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A Felismina tornou à casa em sobressaltos ruidosos de 
alegria, trazendo apertado contra o seio o precioso, o raro 
talismã, vendo nêle ressurtir por fabuloso encantamento 
a sua ventura já desperdiçada. Apertava o frasco rotulado 
de encontro ao coração, afervorada no ideal dêste sonho 
prelibado : Havia de salvá-lo da morte, pois, é claro; e 
depois a vida correria para êles na paz sagrada de um en
Jêvo, tão suavizada qual um nimbo a resvalar a\godoado 
sob a cúp·ula de um céu formoso, a.zul e oiro de serenidade. 
E c.omeçou, com as dissimulações pedidas em tais casos, a 
deitar no frasco branco, de rôlha esmerilhada, a dose pres
crita pelo boticário. Da primeira vez, é certo, o Manuel 

� . 

teve náuseas compungentes, na segunda cuspinhou, ape-
nas, para os lados, e na terceira acusou um sabor até desa
gradável na bebida. O frasco esgotou-se, e por diante , com 

inversões burlescas do programa, ei-lo deveras a beber ago-
• 

( *) �ste conto foi publicado nos ns. 11, 12, 13 e 14 d•a, Revista 
A JANGADA, de 1910. Infelizmente não foi possível encontrar 
o n. 11 da Revista em aprêço onde se encontra, just�.mente, o 

comêço do conto. 
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ra, com a impetuosidade brutal, contínua, de um abismo, 
que, por ventura, recebesse na garganta a ca,tadupa de um 
despenhadeiro . Levantava-se, cinco, seis vêzes da tripeça, 
e, desvairado, febril, de goela sêca, os olh��s esbraseados 
pelo desejo voraz, insaciável, corria a passos largos às ta-
bernas, e, risca.ndo o polegar nas tábuas lisas dos balcões, 
pedia à vidamen te : 

- Bote, seu Zé Pelado ! Bote, seu Chico Ináci(l ! Bote, 
seu Luis Favela ! c·onsoante as três bodegas onde êle sal-
Leadamente ia bebendo. 

Logo a seguir a esta fase tensa e duradoira, abando
nou p·or uma vez o martelo e a sovela para vi ver os dias 
nas esquinas a pr�ocurar quem ·lhe pagasse uma golada . 

. 

Honesta e calma a Felismina, embrulhada já numa resj�5-
tlação imponderável , passava dia e noite a deitar roupa na 
g·ama e a lustrá-la sob o ferro , mantendo. assim o dese-

.quilíbrio da receita, como também velando a educação do 
Manequinho, que já andava na escola da Pulquéria . 

Mas, logo empós ao derradeiro pifão, que lhe mereceu 
as honras de vir à casa escoltado entre dois cirineus com
padecidos, o Manuel adoeceu, mas seriamente, apanhado 
numa embrulhada patológica de fenômenos sin):omátic.:Js, 
consecutivos ao ébrio crônico. O delirium-tremens anteci-

• 

pava os primeiros rufos no seu grande tambor de prenún-
cios m·órbidos : vertigens a cada passo, pernas bambalean
tes, suores copiosos, noites indormidas, e sobretudo as alu
cinações extravagantes, formavam o cortejo bizarro e Qu
zidio da sua marcha triunfal para o outro mundo . Apare
ceram -lhe pelo rosto p·lacas de um azul tirante ao roxo, e 
na retina acesa, brilhos fulverin�os, mas sombrios, como, se 
pantissem das órbitas de um enlouquecido . Dêste modo 
não podia mais sair à rua, e a Felismina, aqui, ali, encl1ia-o 
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de exprobrações, acidulando mágoas : 
- Seu Manuel, seu Manuel, eu bem dizia . . . deixe de 

beber que você morre . . .  
Mas, a seguir, novo concorrente veio intercalar-se na 

concomitância dos sintomas agrupados : Eram já os atro
pelos da circulação, gerando a edemacia das extremidades. 
Foi êle mesmo quem notou pela manhã, com desalentos 
n1ortaís, chamand·o a Felismina: 

- Olha aqui ! . . .  olha aqui ! . . .  como estou com estas 
ner11as tã.J inchadas ! . . . 
� 

A Felismina comprimia-lhe os tecidos flácidos das per-
nas, onde as depressões das cabeças dos dedos deixavam 
r.ertamente sinalações fundas, em baixo relêvo; mas disfar
çando no semblante a sombra an·gustiosa de um presságio, 
amaciou com �o olhar dulcíssimo, amoroso·, estas palavras 
de consôlo : 

- Não é nada . . . é de você estar sempre sentado . . .  

- E  com a vista nebulosa, a alma em fé, acrescentou, aca-

lorada nesta inspiração .suprema de socorro : 

- Manuel, pega-te com Nossa Senhora, senão mor-

res . . .  
�le, porém, sacudiu os ombros num gesto talvez de 

indiferença ou de desilusão·, e arrastou aborrecido : 

- Ora . . .  Ora ! . . .  
Ora, ora, nã·o ! . . . retorquiu e'la , ·abespinhada 

deveras p·ela idolatria, e completou, fazend�a , súbito , um 

tneneio garrido de vaidade : 

·- Pois hás de ver ! . . . E' tu morreres e eu caso com 

outro ! E ainda sublinhou com um gesto do tronc.o gra-
• 

CIOSO: 
·-· Sou ainda moça, e só tenho um filho, que me pren-

• 
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o Manuel olhou-a com a vista deliquescida numa tris-

teza lacerante, quando ela, logo a seguir, desap·arecia no 

rasgão da porta, que dava para o corredor. Baixou a cabe

ç.a cismarento com torturas fundas pelo rosto opaco. Vi-... . 

brátil, em notas lúgubres, ficou-lhe a rolar n.o caotismo do 
espírito aquela frase inteira: E' tu morreres e eu caso com 
<>utro ! . . . E daí, entrou-lhe pelas arcas a insidiosa ví

bora do ciúme m·ordendo-lhe o coração 9.,speramente. A 
morte sob ês.te as1)ecto apavora·va-o brutalmente. Queria 

com exorbitâncias à mulher, vivia das suas carícias e dos 
seus cuidados, do seu lab�or e da sua honestidade ; e depois, 
talvez, num revivescimento doentio de lubricidade, apaga
da nos beberrões inveterados, diante de si sentia palpita
rem tôdas as florações carnais do seu teso·uro, prestes a 
rolar em outra mão, que melhor saberia acrisolá-lo ; por
que a Felismina não era para aí uma mulher vulgar, sem 
forrnas, nem encantos, ou uma lêsma viscosa, que inspi-
rasse nojo ou repulsões. Bem alo invés, chamava sôbre si 
os atavios naturais, que a raça de cafuza lhe imprimira 
com prodigalidades raras, refinadas : Bela côr morena; os 
olhos negros, pestanudos ; a face um poucochito oval ; os 
dentes sãos, de uma.� brancura azulinada; e a mais, o p.Jrte 
airoso com detalhes ressaltantes dos contornos, um p·ouco 
cheios, é dizer, mas sem ádipos gordurosos. Tôdas essas 

linhas, e bem riscadas, tinha ela, sem precisar fazê-las 
nos aparelhos fraudulentos com que a vaidade deturpa a 
Natureza nos seus. traços ímanes, perfeitos . 

De maneira que, por êsse dia inteiro, o espírito do Ma
tluel esteve obcecado nesta idéia contumaz, inexorável, 
que lhe fazia ver a Felismina, ruid·osamente alegre, a lhe 
bailar em tôrno do caixão comum da Irmandade, que ha
via na matriz, no qual, decerto, os confrades piedosos o le-
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variam para a cova, cansados a se revezarem nas argolas 
do féretro mesquinho. De onde em onde, espavorido, sentia 

sobressa.ltos dó'lorosos, qt1e lhe fendiam o coração de cima 
a baixo. Dessorava-se, pois, na crua ânsia de fugir à sepul

ttlra., lembrando-se ag.ora do co11selho que lhe dera a Fe
lismii1a, ponte única, que via p·or diante para transpor 
com passos inseguros o abismo escancarado que tinha 
sob as plantas . 

