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DEDICATORIA 

A1 MEMORIA DE:. J A/ 

· Manoe;e;trachão 
Romano da Mãe d'Aguci 
Jgnacio da Catingueira 
Silvino Pir,aná 
Azulão 
Marl'a Turbana 

Salvina ~, 
Chica Barrozd. -
Leopqldo CabeÇ<t 1.s! .. 
Bem-te-vi 
Rio Negro 
Caninana 

VtJ1iania 
Chico Mindello 

Jêrôrne do Junqueiro 
João do Japy 
Braz Mtlcacão 
Madapolão O 
Manoel Cdco 1 \ ~ r;,°'MJ . f- ' ~x:, 16f'l-, 

grandes violeiros, cantadores e improvisador~ dos 
sertõe do meu Brasil, todos elles acompanhando, em 
camin o da Eternidade e n'umu toada sertane · a 



ALGUMAS NOTAS SOBRE O OCCUPANTE DA 

CADEIRA QUARENTA-E-UM 

Da minha longa convivencia com Calullo sur

giram estes apontamentos e commenfarios, que 

talvez sirvam para quem tenha capacidade para a 
critiGd. Deviam consliluir uma noticia para uma re-
1,ista de aI"te. Com a sua fraternidade, elle enten

deu que poderiam servir de introito a este livro e 
pedir-me que lhes desse uma feição de prefacio. 

Ahi o../em, talvez com um aspecto demasiadament, 

jor11alistico. Mas esta reunião de informações é, sem 

duvida, o seu unico q_dlor. 
Agradeço a Catullo a sua insistencia, para que 

as publiéasse, porque nisso vejo aquella nunca des

mentida amizade que é um dos maiores contenta
mentos do meu espirita. 

Catullo da Paixão Cearense, é um nome que, 

dia a dia, se universalisa e já um critico, notavel 

pela expressão esthetica dos seus estudos, advertia 

que o não confundissem com Caius Valerius Ca

tu lJ ••. 
Em f estivae, que se realisam em Paris inclue.,e 

o seu nome; em anthologias como .ª de Ballivian e 



a que tl.ach lsla está orgamsando na Co)onflJ1a /igti-
r traducções dos seus poemas e, por ahi além, 
ell comparado a Romero, a Mistral, a Tagore, a 
Viclor Hugo . .. 

Julio Da1zlas diz, que só a posteridade dird ct 
alta significação do autor da "Malta ]Iluminada" e 
d'"O Evangelho das Aves" e Hermes-Fontes, que es
creveu as "Apotheoses" e que fez uma porção de 

ub-hermes-fontes, disse-me um dia: "não sei se 
elle é propriamente um homem de letras, mas sei 
que na sua poesia lia descargas de genio que, ds ve
~e,, num seculo de literatura não se enconlram". 

Creio que, com as suas canções, ou com 01 se 
poerottr. Catullo, é um poeta unico no mundo pela 
,ua f etção esthetica e pela liberdade genial da 1ua 
emoção; nos outros poetas, desta ou daquella ma .. 
.neira, a emoção fica encarcerada: 

Acredito támbem que Cat~llo seria capaz, de es
crever tudo quanto pensa tendo a coragem, de es
crever o "seu" livro, - o livro de todas, de todissi-
11ÍEJ& as c()nf issões, se á sua vocação literaria f os,e de 
prosador. 

Talvez, sob esse aspecto, venha a ser só, no 
undo, o livro de Medeiros e Albuquerque: 

ando eu era vivo . .. " 

~a, jd é tempo de falar deste livro. 
Catullo da Paixão Cearense não é pro,ador. 
Não l pto,ador como o autor dÔ, "Poimu 



E' um sim les _pqssatem o. 
E' um re ouso do es irito. ../ 
Este livro traduz a banalidade da vida. 

' feito, muitas vezes, de phrases que ão 4e 
qualquer pessôa: pela expressão e pelo pensamento. 

E' ll!l d s i L..~ lo ares-com un~. 
- O autor, porém, não e tá nos seuuersQna ens. ' - -Quantos aqui não izem senão cousas erradas, 

11
,ão om o · e a th atrai: po· 
dem fazer o qne elles quizerem, no im dá 
--Lima virtude pelo menos elle tem: estd e,criptct, 
quã,l sempre, em linguagem de toda ~ gente. Não., 
tem nenhuma influencia do prefacio do "Quando o 
ijrcuil amanhecia", valumoso trabalho estylistico o 
insigne paisagi,ta do "Inferno Verde". 

