavam
pendurado no cinto, um pequeno raminho de bella-luz. Perguntei-lhe o que
aquillo representava, e tive de resposta: Pois vós ainda não sabeis o segredo?
Tiraram do seio cada um sua mancheia de artemija, dizendo-me que com
aquillo pouco se sentia a calma e o cansaço do caminho. D'ahi por diante me
aproveitei d'isso e achei ser verdade, o segredo que me ensinaram.

Segredo 9.º
Para não criar pulgas e para evitar persevejos
Tomem quatro folhas de herva santa, um ramo de arreçã com flor, outro de
herva sedagoza partes iguaes frigam-se em azeite simples, misture-se tres
onças de cêra amarella, untando tres dias successivos não sómente os mata,
mas tambem a pessoa que com isto se untar nunca mais os criará. E para evitar
pulgas bote-se pela casa mentastros e folhas de amieiro, estas hervas tem
virtude para as matar e não criarem{8} outras. E qualquer d'ellas fará o mesmo
effeito, botando com abundancia pela casa.

Segredo 10.º
Para fazer letras nas costas da mão com cinza de papel
Se quizerem fazer com que os assistentes, fiquem admirados sem saberem
de que modo veio essa letra, secretamente, com a propria ourina e a ponta de
um pausinho, escrevem as letras que quizerem que appareçam, e depois se
deixará seccar, e se mostra a quem quizer vêr a mão limpa; queimem um
papel tendo escripto as mesmas letras (isto com tinta, preta) que se escreveram
na mão, e com o mesmo papel queimado, se esfregará a parte onde se fizeram
as letras com a ourina, que conforme foram feitas assim saírão pintadas de
preto, por isso quem não souber o segredo se admirará.

Segredo 11.º
Para crianças que teem lombrigas e tosse
Provavel remedio para quem tem crianças com essa doença. Se fôr tosse
lancem-lhe uma esponja ao pescoço, que logo lhes abrandará. E se forem
lombrigas, botem uma pequena mancheia de farinha centeia, em{9} uma
pouca de agua, que fique tingida como sôro de leite, assim dada a beber em
jejum, todas as manhãs, mata as lombrigas.

Segredo 12.º
Segredo para os cabellos nunca cahirem e conservarem-se pretos
Tomarão folhas de azinheiro, e cascas de pepino sêccas, depois de
misturado em partes iguaes, bem pizado e espremido, botar-se-ha o sumo em
meio quartilho de agua-ardente camphorada, e bem mechida, se porá ao
orvalho da noute, por espaço de 8 dias. Com esta mistura lavarão a cabeça
pelo menos de tres em tres annos, que o cabello não cahirá.

Segredo 13.º
Segredo para quando forem tirar o mel das colmeias não serem mordidos
pelas abelhas
Tomem o malvaisco, e untem bem as mãos e rosto com o sumo d'esta
planta, depois untem-se com azeite que tenha servido já nas candeias, com que
se allumiam, que indo bem untado podem fazer o serviço sem receio, que ellas
não farão mal algum. E se por{10} acaso te picar alguma vespa, unta bem a
parte com azeite liquido, que brevemente está são.

Segredo 14.º

Para evitar formigas, mosquitos e persevejos
Aquella parte onde quizermos que não entrem n'ella formigas, cercaremos
com um risco de carvão grosso, ou com cinza, ou com salmoura, ou com sal
molhado, que não passarão este limite para dentro. E se pozerem estas cousas
todas misturadas melhor será.
E para mosquitos não virem de noute á cama dependurarão á cabeceira uns
poucos de pregos, que não chegarão alli. E para persevejos, tome-se uma
pouca de palha estrangeira, cozida n'um tacho, e botem-lhe uma quarta de
pedra hume, e em fervendo tudo depois da agua estar fria lavem a barra da
cama; ou a qualidade que lhe pertença com a dita agua. Na cama, ou casa
onde se criarem persevejos, tomando um pimento em um fogareiro que se
queime, posto debaixo da cama todos os persevejos que houver onde chegar o
fumo do brazeiro morrerão.{11}

Segredo 15.º
Para se conhecer a sarna e o meio de a curar
Para se conhecer a doença da sarna, basta vêr entre os dedos das mãos umas
bolhinhas, que estão quasi constantemente em comichões; mas com este
segredo, cura-se facilmente, dentro em pouco tempo: basta deitar sobre a parte
doente, umas pingas de oleo de petroleo. Mas não se deve esfregar.
Deixe-se o oleo na parte durante uma hora. Continua-se no dia seguinte e
mesmo nos outros emquanto não sarar. Este remedio que está ao alcance de
todos, é muito approvado, e seu emprego tem sido adoptado em immensos
casos.
Um outro consiste em lavar com licor concentrado de alcatrão, por que
produz muito bom effeito.