Com esta preocupação acastelada, já um vislumbre de 
fé alvissareira lhe espevitava a consciência apazadiça, a:�i
rand.:)-0 para a frente , 1nas ainda, co·m a decisão pericli
ta11te. E, nesse ponto, a tarde arrefeceu em golfões de es
curidade a11tecipada: tarde de inverno, com o céu nublado 
e nimbos tristes., que se fundiam encinzeirados pelo alto . 
O sino gra.,nde da matriz pingara, gota a gota, as pancadas, 
n1uito se1Jaradas, muit.e> lentas, da hora vesperal . A sono
ricla,de seplilcrai do bronze n1elancólico entrou-lhe n'alma 
com os solavancos de uma tristeza mandingueira que o 
fazia Ollvir clistinta111ente, re1Jetidamente, :rvianuel , Ma-
tluel, pega-te com Nossa Senhora! .  . . Resolut�o ergueu-

) ,._ ' • .. J � 1 . . ,...., • ·t ,... '""�1 .- · ·O r. _, •.. ·- • ( ......_., ::)---.�e p 3.�'"' n ri,.,,... n . · � 1 ,.., -,--: . , "" 11n O O VI C'f, ne '- • • ,. � • .,-.. • .;1 ' , • • ; • • • .. '" � t - • • � • ' ' ---' 'l \ t ' • ' • , , ,.. l' ' 
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resvalou como uma sombra, corredo·r em fora, em procura 
da p.ortinha do quintal, abriu-a, e com três passos penetrou 
ousada,mente na porta defrontante da matriz . 

Dentro já havia trevas densas, embastidas. O lampa
dário aceso em frente a·o altar do Sacramento derrama

va, apenas, no mosaico branco e preto da capela, un1 I1Ú

cleo am,ortecido, pálido, de lua muito cheia . No altar mor, 

N,ossa Senhora, no setl alto painel de côres moribundas, 
parecia suspensa, a dormir entre nuvens côr de lama, e 
anjos v·olitantes p·ontuavam, aqui, ali, na tela imen

surável, com cabeças lanzudas, negras, de carneiros orelhu-
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dos. Trôpego, agora com as passadas vacilantes, o Manuel 
subiu, um por um, os degraus do altar mor, e foi piedosa
mente ajoelhar-se ao lado dêle, colando-se à parede, por 
debaixo de um d.os arcos em ogiva que dava acesso ao pe
rímetro devoluto entre as trazeiras do. altar e a parede fi
nal do edifício. 

Naquela, lá ao alto, havia o miradoiro, servido por J 

de11tro de um balcão, qtle seguia res-vés, em tôda a altura 

pelos fundos do painel. 
Era uma espécie de côro por trás do altar mo r, com 

uma escadinha ao lado, espiralada. Lá p'ra cima ia o vigá
rio José Matias pelas manhãs ler os serr.aonários, olhando, 
pelas vidraças da janela conjugada, os lumes do sol ama-
nhecido, e os verdes da Natureza, opulentantes, carnau- 1 
lJais ao longe, crespos, folharentos como ouriços, e, mais 
perto plantios, sítios cultivados, e, log�o em baixo, um es- I 
tendal esmeraldino, tenro, no qual um braço de ravina ia 
caracolando cap·richosamente, tal uma enorme cobra pra-
teada. Era também ali por cima que o vigário José Matias, 
nas suas rabugices de longevo, enclausurava o João Felipe, 
Uli1 seu sobrinho, órfão de pai e mãe, que� ainda nas faixas 
jnfa.�ntis ,  embrulhara na sua capa escura e trouxera para 
casa quando, de derradeiro, lhe morreu a mãe . 

Mas, apesar da atmosfera, serena e grave da educa
çã.o haurida entre o, padre e duas serviçais envelhecidas, 
era um malandrim de alta fama, já com doze anos nos 
costados, taludo e sêco, loiro como um sol, a cara cheia de 
sardas côr de enxôfre , as orelhas, pontiagudas , flexantes, 
de coelho, os olhos de mico, esbraseados, quentes , a ihe 
completarem o fs-�cies do ten11)era111e11to �e:::1)·�·e re111adjo. 
E todavia, em frente ao tio, era de ver, uma delícia de 
cordura beatífica, de velhacaria manhosa e sorrateira; ah! 

• 
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111a.s fora dêle, o comandante geral do rapazio, que nêle 
via 11m cl1efe decidid.o para todos os assaltos, com terror 
dos telhados e dos. vidros, porque outro não havia como 
êle, qtte soubesse, à beira das lagoas e açudes, arremessar 
seixos com tal destreza e pontaria, que sôbre as águas êles 
resvalavam de raspã.a , mas a saltar, como se fôssem tai
nhas prateadas uma, duas, cinco e oito vêzes, até mergu
llTarem finalmente . 

Claro que, pei·o tempo afo.ra, o Felipe se identificou 
fan1iliarn1ente com todos os misteres da igreja . Era, por
tanto, uma parte c.Jffil)Onente dela, como p·oderiam ser os 
castiçais e a.s patenas, os lampadários e as. imagens. Acoli
tava com proficiência rara o tio vigário e1n tôdas as ceri
Inônias rituais da liturgia, e era figura sempre certa nos 
préstitos funerários, nos quais levava êle logo à frente a 
�rtlz erguiàa, que ora era de metal ou de madeira, canso
, ....... �t:' Q cr.�- .-:-")'o,--1a C"·""\c;a, do f�1Pc�do r,tfe�mo .. �aquela� !" o, enos d i 1 " '-' ""' a. t ;._',:) .4 .L ,.. . ...., ·.... l. 1 a., l. v J. • .L':� )...; - !.1. . ü � l. - \..-

procissões, o Felipe não tinha compostura decorosa, ca
reteava para a direita e para a esquerda, aos da malta, que 
ia e11coi1trand.·J no trajeto. O vigário bem sabia quanto va
liam as es'�upendas arteirices do sobrinho. De onde em 
onàe, q11eixas 11.ão faltavam, e, entre as garotices pertina
zes do Felipe, a·lgumas, às vêzes, eram de molde a se es
palb.8.r corn ruidc��os comentsJr·�os e escândalo pelo que 
nelas havia de picante e ardiloso. A última, então, ainda 
de todo não arrefecera 11a ce11st1ra jnterlJortas elo beatério 
arrepiado: Pétra uma missa de n1atinas, o Felip·e viera ce
do dernais para a igreja, e lembrou-se de assar, no foga
reiro sacrossa_nto do turíbulo, tlm pedaço de carne já ardi
da., que, de véspera, b1fara a 11111 bo(legtleiro. lVIas de pou
eo em p.ouco o templo começou a saturar-se do cheiro acre, 
11auseante de gorduras podres, esturradas, em vez do mei-
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go e carinhoso perfume dos místicos incensos . 

Dêste modo, no ambiente corrompido e irrefazível da 
igreja, o mulherio deito·u a tossir convulsamente, como se 
tivessem sido tôdas atacadas violentamente de influenza 
eatarra.l. Algumas delas puxaram para a caóeça os 1en
Ç0es ou os chales de resguardo, e,  sob o céu da madrugada, 
ainda estrelado fôscamente, desadoraram para casa, le
vando na garganta e na pituitária a áspide do ranço atroz 
daquele almôço vespertino. 

, 

Também o vigário não ficou incólume desta injúria ao 
seu olfato fino e sensitivo, rezou a missa entre engulhos 
aflitivos, trocando por vêzes as epístolas, alinhavando en
fim o santo sacrifício com uma celeridade nervosa, indes
critível . 

Desta feita, porém, o João Felipe não p·ôde disfarçar 
as provas do sacrílago delito . Elas andavam claramente 
nas moléculas do ar em galfaturas corrosivas. O padre pôs 
de lado tôda a mansuetude da alma carinhosa, tôda a 
cordt1ra compatível ao eclesiástico, e, bebendo nas páginas 
da bíblia os ensinamentos, que lhe apontava a divinda

c!e, foi buscar nas dobras do passado o· látego valente com 
que Jesus expulsou do templo os mercadores, e,  de olhar 
erguido para o céu a pedir a Deus indulgências e perdões, 
zurziu a valer as costas do Felipe, deixando-·lhe nos lombos 
sinaladas as marcas purificadoras do pecado. . 

\ 

• 

i 
Mas, o Manuel da Felismina, há muito a}�elhado sob 

a arcada divisória do altar, rezava numa postura beatífi
ca e solene, desgastando-se em aflitivos apelos a todos os 
santos do c.ordão celestial. Promessas e ofertórios iam-lhe · · 
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de roldão pela imaginação afora, na confiança sinceríssi
ma, que, agora, as tremulinas da Fé lhe punham em tôrno 
da alma um núcleo de luz resplandecente . E daí, para Nos
sa Senhora, já se vê, tantas velas, quantas pesassem tôdas 
as fôrmas reunidas nas quais moldava os calçados da sua 
freguesia . Era demais ! . . .  No entretanto, ainda foi além 
atirando outra âncora precavida no mar sirtoso onde afer
rava a fragilíssima carcaça das suas desarvoradas espe
ranças; mas fê-lo com lisuras muito honestas, com o con
eurso natural do próprio ofício: Havia de também entre
tecer umas alpercatas de pelica a pontos doir�o que êle pró
prio levaria em romagem piedosa à matriz de Canindé pa
ra os sacrossantos pés de São Francisco·. 