Um homem lnlelligente disse do seu proprio 
idioma: "En réalité, le · vrai françals, c'esl lc fran• 
ç,ai, populaire. Et le {rançais litteraire ne sera'lt 
pl111 joul' d' hui, ~ ce point de uue, qu'une tangue 
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arlificielle, une lwzgue de mandarins -', llne ,orle 
d a.rgot ... " (*) 

~ 
E' melhor - quem sabe? - que todos falem e 

escrevam sem pensar na opinião dos criticas. Assim 
sairiamos do "cal/uío" literario: da arte de "cliché'', 

Vou dar um exemplo: em 1853, •'1zo Jornal do 
Co1111nercio", Francisco Oclaviano escreveu na sua 

ão, que agora está sendo reeditada: • 
"Et rose elle a vécu ce que vivent les rases 
L'e pace d'un m_dtin". 
Um domingo desses, de Uteratura por atacado, 

led · s e Albuquerque, tão rico de phrases e d~ 
eizsamentos interessantissimos, que tantas vezes 

occorrem á sua agilissima intelligencia, precisando 
e:cemplificar, lá veio com a mesma couoo~ no mesmo 
•• Jornal do Commercio": 

"El Rose, elle a vécu ce que vivent les rq,es 
L'espace d'un matin". 
E' verdade que a virgula e a "caixa alta" dão 

mais authenticidade á citffção do critico que tanto 
nos prejudicou por ter, com tão bôas intenções, reve
lado Freud aos escriptores que anciavam por um 
caminho novo. 

Até hoje não houve nada mais intereBBante que 
os ezhauslos ver,os de Malherbe? 

Estea, emfim, são muito bonitos e suavusimos . .. 
ma, o soneto de Felix d' Arvers, que é lambem uma 
citação obrigdtoria/ 

(*) HENRI B.t\UCHE - Le langage populalre (Ouvragf 
couroné par l'Academie franrat,e). 



- S~ você não quer isso temos "La Fin du Mon• 

de", de Blaise Cendrars. 

- Não! Nesse caso fiquemos contra o autor do 

"Morra a Academia!" e a favor de Coelho Netto. 

Enliio temos que nos resignar á repetição e va

lerá a pena discutir a/é a collocação dos pronomes! 

Se o actualismo, de que o autor de "Chanct(ln" 

ainda não deu o exemplo, produzisse semPr,e pd.gj

nas como as do "Canto ela Minha Terra". muito 

bem. 

1 Mas, a verdade é que a certas altitudes, d 

f.Uidores de Marinelti, não são applicaveis o ncei- \. 

tos de Freud e de André Breton, mas as palavras des

animadoras de La Roche & f oucauld: "La folie nous 

suit dans tous les temps de la vie. Si quelq'un parait 

sage c'est seulune11t parce que ses folies sont pro

porcionelles à son iige à sa forlune". 

Ora, 11a' confusão desse bazar esthelico, em que 

pard dizer de uma maneira nova, como pro,adores, 

,urgiram apenas AdeUno Magalhães, José Americo 

de Almeida (o autor d"' A Bagaceira") e raros ou

tros, no Rio e em S. Paulo: em meio a tudo isso, era 

natural que Calullo Cearense, que não pede mode

los a ninguem, resolvesse escrever, d vontdde da 

penna, um livro em prosa - para distrahir-se, p.cira 

interessar toda a gente, ora com um disparate e em 

1eg ida com um pensamento que qualquer e,crlptor 



f.oderla asslgnar. Escreveu eslas paginas li.creditan
o, com João Ribeiro "que a lingua é um instrumen

o. de communicação e· não de my.derio". O que não 
impede que ella seja, tantas vezes, um instrumento 
de communicações bem mysleriosas, e francamen
te condemnaveis, como neste período citado, mui
to a proposito, por Agostinho de Campos: "Acumi
uitdo pela sede de cascabulhar na calige1n;. bruna 
dos tempos cadilhos edulcorados de cadoxos em es
tropiação acpácmáslica, exhausto-me em p~lagos de 
polimorfias eméticas, onde em vez de camparem f«-
es ebóreas de empubescimento acariante, enfrento 

upena múmias egras dum ca/cedonisrno de carp -
lilhos". 