Segredo 16.º
Para os que costumam enjoar

Um verdadeiro serviço, que com este segredo presto aos viajantes,
principalmente aos embarcadiços. Dou-lhes a saber este segredo que de tanto
lhe póde servir: logo que o mal se começa a sentir, e quando a cabeça anda á
roda e o estomago enfraquecido deve-se tomar 2 até 5 perolas de
chloroformio, que o{12} mal desapparece logo. E não havendo as ditas
perolas, tomarão perolas de ether, que fazem o mesmo effeito. Tanto umas,
como as outras vendem-se em quasi todas as pharmacias, e o viajante se
munirá d'ellas antes de embarcar, porque o enjôo é um mal que causa sempre
bem á creatura que vae no mar.

Segredo 17.º
Para curar os catarrhos que nos costumam apoquentar
Tenho observado já muitas vezes que este segredo dá sempre bom
resultado, n'esta doença tão massadora, e custosa de soffrer. Para essa cura
tomem: essencia de therebentina, que dá bom resultado; com um gosto
detestavel é impossivel o poder tomal-a pura, ou em mistura. Mas tomae em
fórma de perolas. As perolas de therebentina tomam-se de 6 até 12 na
occasião das comidas. Dentro em pouco tempo, os catarrhos, mesmo os
antigos, melhoram-se e curam-se. Por muito que explique, nunca são muitas
as explicações, dignas do elogio d'este segredo.

Segredo 18.º
Para os enganos que ha em pezos e medidas
Antes de outra cousa se note, que o gado vaccum quanto mais está depois
de morto mais peza, pelo{13} contrario o gado miudo, assim tambem para dar
o seu a seu dono assim no pezo da carne, como de outro qualquer hade-se pôr
primeiro o pezo, depois a carne, ou o que fôr, por que se a carne se põe em a
mesma parte, requer muita força de pezo para outra parte para se endireitar.
E assim tambem nas medidas de vara, ou covado para se medir seda, ou
linho, ou panno de côr, se ha de medir sobre a meza, ou caixa, não nas mãos,
porque estira, e se faz mais copia de varas, ou covados, do que são.

Quanto á medida do vinho, ou azeite que se mede em armazens e lojas
baixas leva mais que nas altas, a razão é por que toda a cousa se pretende
igualar, com o globo da terra, assim nas partes baixas faz o azeite, ou vinho,
cobril-o para cima, nas altas não; tanto é assim, que para prova d'isto ponham
um vaso que leve meia canada, ou mais sobre uma meza, este cheio de vinho
ou agua, ou azeite, da meza posto no chão, lhe podem botar um vintém em
moedas, moeda mansamente, todas levará sem derramar gotta pelo motivo que
temos dito.

Segredo 19.º
Remedio para persevejos, piolhos e pulgas
Para persevejos, tomem-se umas poucas de brazas em um têsto, bota-se-lhe
dois ou trez pimentos vermelhos;{14} posto o têsto no meio da casa onde os
houver, ou morrerão ou se ausentarão.
Para piolhos, basta o summo da erva santa, untar com ellas trez noutes a
parte onde se elles criarem, que desapparecerão.
E para pulgas, na casa onde andarem se botará uma pouca de hortelã pela
casa, logo morrerão ou se ausentarão.

Segredo 20.º
Como se devem curtir as azeitonas de conserva para durarem
Devem ser as azeitonas mais sobre o verde, que sobre o maduro, é preciso
serem colhidas á mão da oliveira, nem varejadas, nem encorrilhadas, deitadas
na vasilha, se lhe botará agua simples, de modo que fiquem todas cobertas;
aos tres dias tira-se-lhe essa agua e deita-se-lhe outra; assim continuando
todos os tres dias na outra agua, se lhe botará pouco sal, ouregãos, cascas de
limão sem amargo algum, porque o amargo corrompe; ao tirar d'ellas será com
colher, não com a mão, e assim se sustentarão por largo tempo.{15}

Segredo 21.º
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