Mas, enquanto embeberava a alma no recolhimento 
das votivas orações para que a divindade lhe tirasse o feio 
vício, �eu olhar vagamente confluía para o fundo em te
Ilebras por trás do a1tar mor, onde, de um escaninho ca
vado na parede, nesgas de claridade, de cima projetadas, 
ressurtiam em toques de luz esbranquiçada sôbre duas 
manchas cilíndricas, escuras . Ao comêço aquêle efeito na
tural da luz, refrangendo num p·o�to negro reluzente, va
gueou-lhe na atenção, sem contudo dominá-la. Mas, pou
�o depois, êste farol aceso, que lhe dançava pela frente 
com lucilações de luzernas assombrosas, começou por in
trigá-lo com ass·omos à curiosidade esp·evitada. Ergueu-se, 
pois, e deu o primeiro passo indeciso e vacilante, logo em
pós o segundo; mas ao terceiro p·ar�ou subitamente estata
lado, vendo agora p�or diante, claramente detalhadas, duas 
garrafas negras tranquilamente acomodadas no escani
Jlho da parede ao lado das gall1e·tas vazias dos altares . 

Tanto bastou para que os acicates impulsivos da ne
vrose lhe despertassem na célula psíquica da vontade os 

• 
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latidos bravios do desej-o. Não bebia também há oit�o dias . .  

E daí, uma luta tenaz, irre.mediável, vencida passo a pas
so, e em cada um, recrudesciam-lhe éts pancadas brutais do 
coração, prestes a romper-lhe, num salto de cabrit.�, a 
clausura das vértebras trepiàantes . E de olhos dilatados, 
numa avidez bravia de chacal, a garganta sêca, a sibilar
lhe, os braços estendidos para a frente, como duas ante
nas de lacrau, os dedos arpoantes, nêles a querer engalfi

nhar o universo, retirou àvidamente do escaninho uma das 
' b . 1 � 1 garrafas, qtle levou a oca e o v1.nno, num g.tu.,g u sD11oro, 

deslizou-se para o estômago em goladas bruscas, de seden
to. 

Mas tan1bém foram bem poucas ; porque, de cabel.os 
eriçados, sacudido por um repelão imprevisto de terror, 
�ubitamen �e repôs a garrafa no escaninho, e recuou ame
drontado, ot1Vi11d.) o bater da porta principal, que ressoou 
11a acústica do templo como um trovão longínquo e esma
gador. � êste ruído, outros vieram, 1nais terríveis e sinis
tr�os, completar o pandemônio atroz que lhe a.zoinav·a 11os 
ouvidos : Estridentavam por cima do altar n1or rl�ada3 
sêcas, que tinham a sonoriàade de latas vell1as farfall1a
d.a�; r.:Jlavam pelo alto. pa11cadas descomunais con1o se os 
forr.os estivessem a se despedaçar fragmentando-se aos bo
cados, para lhe caírem na cabeça, e de resto, uma voz cheia 
e cavernosa, com tôdas as asperezas da cólera divina, bra
ãava como de dentro de um abismo : Ladrão ! Ladrão! 
I.�adrão ! 

Já o !'/!:antiel estava deba.ixo da arcada, agarrado a 

delgada 11arede divisói·ia, r[tas ainda, a.li veio ati11gí-lo a 
derradeira angtt�tta de um terror espicaça11te: Tal 11n1a 
quimérica, de asas fosforescentes e olhos en1 brasido, desci
da con1o (ie lug·ares i11vi::;í1Je]s, veio bater-111c en1 cl1eio co11-

' 
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tra o peito un1 animal qualquer de pêlo hirsuto, rasgando
Jlle a cara com as unhas ásperas, e, súbito, desapareceu em 
palpos tenebrosos na escuridão fechada da igreja. A êste 
embate o Manuel não pôde decerto resistir. Rolou de bôrco 
aos pés do altar mór, e ali ficou a espernear de cara volta
da para o solo com berros lancinantes . 

Foi o sacristão, que andava a fechar as portas do edi
fício, quem o veio. levantar . A luz de um fósforo reconhe
ceu o J\�fal1llel da Felismlna, e daí, êste reparo c�om admi
rações, embora condoídas: 

- . . . !e/Ias onde se lembrou êste diabo de vir cozinhar 
a bebedeira? !  Mas solícit�o fo1 chamar a Felismina, e 
�rnlJos o levaram para casa entre perguntas repetidas, que 
o !,/Ia11uel não podia responder com a vo·z embargada na 
garganta, a fazer gestos, apenas desconexos, incompreen
didos . 

Essa noite, já se deixa ver, o Manuel andou de déu em 
déu, enrodilhado em superexcitações de enlouquecido . As 
alucinações sintomáticas do delirium cresceram sobremo
do com os terrores supersticiosos que trouxera da lgreja . 
As pupilas sanguinadas desprendiam-lhe dos olhos flechas 
de lumes fulverinos ; o pavor compunha-lhe na retina qtla
dros e figuras diabólicas, que êle ia apontando aqui, ali, 
com as ilusões confluentes da ótica pervertida pelas bebe
deiras . Para todos os lados revolvia a vista trágica, a re
buscar uma entidade invisível e satânica, que o perseguia 
In.dubitàvelmente ; porque, nos seus grunhidos e lamentos, 
em palavras retalhadas, sempre fôra contando à Felismi
lla que vira na igreja um animal h.orrível, de olhos muito 
reluzentes, qtle lhe entrara pelo corpo, e ali o tinha agar
rado às paredes do estômago, ferozmente a enterrar-lhe 
as unhas afiadas como as facas com que êle cortava os ca
bedais . 

I 
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A Felismina, de mão no queixo, espantadiça, os olhos 

acesos num assentimento crédulo ouvia as tolices do mari
do, arrastando já o espírit.o na sugestividade empolgante 
daqueles tresmalhas vi.sionantes . E desad.orava por ver 
,que o Manuel tinha acessos bruscos, epilépticos, quando 
porventura o seu olhar ia cair num cartaz-anúncio das 
águas minerais de Caxambu, que preciosamente havia êle 
colad.a na parede do cubículo: Era um papeltlcho de côres 
ásperas e berrantes, no qual uma figura diabólica, de bi
gode retorcido, a p·êra em saca-rôlhas e com protuberân
cias carnudas na cabeça, estava a despejar uma garrafa 
eolossal nun1 copo que se parecia ao cálice de um altar . 

A Felismina, por ordem d�o Manuel, mas com a alma 
em estilhaços, teve de rasgar esta decoração interessante 
sem saber ao. certo de onde refluia o pavoroso assombro do 
Manuel, se da garrafa inofensiva ou da figura sa�ânica, 
que se plastilizava nu1na carantonl1a estrídula de macaco 
vergastado . 

No dia seguinte, a Felismina correu à botica do Ante
ro, que forr.aulou tlm calmante de água de flores de laran
ja e louro-cereja, em doses mínimas, muito b.'Jm sen1 dú
vida para os nervos de uma donzela em faniquitos . 

O Manuel, porém, ao ver a garrafinha negra, que a 
cafuza lhe mostrava, teve receios de pantera diante de um 
domador austero, e foi agachar-se amedrontado num dos 
cantos escuros do quarti11ho cem a vista desviada e os 

• 

braços repulsivos. Dêste modo a Felismina deli.quc2cia en1 
lágrimas, mas ferventes, até que, à tarde, co,m uma res�alu-. 
ção febril, afl�ta e des.olada, ei-la na igreja em procura do 
senhor vigário para lhe pedir conselhos e mezinhas . 

Antes de tudo, o vigário José Matias não era para aí 
um padre gordalhudo, com a barriga de tonel e () nariz 

I 

' 

' 
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vermell1o àas vinhaças. Fugia, presto, à craveira comum, 
já repisada , co1n que os escritores sarcàsticamente dese-
11I1an1 êstes personagens 11os entrechos dos c.e>ntos picares
cos. Lombrigoidal e sêc,o , antes se parecia com a vareta de 
tJ.I11a espingarda lazarina, porque envelhecera de braço da
do com as flatulências de uma pertinaz dispepsia. Daí, as 
dietas firmes, sàbriamente reguladas, entre hóstias engu
Jldas três vêzes pelo dia, à missa, ao almôço e ao jantar ; 
- as dt1as. ultimas, já se vê, levavam-lhe para o estômago 
tôda.s as desinências químicas em ina, pepsina, pancrea
tina e farmacopéias de quilate i;gual, úteis sem dúvida a 
quem nunca teve aciduladas flatulências e com elas um 
humor versátil, tal como tinha o padre José Matias, ora 
a.maciado e flextl:oso como o pêlo sed.Clso do seu gatinho rui
vo, ora hirsuto tal qual as cerdas de um javali em dispa
rada. 