• 
Accrescenta o escriptor lusitano que indo ao 

diccionario lá encontrou toda,ç as palavras que ahi 
ficam. 

- Que culpa têm ellas de nascer assim? pergun
tou-me um ·rapaz de letras e de absurdos, nascido 
como eu n.a ferra de Raul l'ompeia e de EucllJ.deS' 
da Cunha. 

-· Não têm culpa nenhuma: dormem no museu 
do diccionario, porque são necessarias, mas não de
vem andar juntas, salvo se houver o milagre da re
surreição, - respondi, um tanto influenciado pelo 
estylo do meu conterraneo. 

E disse mais, já que o assumpto era importan
te: - na ponta dos versos de B. Lopes, seriam gui
zo, de crystal: dariam excellentes rimas. 

12 
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Ma, d meu amigo não quer saber de bon, exem• 
plos e gara11tiu-me a existencia de uma linguagem 
que só deve ser entendida dos "iniciados", ou me
lhor, nem destes: nem do autor: - "Quando eu es
crevi isto, disse um profundo pensador, eu e Deus 
sabiamos o que quer~a dizer,· agora, affirmo que 
nem Deus sabe". Catullo não seguiu o exemplo e 
quiz escrever como todos os mortaes, elle que oc
cupa a cadeira quarenta e um da Academia, de que 
tomou posse em sessão especial, organisada em ho
menagem ao artista da "Ceia dos Cardeaes". Sobre 
esse acontecimento esc,·eveu uma excellente noticia 
a poeta Luis Cario,. 

!l..liJJ.ro, que o leitor agora vê, desperta gar a. 
l/zaáas C1J> proptfo ayJ.or, que o escreveu es reoc
cupadamenle, o que não impe e e reconhecer que 
al'[ji.zmas das suas paginas encerram verdades de 
que alguns grandes prosddores têm feito volumes de 

varias centenas de yqqina1l -------

E' -Um livra simples, ds vezes, lembra leitura de 
alman..dck, mas por iss deve ser um grande 
lwro para o 

"Ponham um paradoxo nos kibios de uma "e•· 
trella" dos palcos indígenas. . . Só para vêr como fi
ca" - lembrou o Henrique Pongetti. 

Entretanto, por conta propria, Catullo pôde Jll
z.er e tl Raul de Leoni: 
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, 
"Alma de origem altica. pagã, 
Nascida sob aquelle firmamento 
Que azulou as divinas epopéas, 
Sou irmão de Epicm·o e de Renan, 
Tenho o prazer subtil do pensamento 
E a serena eleganda das idéas". 

Para que assim se aff irme, basta recordar o 
tempo aureo da sua vida de cantor, em 
um violão ,~a mão, elle -era o homem m 
mundo, no seu proprio dizer. 

Foi. por esse tempo de empolgante enl/msiasmo 
que Paulo Barreto escreveu na "Alma Encantadora 
das Ruas": "Catullo é o eslhéta da rova popular. 
Vel-o recitar o "Poéta e a Fidalga", com um copo 
de "chopp" na mão é um desses espect ulos de 
"brasserie" i11csquecivel. Catullo emmaranhou-se no 
dogma da modd, corrigiu os versos de tudo, quan
to era quadra, estudou Bellini, Domzizetti, Verdi, 
adaptou os nossos versos a trechos de operas e, fi
nalmente, compoz t,;aducções livres de Leconte . .. " 

Foi mais ou menos, por esse tempo: no Con,er
vaU,rio Nacional de Musica, o esthéta dá modinha, 
realizou, sem auxilio de ninguem, um recital tão no
lavei que Machado de Assis. ao saber do seu gran .. 
de succe110, dirigiu-se a Catullo, na Livraria Gar
nier, para felicitai-o. Assim C tullo, que é um "der-· 
ramado", despertou o applauso de um homem qu1 



r "iul"avll o enthusiasmo mar~ repugnante do "'' o L crime". 
E' de notar que o maestro Alberto Nepômuce 

só consenUu ue se realizasse o recz a , em que 
instrumento era o vzolão, por is.so que., e(le si 
nobilitado pelo es_tro do extra 'nario trova o 
Foi pelas suas mãos que o instruri'u,Mn 
acceito pe a sociedcide culta. 