Estas mutações de caráter em nada, todavia, prejudi

cavam os misteres da sua enaltecida profissão até ali man

tidos sem resvalas, prefulgindo-o sobretudo um sentimen

to forte de caridade pelos semelhantes. 

Quanto às facuJdades intelectivas, arrastava atrás de 

�i, clesde a m.Jcidade, certo renome apregoado, trazido do 

Seminário da Prainha, tanto mais na oratória sacra, na 

qt1al eí1tão tinha fama retumbante . Era sempre convi

clado IJara os sermões de estoiro, çomo os do Encontro, da 

Pa.ixão e outros da 1nesma tra11scendência, nos quais pre-
• 

ciso era fazer vibrar corn a� energia das figurações, dos ges-

tos e da dicção, os nerv.os impassíveis dos ouvintes imper� 

Ligados 11as farpelas 11egras pedidas pelos atos da Semana 

Santa. 
Tudo isso a velhice lhe roubara, fossilizando-se numa 

1)relõ.z1n do jn :erior, e nela encarcerara o corpo e os asso-

-

I 
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m�os fulgurantes do espírito , tornando-se, já p'ra o fim, um 

}>adre-velho, sem a hipocrisia râncida do ofício, é certo, 

mas afervorado nas idéias que entrezam pelos dogmas, em 

coloridos já suficientemente desbotad�os à luz dos séculos 

correntes . 
Não é dizer por aí que fôsse êle uma toupeira vulgar 

que não sentisse as claridades radiosas da Verdade, mas 

as sentia muito a seu jeito, através da argúcia filosófica do 

gôsto privativo da .qual tirava sobras quantiosas para os 
reptos do púlpito, onde, aos domingos, ainda erguia o bus

to já dobrado e fazia ressumbrar em frases quentes todo o 
ferv.8r da sua catequese empolgando almas arredias para 
a Fé e para os sacrossantos deveres da igreja . 

Ora, nesse (lia justHJnente estava êle alegre e prazen
teiro, com levezas de plu1na e ares pachorrentos, quando 
a Felismina o procurou desfeita em lágrimas e súplicas . 
Ouvia-a atentamente na sua cadeira espadaúda, junto da 
mesinha onde acabara de lançar os apontamentos de um 
batismo, que viera de fazer nas águas renovadas da pisci
na . E um riso tolerante, de boa digestão, foi-lhe brincando 
11as rugas da face escanho�tda, até o ponto em que a Felis
mina, benzendo-se pian1ente, afirmou convencidíssima que 
o Manuel vira na igreja, junto do, altar mor, uma figura 
negra e assombrosa, que só podia ter sido a figura sinistra 
do maldito. 

Por aí o padre aprumou-se na cadeira, arrevesou os 
olhos e e1�zueu-se abespinhado com esta exclamação al
tjssonante: 

- São patranhas, mulherzinha . . . são patranhas da-
quele beberrão ! . . . e secu11d�ou, amaciando a voz neste 
f!On.selho bondadoso : 

- Dê-lhe você uns chazinhos de cidreira . . .  sã,o mui-

' 
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to bons para estas moléstias e tonturas . 
A F'elismina meneotl a cabeça tristemente, como a di

zer: ren1édios todos os dias não lhe faltam . 
Vê111 da botica do An�ero para descontar nos róis dos 

engomados . Mas depois de um silêncio breve, nuns tons 
suaves, rtlmorejantes, misteriosos, entrou ela em pormeno
res . Encarrilhou-os consoante as alucinações inverossí
Ineis do 1narido, acalorada, p.�rém, a.�qu.��cendo-as, dando
lhes uma vida n�ova, intensa, vibrátil, induvidável, arman
do cenários tenebrosos, onde já saltitavam mil figuras 
clia.bólicr�s em vertiginoso rodopio . 

Ora, a razão, por melhor equilibrada, tem sempre aber
to escaninho embora peqtlenino para nêle acomodar o elas-

• 

·�ério doentio da St!perstição. . 

Ft d�lí, jév Etndava o espírito do vigário embrulhado nas 
tTopelias da eterna.� Dúvida: Podia ser e não podia ser . . .  

ft t � , -
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Cftbeça branqueada, onde a coroa se demarcava do tama
Ill:.o da l1ós.tia das rnissas cc·11ventuais, ei-lo também já afi
nado no diapasão misteri.oso da cafuza, e as palavras lhe 
começaram a cair, medidas, hesitantes, com hiatos nas 
id·.§jasi par�l rtão arri::car decerto um conceito comprome-
-r· r� .--1 :") "';" di-:;.�1� n � t n • 

'"' '�· '-'� '-' J. ' \_, 1 .. 1 _,...., • 

- Bem podia ser . . . não era para aí uma novidade .. . 
n1c:ts tan1.bém não podia ser . . .  estas burlas andavam pela 
tra,dicão com manchas indeléveis de ridículo· . . .  

..:> 

MflS, subitamente, como para fugir aos compromissos 
ele t1n1.a solt1ção embaraçosa, foi ao ouvido da engomadei-

1'é1, e misteri.0san1en te acentuou: 
- O que 11ós precisamos, mulherz:inha, quanto antes, 

é benzê .. · lo l . . . --e acrescetl, a sacudir os omb11os num me
�1c1o ;·6p?clo, ler11brando-se, IJOr d�sencargo da consciência, 

I 
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,·acilante, das teorias hal1nemannianas : 

. . . Se bem lhe não fizer, mal é que decerto nunca 

lhe fará! ... 
E com dois passos estava já em frente à porta, que da-

va para. o desvão entre o altar mo r e a parede final do edi

fício . Ergueu a cabeça para .c> mirado.iro e gritou àspera

mente : 
- O' Felipe ! . . .  
O sobrinho, logo a seguir, emergiu no vão da porta, 

com a cara espantadiça e ares de mono de B·ornéus. Ao 
ver a Felismina começou a mLover as orelhas pontiagudas, 
sinal característico de um mal estar qualquer indefinível. 

E o vigário, imperativo, completo�: 
- Vai buscar a caldeirinha de água benta! 
Quando o Felipe tornou já o vigário havia tirado d.J 

gavetão dos paramentos um palmo de círio grosso c.:) mo 
tlm paioi amarelen·�o, como a cara de um defunto ; e mos
trara-o à Felismina, encarecendo, no olhar em brilho, es
ta exaltação especiosa : 

- Veja você . . .  veio do S·anto Sepulcro, de Jerusa-
1, ' ' em . . . . . 

E cobrindo a caldeirinha e também o círio com uma 
toalha de p.ontas rendadas, que foi buscar ao lavatório, 
entregou o embrulho à Felismina com êstes dizeres quase 

• 

a meia voz : 
- Leve isto . . . eu aparecerei por lá daqui a pouco . . .  
Acompanhou-a até a porta, que dava para o c�orpo da 

jgreja, Etcrescentando com mistério: 
- Olhe lá ! . . . Estas coisas é preciso que ninguém as .

b ' fai a .. . . 
Levou depois o índex verticalmente sôbre os lábios, e 

piscand>a os olhos num gesto intencional de recomenda-

' 

' 
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ções recalcitrantes ainda sobrepôs: - Segredinho . . .  se-

gredinho . . . 
A Felismina desapareceu, e êle ficou a meditar no es

tranho caso, lembrando agora sobretudo os inconvenientes 

dêle sob o ponto de vista da maledicência, do falatório, se 

viessem a saber que na sua igreja o diabo tranquilamente 
andava aboletado . Os comentários, a vozeria do beatério 
arrepiado, era um pa.ll1eiro a arder de ponta a ponta. 

- Ist.o deveras o preocupava, e a coçar a cabeça, já  arre
liado, áspero, voltou para a sacristia, com a fronte carre
gada e os olhos nebulosos . 

Ali, porém, já o esperava uma outra surprêsa estar
àalhante: o Felipe, como a figura simbólica da Fé, erétil, 
firme, numa atitude soleníssima, en1punhava galharda
mente a cruz negra de madeira, a que era de costume sair 
à frente dos enterros baratíssimos. O padre teve um repe
Jão de raiva brusca diante do s.:>brinho, vendo-o assim ar
mado extemporâneamente daquele apetrecho funerário. 
Rilha os dentes, medindo-o de cima a baixo, mas com um 
gesto de paciência indefinível, exclamou, de braços tensos 
para o ar : 

. . . . Mas . . . rapaz ! . . .  Quem te pediu para cá esta apos-
t.ema ? !  ' 

\ 

O Felipe com a vista desviada, apenas, para um lado, 
numa imbecilidade manhosa de malandro, a mexer a pon
ta das orelhas, tartamudeou arrastadiço: 

- A cruz ... a caldeirinha .. . eu pensei que o padri
nho ia sair nalgum entêrro· . 

• 

O padre desceu as ve!\sas dos. braços de empuxão, e a 
menear o tronco sêco arras�ot1 ainda com tolerâncias as
perosas : 
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- Rapaz ! . . .  Leva esta cruz p'ra o miradoiro, senão 

dou-te com ela na cabeça ! . . .  

Tanto bastou para que o termómetro da sua gastral

gia subisse, brusco, na coluna das flatulências timpa11osas. 
Asperamente, começou a passear de um lado para o outro) 

sinistro na pisada, locubrado nas meditações cong:antes 
ao mestre sapateiro. Veio dar de si quando ouviu o bater 

das portas da igreja, que o sacristão começava a ferrolhar. 

Foi tomar então o seu chapéu de borlotas penduradas, o 
bengalão de canela de veado, O·nde apoiava os seus sessen
ta e cinco anos, meteu no bôlso o seu breviário, e entro·u 
no corpo da matriz, ajoelhando ao passar por diante da 
capela do Santíssimo . 

Pouco depo-is saía pela porta lateral, que defrontava a 
casa d�o Manuel e nela penetrava pelo quintalejo. 

No quartinho do mestre sapateiro a flama de um can
dieiro empretecido desbordava em tôrno o halo vago de luz 
amortecida . O padre transpôs quase às apalpadelas, cus
tando-lhe distinguir, lá para o fundo, o Manuel ela Felis
mina embiocad.J 11uma rêde de varandas amarelas . O vi
gário aproximou-se dêle e, num tom de prazenteira inti
midade, inquiriu a.maciado : 

- Então, mestre Ma.�nuel, como vai você co111 esta ma
luquice? 

O sapa,teir.J foi erguendo a cabeça lentamente, rnas ao 
ver a figura denegrida do vigário, célere, fazendo na cara 
uma contração de epiléptico bravio com um arranque dos 
braços cabeludos, fêz um gesto feroz como se quisesse des
viar de si um inimigo intratável. Por êste g·olpe inespera
do o vigário fêz um recuo de terror indo colar-se estate-

· 

lado na parede. E nesta atitude, de sobrecenho carregado, 
c a vista espantadiça, o seu olhar foi lentamente rebuscar 

• 

• 
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o da l1'elisn1ina, sombriame11te torturado, e no qual o padre 
be1n podia ler estas frases traduzíveis : 

- Entã.o, que lhe dizia eu?! . . .  Tem ou não tem nos 
• 

toiros o . . . 

Mas o padre José Matias subitamente refêz-se de ener
gias vi5orosas ; e tal um herói já de antemão contando com 
o triunfo da batalha por ter ali à destra a clava com que 
poderia mortificar o inimig�o, gritou energicamente à Fe
lismina: 

- Mulherzinha! . . .  Acenda já e já o sacrossanto cí
ri.o de J ertlsalém! . .  

E enquanto �t cafuza baldiamente ia riscando fósforos 
na parafina estraga.da da caixinha, ia êle cavalgando no 
nariz a sua luneta àe presbita e folheava as p·áginas do 
}Jre·v'icir1o já sebento, procurando as orações pedidas: pelo 
caso. Mas, ll{) sacrossanto círio de Jerusalém, mal se en
trevia ngJ cêra ama.rele11ta a ponta negra do pavio, por 
TI1·odo que todos os esforc.�s da Felismina se frustra.varn 

- .J 

pa.�ra lhe transmitir a flama dos fósforos riscados. A impa-
ciência do vigári.o dêste jeito foi crescendo em haustos ás
peros, e,  acidulando-se em rot1quejos, bramiu rebarbativo: 

- Mulherzinha . . . dos diab·os! . . . Acendes ou 11ão 
acendes essa vela?! . . .  

Pelo I\1a11uel correu un1 estremeção brusco, como u111 
calafrio de maleita, que o fêz tiritar arrepiado . Por fim a 
luz do iêco aceso esp·argiu en1 tôrno d.o quartinho un1a 
claridade pálida e S(>mbria de câmara ardente, mortuária; 
e o cheiro acre, de murrão mal apagado, saturou o ambien
te, lembrando um castiçal fincado na cabeceira de um de
funto que estivesse a queimar inutilmente o pavio de uma 
vela melancólica .  Isto pôsto, já estava o padre José Ma-



80 PAPI .JUNIOR 

tias a entoar os exorcismos num latinório fúnebre de en
comendação aligeirada, intercalando, de onde em onde, 
aspersões de água be11ta na cabeleira negra do Manuel, 
traçando, consoante, com o hissope n.o espaço, cruzes sim
bólicas numa encenação veemente de gestos misteriosos. 

A cerimônia findou entre um silêncio austero e pon

derável por maneira a se dizer que longe, em vertiginosa 

disparada, os maléficos espíritos se abismavam na p·enum

bra d(> Nad.a imensurável. O Manuel, enrodilhado, parecia 

uma trouxa de roupa suja, denegrida, tendo em cima uma 
galinha preta acocorada . E dês te modo o vigário sentou

se ousadamente ao lado dêle, rompendo numa perlenga de 
dissua.sões acalora.�das em frases ressoantes trecheias de 
conselhos piedosos. O Manuel por fim desencadeou 11as 
parvoíces das alucinações que lhe andavam torturando o 
cérebro de trasgos, de visões diabolicamente figurados. 
Aqui, ali, foi relatando com esgares sombrios, aflitíssimos, 
as peripécias tenebrosas da igreja, não se lembrando, po
rém, de referir que se atirara ao vinho guardado no esca
ninho destinad·o aos incruentos sacrifícios. . Por modo que, 
tardiamente, o padre despediu-se, mas em caminh.o de ca
sa, s·ob a escuridão das vias escusas, desaltlmiadas, cau·te
loso na passada, apoiado no seu bengalão de canela de 
veado, levava a lhe batalhare1n no espírito tôdas as inci-

1 ""  • J.. d t A_ • , .. 
• ,..1 ) ctenc1as, que a 11.arrac1va o mes .re sapa.'.,C'!:·o 111e lll!J _crara 

de um mod.'J percuciente, sugestivo . 1\fesmo assim, a razão 
apercebida de dúvidas latentes fazia-o menear a cabeça 
na incredulidade quase absoluta daquele ca�tC) de supers

tição tão convictamente alinhavado pelo sapateiro . Re
flexionava portanto q.ue de sua parte fizera o qtie qt1alquer 
médico faria, desde que fôsse chamado para visitar ,a um 
e11fêrmo. Aquêle teria necessàriamente de prescrever 

• 

, 

• 
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qualquer remédio . Prescrevera também o seu . Era do 
ofício . 

Isto enfim pouco se lhe dava para que não abanasse 
a cabeça, uma, duas, cem , mil vêzes , radicalmente incon
\7encido. Espiralava portanto os sentidos na escadaria de 
idéias bem seguras fazendo-as subir, com a parte sã, argu

ta do espírito, um por um, tod.as os degraus do faustoso 
IJalácio do in,rerossímil, no qual a n1áscara das mistifica

ç·ões, solerte, estava a lhe querer intrujar as benevolências 
da credulidade . Não podia ser! . . .  

E consoante lembrava-se da Maria de Araújo·, do pa
dre Cícero, de todo o entrecho dessa alta comédia doentia, 
na qual figuraram de roido personagens de estalão, trans
pondo as culminâncias alcandoradas do· absurdo . Nada! 
Não podia ser!. . . E neste assomo de convicções irredu
t.iveis l1atia àspera.mente no solo com o po.nta da sua canela 
(te veétdo, seguindo a.g·ora Otltra ordem de raciocínios deri.:. 
vantes : Não podia ser ! . . .  Estava decidido . . .  a Igreja 
moderna já não se c·omprazia com as mirabólâncias frustes 
nem dos milagres nem do:; demonía.cos. A Santa Sé lá 
estava mais racional e mais concisa nos seus decretos re
fle�id-as, olhando um pouco o natural de dentro da qua

drícula onde a tiara refulgia ao meio sol das idéias radi-
• 

e ais . 