Lucio de Mendonça organisou uma festa de in
.__..,_ellectuàe para que Catullo cantasse as suas modi-

nhas, m da lyra de seis cordas, q_ue elle faz 
vibr:a!r harpejos que reharmonisam os seus 
versos. 

essa noite a sua musa teve os applausos en
thusiasticos do historiador Oliveira Lima e do ma
rechal Roberto Tromposwky, lambem 'ntelligencia 
de gran{Je 11ullarà e com anheiro e Ruy, 1za Con-
ferencia de Hall, -

Na antiga Inglaterra o poeta do "Sertão em flôr" 
leria direito a certas honras ofliciaes e a uma quar
_ta de vinho, com9 aconteceu a Geoff rey Chaucer, 

• dP- tão grmide significação na historid literaria do 
seu paiz. Q_uatro presidentes da Republica quize
ram quvir Catullo e um delles reuniu todos os ,ens 
ministros ara uma audição que se realizou no Pa-
aczo o Cattete. 

Ao menos Clssim, não aconteceu com Catullo, o 
que em França occorreu a respeito de Cl(lude Ber-
11ard cujo nome era completamente de,conhecido 
de Napoleão III. 

15 
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den~lhe a suprema honra e ouvi • 
ções e des ertdndo o divino encanto 

ulár, cantou ella ro ria, com a ,ua zve 1a -
mente notavel, as estrophes do "Luar do Sertão, esfe 
hymno immortalizado pelo sentimento de vario, po~ 
J!OS (*) e a ue se referiu Ru Barbosa, no livro - T 

''Oração aos Moços" -. e Mucio Teixeira neste so~ nêi-o-=. ~----=---....:---------------i. 
CA1'ULLO, O TROVADôR 

Quando este Menestrel Selqagem r.anl , 
No psalterio da noite, ha litanias; 
O' troveiro sagrado! em liturgias, 
E's o templario de uma ermida santa! 

O teu trovar que nos commove encante 
Como que tem la pejos de harmonias/ 
- Parece o gallo triste, que dizias 
Ter a alma da lua na garg / ... 

Quer 1eja d luz do sol, q nf eita .as dias, 
Derramando um rubim e cada planta, 
Quer se derrame o luar em noite, friàl: · 

~ 

Teu eslro, que a rugir a fauna eipanta, · 
Da flora tropical nas rama.rias 
Farfalha, vôa. . . a ,tros se ,ctlevanta! 

( •) Matta Jlluminada: -
, Cqtallo. 



( •) E' de uma c rencia do dr. Antonio Alvares Lo• bo, e11tão prelidente Camara do1 Deputados do Estado de São Paulo, este trecho sobre o politlco f amo10, que foi noctambulo romantico, e ela, inl luenciado pela poesia de llnhcu neta, em que B e foi mestre: 
ki,-.,.;;.;.:.. • .:. ". • • Empregou-se, então na "Typographia Campinelra", do, irmãos Theodoro, João e Francisco Theodoro de Siqllei• ra e Silva, fundadores da extincta "Aurora", o mais remo-lo orgão do jornalismo local. 

Occapava-se, então, tliuri1alm611.te, no fabrico de U• para garra( as de l(cor, trabQ o de escaBSa paga, nem r lhe bastando d sub8is '- ç . 
ara ~sse tempo, épo sonhos e phantaaia,, ,.-s,,,. <!'lllt'I" ao entretenlme(lto. renatas", pela, noit ém /(Jra, em comptt de amigo, da adoleit!at JllOrla UJl.ardou com rjecto atl a velhice. 



seu companheiro de ideal arti ico. Catullo ªPW!."" 
receu de barbas ptJstiças, num pal,ca- de cz·nei'iía, co

- co cigarra d fingir de formiga. • 
· Mas Monteiro Lobato indignou-se 

1., quem attinge taes alturas, merece, como 
pão no fim da vida, não uma, mas duas barbas pos-
tiças". --

Nas horas amargas d.e um como exílio no propro ber
ço, revendo as paisagens caras de outr'ora, descrevia ainda 
aos íntimos, scenas do tempo saudoso e long(nquo . .. 