Mas, por aí, nes�e ponto das suas locubrações amar

guradas, o padre José Matias deu um passo mal seguro na 

desigualdade do terreno, que o levaria de trambôlho se 

11ão se socorresse ao seu bengalão inseparável . Aprumou

se com um arre! cavo, e de pé, espraiou a vista preocupa

da para os lados, com os sentidos ag&C)ra prêsos num empol

g.amento de raciocínios diferentes: Certamente, era a pri

Ineira vez que tal desastre lhe acontecia, mesmo à noite, 

I 
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nas suas travessias, pressurosas, em todos os recantos da 

cidade, quando o vinham procurar para levar o Santo Viá

tico a um moribundo, ou para ouvir a confissão a um en

fêrmo . E dai, com o olhar enrusgado e taciturno, monolo

gou de braço erguido, em azedumes confluentes : 

Arrelias do demônio ! . . . E benzeu-se com devo· 

ção como para arredar de si as tentações malignas, que o 

cercassem, porventura . 
Dêste jeito pôs-se novamente de caminho, voltando a 

pensar n.Q Manuel da Felismina, agora, porém, já sob um 

aspecto diverso, a tirar corolários do seu escorrêgo aciden.-. 

tal pa.ra justapor ao caso do mestre sapateiro : Mas .. . as 
tentações do diabo quem não as enc�ontrava por aí, a cada 
passo? . . . Ali estava o caso claro, certo, iniludível. O sa-
-

pateiro fôra à igreja fazer as suas promessas sinceríssi-
mas, e a malignidade diabólica quisera frustrar as suas 
intenções tão piedosas. Era isso e nada mais ! Satanaz ten
tara Cristo nas suas horas santas de recolhimento e ora
ções, estava isso limpamente escrito nas luminosas pá

ginas da Bíblia ;  s.anto Antônio passara a vida inteira ata
llazado pielas diabruras do maldito ; Santo fulano e Santo 
beltrano sentiram a influência destas tentações tão come
,.., .:nhas ' �1 • • • •  

Nada! O Manuel tinl1a razão ; era preciso tirar-lhe as 
sugestividades do espírito mau que andava certamente 
a perseguí -lo . 

-E, dêste modo, o espírito descia-lhe de tropel as es
cadarias do faustoso palácio do inverossímil, mas desta 
vez deveras intrujado ; e, numa convicção agora inabalá
vel, o padre José Matias dava pancadas àsperas c�om a 
ponta da sua ca11ela de veado no solo desigual das ruas 
apagadas . 

• 
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Mas nesse momento passava êle em frente à farmácia 
do Antero. O boticário, como era de costume, estava sen
tado fora, na calçada, onde se fazia a roda certa dos mag
rlatas da cidade. De dentr.o, no balcão, um enorme frasco 
co1n água anilinada atirava para a rua rasgões de clari
dade esverdeada, refletida do lampião adjacente, que tô
das as noites tinha a seu cargo o papel dêsse efeito cênico 
de lua palorosa a bater com melancolias de ribalta, dir-se
la, nas lápides de um cemitério idealizado . 

Ao passar o padre José Matias, o Antero, presto, Ie
van tou -se com êstes dizeres pressurosos: 

E .l_ - , • ? J ,  . t- d ? - n�,;ao, que e Isso . . . . a vai ao ce o para casa . . . . 
O ·v·igário parou dentro d·o núcleo que a luz de dentro 

derramava, e de mau humor respondeu com azedumes : 
- Que quer você? . . . Olhe que ainqa há pouco qua

se que vir{) de p·antanas . . .  um escorrêgo . . .  
E o outr(), que era personagem saliente da oposição, 

�-erberou logo : 
- Pois, é assim . . .  a Intendência nesta terra . . .  
Mas o vigário interrompeu sôfrego : 
Qual Intendência ! . . .  São tentações do demônio, que 

a cada momento nos persegue E ia dar .o primeiro pas
f.O , mas o Antero deteve-o com esta novidade em uma das 
eolunas do seu jornalismo articulado : 

- Sabe você . . .  Já temos o Juiz novo . . .  chegou esta 
manhã . . . Pormenorizou dep·ois : Boa figura, cara de 
desembargador da Relação . . .  

,_ E a rir : Anda de cartola . . . veja você ! . . . Nesta 
terrinha tem até graça a gravidade . . . E prosseguiu, 
agora com laivos de mexerico, a fazer um ih ! muito com

prido : Um familião, meu amigo, um familiã�o ! Oito fi

Jhos, fora a criadagem ! . . . Acentuou depois : Só que� 

I 
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ria saber como aquêle pobre h.0mem sustenta tamanho pes .. 
soai? . . . O vigârio que nunca afinara na loquacidade mal
dizente do Antero, bifurcou com êste assunto diferente : Hei 
de lhe fazer uma visita . . . tenho recomendações da capi
tal . E estendeu o braço para despedir-se; o Antero, po
réin, ainda o demorou com mais esta pergunta de interês
se palpitante :  

Mas venha cá ! . . .  Conte-me lá isso ! . . .  Então é certo 
que o Manuel da Felismina anda-lhe na igreja a beber o 
vinho das galhetas? . . . 

· 

O vigário esbugalhou as órbitas onde os olhos fuzi- . 
• 

laram de resvalo, e teria talvez amarelecido, se os reflexos 
cta· 1uz, que lhe batia em cima, já lhe \1ão estivessem a pin
tar- a cara de tons esverdeados . 

O Antero desand-au numa risada sêca e chocalhaílte, 
ao ver a cara sinuosa, áspera do padre José Matias . E 

• 

dêste jeito repetiu tôdas as frases da estranha no·va que , 
desta vez caíram claras e certeiras nas oucas afinadas do 

J 

\·igário. Inconscientemente agarrou-se ao espaldar roliço 
da cadeira, nela sentou-se com a voz embargada por um 
nó,. flatulento, que se lhe atravessara na garganta asfixian
do-o . Mas desfeito êste pânico célere perguntou com o 
olhar exasperado de curiosidade : · 

Mas . . .  quem lhe contou a você tôda esta patranha? .. . 
- Pois, quem havia de ser? ! . . . Cortou o Antero 

pressuroso: S·eu sobrinho . . .  o Felipinho ! . . .  
E pormenorizou a rir gostosamente com os braços 

abertos, em gest�os · teatrais, de comediante acalorado por 
aplausos . 

- Ontem esteve êle a referir ao caixeirinho da botica 
1nais uma das suas tropelias . . . e eram gargalhadas tro

çantes de você escangalhar! . . .  Que estava no miradoiro e 

• 

• 
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vira lá de cima o Manuel agarrado com uma das garrafas 
de vinho para a missa . . . e daí, desencadeara no pobre 
sapateiro uma berraria troante e infernal . Tudo que en
co11trara à n1ão fô.ra atirando pelo entablamento, caras e 
barrig·as, pernas e cabeças dos milagres_ de pau, que estão 
lá em cima pendurados. Por fim lembrou-se até de lhe sa:
cudir nas costas o ruivinho, o ,gatinho que você tem lá na 
igreja !  . . .  Que o pobre do Manuel caiu aos bertos rolando 

• 

pelo chão, supondo que a figura terrível do diabo o estava 
agadanhando ferozmente . 

• 

E o Antero sec.undou noutra risada estardalhante o 
saboreado gôzo pela intrujice macabra do Felipe. O vi
gário, porém, não eslava do mesmo parecer : pelo rosto es
verdeado tremiam-lhe torturas. de raiva espicaçante. A
poi�ou a cabeça amolentada nas duas mãos que tinha su
perpostas na cabeçorra de seu bengalão inseparável. O a
balo percutia-ll1e �os sentidos ; e num desfilar de idéias a
�rupudas via n.gora clara1ne11te o nebuloso caso do �lanuel 
adstri� o, ape11as, a ttma dg,s naturais arrelias· do sobrinh•J. 
Era l)Or certo de estoirai., ! . . . Ergueu-se, pois, num sola
vanco ferocíssin1o e, floreando no espaço. a sua canela . de 
veado, c.Jnlo se fôsse uma espada nua prestes a degolar 
uma, cabeça, berrou àsperamente : 

Ac1uêle patife vai amanhã saber quant-o lhe custa an
àar-me lá na igrej a a querer ser Deus e o diabo ao mesmo 
tempo! . . .  

E sem prestar mais ouvidos ao Antero, cujas risadas 

zuniam cavamente como tiras de morim rasgado pela· ou

rela, . ei-lo a segt1ir febricitante, de caminho para a casa 

com a passada incerta e ares iracundos . 
Levava em trambolhões pelo sentido as figuras do 

Manuel e do Felipe, vendo nelas as personagens do in-
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sultuoso embuste 011de a sua credulidade cai.ra espapaça
da . tste desdoiro doía-lhe deveras . Era como se tives. 
se andado escandalosamente p·elas ruas mais públicas da 
sua consciência de braço dado com uma senhorita de ru
bores duvidosos . A n1istificação azedava-lhe na alma em 
íermen tações em pan turran tes . Cousa natural p.ortan to, 
se no espírito já lhe não estivessem também em elabora
ção as represálias . Arquitetava assim cast1gos pesadíssi
mos : O Manuel havia de denunciá-lo à execraçã�a dos fiéis 
estupefatos., à hora da missa conventual, mas das altis-
soilâncias hiperbólicas do púlpito . Com um arranque de 

-braços, iracundo, havia de gritar : o Caros irmãos ! . . .  Há 
o neste torrão esburacado um bebedor feroz, incorrigível, 
- fora .das graças sacrossantas ! Não se contenta com esgo-
tar todos os barris das tabernas da cidade, vai além, mui
to além! . . .  Ver.a sacia.�r o seu pernicioso vício nas garra
fas sagradas da igreja !  . . .  Depois seguiria o seu discurso 
com estas figurações de 111oldes bíblicos : E' tal a goela 
dêste pecador impenitente, meus irmãos queridos, que, se 
fôsse êle porventura um dos convivas das bodas festivais 
de Caná, Deus Nosso Senhor teria que quadruplicar o seu 

· milagre para que os cântaros de vinho talvez pudessem 
fartar copiosamente a êste tremendo beberrão ! . . .  

Dêste modo o qt1inhão do mestre sapateiro já lhe es-
. tava reservado . Restava, ap·enas, o Felipe . 1'/Ias contra ês
te sentia o padre José Matias subirem-lhe à garganta ,gol
fões de raiva pelo seu delito desumano contra o seu gati
nho ruivo. tste animal era uma das partes sãs, a mais 
IJerfeita, das suas emotividades afetivas . No rui vinho ti
nha o padre José Matias preocupações sentimentais aca
loradas de anelos suavíssimos, de carinhos dulçur.osos, por
que, quando transpunha o limiar da sacristia, o bicl1ano 

• 
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corria de dorso em arco e a cauda em trêmulos de risos, a 
roçar-lhe o pêlo fulvo na fímbria da batina num rum: .. rum 
álacre de regozijos e estima . 

Doía-lhe por isso o desacato feito ao bichaninho, e re
flexionava apreensivo, em sustos, se não teria o perverso 
do mariola quebrado as pernas do ruivinho, atirando-o 
assim daquela altura . Ah ! Mas a graça ia custar-lhe um 
castigo único, por êle inesperado : Mandá-lo-ia já a trote 
largo pa.ra a capital ; metê-lo-ia no Seminário do Oiteiro . 
Ali havia de amargar lágrimas nos cardápios sóbrios dos 
eclesiásticos e grunhir nas notas cavas do canto-chão da 
igreja da Prainha, como êle tantos anos grunhira e amar
gara . 

Mas neste ponto de suas elaborações aciduladas, ei-lo, 
o padre José Matias, a passar por diante da barbearia do 
Tinoco, o figaro mais C·:)nspícuo dos cinc.� que tosqt1iavam 
11a cidade . Encostado no alisar azulado da portada, o Ti-

• 

naco parecia um S·:lldado de patrulha, negligenciando a 
sua nostalgia, de pálpebras dormentes, na aresta de uma 
esquina intransitada . Súbito, o vigário lembrou-se que já 
andava com a sua coroa encabelada .  Parou portanto e 
recomendou : . 

· 

- Mestre . . .  mande-me, amanhã cedo, lá em casa o 
oficial . . .  

O Tinoco empertigou-se, e hiperbólico, com respeito 
soleníssimo, surto, acudiu em préstimos desfeito : 

- Sim, senhor vigário . . .  eu irei pessoalmente . . .  O 
Felipinho já me veio cá dizer que vossa reverendíssima es
tava carecendo de limpeza na . . .  

- Na coroa? !  fechou o padre José Matias, e célere 
sobrepôs admirado : Mas . . . eu nada disse àquêle ma-
landrim ! . . .  Quem o mandou cá trazer êste recado? . . .  
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o Tinoco encolheu os ombr,os, e ,  louvaminheiro, acen

tuou : 
- Olhe, que aquêle pequeno. tem por vossa reveren-

clíssima uma estima muito grande ! . . .  Nem da sua coroa 

A l  ' e e se esquece . . . .  
O pa·dre fêz uma careta indefinível e arrastou amargu-

rado : 
---- Pois, sim' . . .  Pois, sim ! . . .  Mas do que êle não se 

esquece é de me pôr os miolos a arder com as suas . . .  

- E dando um passo para acercar-se do Tinoco, ia 
começando : Olhe, mestre, ainda hontem . . .  

O Tinoco decert�J já sabia da derradeira façanha do 
Felipe, por isso cortou com celeridade, num tom apadri
nhante :  

- Deixe-lá, senhor vigário, deixe lá ! . . .  O Manuel bem 
merecia aquela trovoada na cabeça . Quem sabe se com 
isso o · homem ·deixa de beber ! ?  F�oi uma peça muito bem 
pregada . . � 

O vigário meneou a cabeça num sinal de reprovação 
inabalável, e foi seguindo, mas sugestivamente teve de 
acQmpanhar com outra, a risadinha que o Tinoco gosma
ra lembrando-se do trágico incidente . 

Daí por diante, até em casa, o padre José Matias ca
minhou de passos mais arrefecidos . Não lhe saía agora da 
imaginação a opinião sensata do Tinoco·. E sob o influxo 
desta idéia contumaz, de pouco em pouco, se diluíra em 
farrip·as . impalpáveis a criminalidade do sobrinho e o au
dacioso sacrilégio do mestre sapateiro . De resto, já con
,�inha que o Felipe só fizera de mal pôr em risco grave as 
patas do ruivinho. Quanto ao Manuel era afinal um doen
te irresponsável arrastado pelas torturas do vício atroz, ir-· 
remediável . . .  . 

• 

• 

• 
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Mas, súbito, parou de caminhar, estatelando os senti
dos numa idéia áspera que lhe fulgurara no espírit(J , como 
se ela lhe estivesse a pedir recolhimento e calma para coor.
dená-la de modo absoluto . Na fisionomia, os músculos fa
ciais se lhe contraíram numa revelação de dúvidas com
batendo; mas, docemente, nos olhos a· tranquilidade apon
tou-se-lhe em clarões de uma alegria suspeitosa; deu uma 
gargalhada sonorosa, e logo empós benzeu-se com a vista 
erguida para o céu, monolo.gando esta frase arrastadiça: 

- Que Deus me perdoe ! . . . Mas só pode ser assim dês-
t f • t •  ' 

. 

e e1 10 . . . .  
E entrou em casa calmo e senhoril como se viesse de 

fazer com triunfos laureados um sermão ·de estoiro, calo-
rosamente elogiado . ; 

I 

.. 
• 

!{o üia seguinte, manhã cedo , já de coroa branquiada 
no alto· da cabeça, ei-lo de novo na casa do Manuel. En
trou com a cara austera, pesada de gravidade, de misté
rios transcoantes . Mandou acender o sacrossanto círio de 
�Jerusalém, e111punhou o hissope soleníssimo e abriu o bre
viário, relenda os exorcismos com altissonâncias latinórias 
11um tom ásp·ero e mordente, de enxotar legiões de espíri
tos irrequietos, que estivessem, como galinhas famintas, 
às bicaradas num terreiro desprovido . 

O Manuel estava decerto mais tranquilo, sem as ges

ticulações epilépticas dos endemoinhados, mas tinha ain

da um olhar incerto e vago, a circunavegá-lo em tôrno, 

�1ssustadiço . As aspersões findaram e o padre sentou-se ao 

lado do mestre sapateiro desencadeando-se a seguir numa 

retórica palpitante e viva de tropos sermoníacos : Falou-

• 
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lhe em pecados horripilantes e sinistros, em sacrilégios 

tenebrosos, em mã�as sêcas e mirradas daqueles que se atre
viam impiedosamente a tocar nas coisas sagradas da igre
ja :  Que êstes delinquentes Deus abandonava aos assaltos 
famélicos do diabo, que lhes aparecia às vêzes espirituali
zado em figuras negras, assombrosas, outras em figuras 
ruivas de pêlo arripiado e unhas eriçadas e assim entravam 
no corpo aberto do pecador impenitente para nunca mais 
sair, nunca mais ! e nunca mais ! . . . 

O Manuel agora, com esta perlenga esbrasadiça, é que 
deveras tinha no olhar uma surprêsa de terror angustioso. 
Pôs-se de pé, de braços erguidos, clamor.oso, sentindo-se 
apanhado na fraudulenta verdade por êle sonegada nas 
confidências feitas ao vigário. E trêmulo, em sacudidelas 
·vibráteis, de cair, tentou ainda esconder o delito, que o 
torturava àsperamente, com estas frases soluçantes : 

- Mas . . . eu nunca to·quei . . . nas cousas. santas da 
. . I JgreJa . . . .  

O vigário, porém, célere, cortou, terrífico e sombrio: 
- Tocaste, Manuel, tocaste ! . . .  
- E berrou : Bebeste o sacrossanto sangue de Je-

sus ! . . .  Seguiu depois com fulgurações de ouro nas 
pupilas incendiadas de uma co.municação celestial : Foi 
num sonho que me ap·areceu o teu culposo sacrilégio ! . .  . 

Tens dentro de ti o bem transubstanciado em mal ! . . .  No 
teu corp� cômodamente está agasalhado u1n hóspede ter
rível, que te arrastará a alma para as caldeiras efervescen
tes do demônio ! . . . 

O Manuel estava já de bôrco sôbre o solo, e o padre 
José Matia,s, de dedo flechante para o ar, numa atitude 
edênica, divina, parecia dêste jeito, no conjunto, o arcan
jo São Miguel, de lança coruscante, domando sob as plan-

• 
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tas a fig·lira ouriçada de um demônio estrebuchando . 
E nesse p�onto fêz o vigário um movimento falso de 

saída : mas o mestre sapateiro agarrado às pregas longas 
da batina fazia grunhidos dilacerantes na garganta . O 
padre levantou-o, e,  ameaçador, gritou-lhe com as aspere
zas de um padrasto : 

- Manuel ! . . .  S·ó te pode salvar a penitência ! . . . E 
decretou solenissimo, mas com inflexões peremptórias, 
rr1uito rudes : 

- De hoje por diante não olharás nem para um copo, 
nem para uma garrafa, quer estejam cheios ou vazios . . .  
- E  secundou especiosamente :  

- Nem mesmo para um barril embora o vejas trans-
bordando de água pura! . . .  

Disse, e saiu com a pisada tnavórtica, de guerreiro 
trucidante, escorando o corpo esgrouviado, de vareta de 
espin�Jarda lazarina,, no seu bordão de canela de veado. 

De modo que, no dia seguinte lá estava o padre José 

!viatias outra vez na casa do mestre sapateiro, de hissope 

em punh�o, alumiado pelo sacrossanto círio de Jerusalém, 

a ler os exorcismos no seu breviário já sebento; e,  oito dias, 

fio a fio, lá ia êle com uma perseverança enaltecida, repe

tir a mesma cerimônia banhado na fé evangélica de um 

dever inadiável. N.o fim dêsse tempo já o Manuel andava 

l)ela casa . As pernas se lhe haviam desinchad�o, e,  a des

peito de estar ainda enfraquecido, pelo semblante todavia 

111e corriam as alegrias calmas dos que se sentem salvos de 

11m perigo iminentíssimo . O vigário deu por findo os exor

cisinos ;  o Iniracul.aso círio de Jerusalém voltou solenemen

te ao gavetão da sacristia enquanto a Felismina afestoan

do os lábios de júbilos ruflantes, andava emparvoecida do 

milagre, porque o Manuel mandara quebrar o frasquinho 

• 
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de rôlha esmerilhada, e pôr ao longe, muito ao longe, tudo 

quanto pudesse lembrar uma garrafa . 

Mas, ainda assim, dia a dia, o padre José Matias, ia 

vê-lo acompanhando, dir-se-ia, como um médico, com inte

rêsses recluídos, o refazimento das fôrças do Manuel, até 

que, de uma vez, entrou-lhe em casa sobraçando um enor-

me embrulho em fôlhas de ,gazetas velhas, dentro do qual 

levava uma boa soma de sapatos velhos, catados sem dú
vida nos monturos da sua traparia . E atirando-os sôbre 
a mesa foi dizendo : 

- Bote-me umas tombas nestas apostemas . . .  sempre 
servem para os dias de pouca cerimônia . . .  E acrescen-
tou recomendativo : Mas olhe lá que só lhas pago a dois 
mil e quinhentos . . . . 

O ,Manuel olhou-o tristemente, com uma surprêsa a
travessada nos sentidos. Meneou a cabeça pesaroso, como 
se estivesse a dizer: Há seis meses que não pe1go nem na 
· sovela nem na tala . . . como hei de fazer esta empreita
da? . . .  O vigário compreendeu-lhe claramente o dissabor, 
e num certo tom intencio.nal de ânimo, mas também pe-. 
remptório, foi tomá-lo pelo braço e fê-lo sentar no banco 
em frente à mesinha do cerol e tachas, acompanhando os 
movimentos c.om estas frases convincentes : 

- Mestre . . .  o trabalho também distrai e faz saúde . . . , 

Passe ali para a tripeça . . . E ao sair recomendou : -
Vá traball1ando com vagares, não puxe muito . . .  só preci-
so dos caJçados lá para a semana qu.e há de vir, quando 
tenci.ono ir à Fortaleza fazer um retiro espiritual, e deixar 
no Seminário o Felipinho . 

• • 
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Mas o padre José Matias desta investida andou quase 
seis meses fora da sua freguesia tão querida. Deixou no Se
minário o Felipinho, e da Fortaleza rumou para o Rio de 
Janeiro, e dali para Caxambu a consertar com águas as 
flatulências do estômago dilatado. Quando tornou mais re
feito à sua freguesia, de todo se lhe havia apagado da me
lnôria encarquilhada o in.cidente do mestre sapateiro. Uma 
noite, porém·, ao passar na praça desalumiada e triste, on
de a matriz · erguia para o alto a sombra escura do zimbó
rio de azulejos, o.uviu ·o sonoro bater do martelo incessan
te do Manuel, como um britador aureosedento malhando 
em cima de um montículo de oiro, e duas vozes casadas 
na tonalidade suave de uma moda muito em voga. 

O vigário parou, e súbito·· lembrou-se dos seus exorcis
Inos no mestre sapateiro. De longe distinguiu o Manuel e 
a Felismina seroando·, ela no ferro· e êle na tripeça, afina
dos na ventura do trabalho e na paz sagrada de um lar 
calmo e felicíssimo. Batetl a cabeça compassadamente 
enrodilhando n'alma a mesma ventura transluzente, e er
gueu para o alto o seu bengalão de canela de veado, como 
se estivesse a atiçar uma girândola de foguetes . 

Logo em seguícla, no domingo, depois da missa o vi
gário ao passar no adro deparou com o Manuel da Felis
mina gordo e sadio, vestido com um aprumo corretíssimo 
na sua roupa de linho branc·o, engomada con1 brill1os ra
ros de neve refrangida pelo sol de meio dia . Trazia na ca .. 
beça um belo chapéu de esparterie de trama fina e abas 
encurtadas, e ao pescoço um laço p�omp·eante de côr azul
ferrête . 

Apertaram as mãos como amigos que há muitos anos 

não se encontram, com júbilos, é dizer, inconvencionais e 
sinceríssimos . E o padre José Matias perguntou-lhe logo 

• 
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em açodamentos de interêsse : Então, mestre Manuel 
como vai você com esta vida? . . .  

- Muito bem ! Muit,o bem ! senhor vigário ! 
respondeu o mestre sapateiro, acalorado numa verdade 
induvidável . 

O padre bateu a cabeça em movimentos seguidos 
de uma alegria certa, pois que do coração lhe vinha ela 
em catadupas . E arrastou rejubilado em gôzo : Muito 
estimo ! . . .  Muito estimo a sua felicidade ! ·E sorrateira
mente, disfarçadamente, fazendo com o polegar direito 
um gesto rápido, um gesto de quem à boca leva um cop·o, 
inquiriu em. tons mais baixos : 

- E  a respeito disto? . . .  
O Manuel fêz uma carantonha de terror, levando a 

mão involuntàriamente à zona do estômag�o, como se ali 
tivesse um ferro em brasa por dentro a requeimá-lo. Me
neou a cabeça, e respondeu com uma firmeza admirável : 

- Nunca mais ! Nunca mais, senhor vigário ! . . .  
E êste riu-se com uma risadinha macabra, de malan

dro, que parecia vir dos lábios irânicos do Felipe. Mas em 
seguida, bruscamente, mudo.u o. rosto para uma carran- . 
ca sinistra e tenebrosa, e, colando a boca ao ouvido d,J 
Manuel lembrou, quase em segrêdo com a voz terrífica e 
sombria: 

- E olhe você . . . que ainda não estava 'consagra-

• 

• 
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