Em 1863, fez-se mestre de meninos, numa fazenda em 
Rio Claro, db tenente-coronel Francisco de Paula Salles, 
pae de Manuel Ferraz de Campos Salles. 

E' desse tempo o descont orlado soneto que paSBo a 
dizer: • 

Tantos sonhos de amor se evaporaram 
No fumo dos prazeres já fruídos! 
Como um éco de pallidos gemidos, 
Na treva da descrença ae mun-araml 

Imagem que minh'alma enfeitiçaram, 
Nas roseas illusões dos coloridos/ 
Nas tintas do martyrio ennegrecidos . .. 
Só sombras os pinceis, alfim, traçaram 

No sudario da morte &ocegado, 
Me envolverei, &em deixar falaz saudade 
Daquelle& que na terra me hão amado/ 

PoS&am écos de ironica amizade, 
Nest'alma se apagar, quando, extasiado, 
No abysmo despertar da Eternidade./ 

Versos dos 18 annoa, accusando a feição lamurienta do 
romantismo patrio, traduziam o sentir do bardo orpham. 
Na madureza, ria-se elles da& "ro,eas illusões do, coloridó," 
p,:enunciantes do nephelibatismo literario". ' 



~g;Jaram-se o jorndes e o espírito modelar da 
po'eliza do "Rio Pagão", reclamou justiça. para o 
poeta: "'Raz:os, deníre os capaze., de sentir a harmo
nia e comprehender a Belleza, os que lhe- não sa- h bem versos de cór. O logar de Calullo Cearense, um 
dos poetas maximos do Brmiil, é na Academia de 
Letras e nãu n'um palco de cinema". 

Dlniz Junior, applaudindo a mais cullu das nm
lheres do Bra,sil, escreveu vtbranlemenle um ap
plauso a esse arUgo que é um justo motivo de orgu
lho do poeta dos "Poemas Bravios". 

Comtudo, Catullo não se julga, e não póde se 
julgar, um imjustíçado: - houve um dia em que o 
ucól do publico se 1·czmiu para consagrai-o. (") 

( •) "No clia 12 de Setembro de 1918, real .t ~-se ll() Theatro S. Pedro ( hoje João Caetano) no Rio d,; Janeiro, uma fe,ta em ho11ra do poeta Catullo Cearense, promovidg, pelos aenhores: Mini,tro, Pedro ·Lea,a, (do Supremo Trrbwral) e Alberto d'Oliveira (Pllniv.otenciario de Portugal); drs. !lig11el c,.Ilmon, Pandiá Calogeras, Afranio de 1'lello Franco, Elou de Souza, ·,tunruto de Lima e J,wenal Lamartlne Chont<m, d'B1tado); Conselheiro Nuno de Andrade; nc,embqrgaclor Ataulpho de Paiva: Profcasores Afranlo Peixoto, Fernando de lllagalbdes, Pacheco Leão e Dias de Barros (da Faculdade ele Medicina): Alberto ele Oliveira, Paulo Barreto e Jlario de Alencar (da Academfa Brasileira); 111, Roquette Pinto, A,als Chateaubrland, Humberto de Campo,, Lrziz Carlos, José Maria Bello, Pereira da Silvq, Humberto Gotuuo, Carlos Costa, Antonino das Neves, Bapti1ta Pfh:úa, Alfredo Pinto, Raul Caracas, Primitivo Moacyr, -:Fiiznc 1co Solano Carneiro da Cunha, Pire, Brandão, Ja.mu l)arcu e Manoel Vieira Martins: (publiciatas e adubd ,!. 01-Y; d Paulo da Silva Aratl}o, Alurttnho Nobre, Dou 



oi discuti-

Que p_ena que isso só lenha acontecido com "O 
'Jlarroeiro" ... 

Dentro de ai uns mezes será re resentada o seu 
novo trabalho theatral: - "F/ôr de Santidade" - . 

Depois de tar,tos esplendores, despertados uni
camente, pelo seu valor personalissimo, Caiu/lo pu
blica, l'i i/zamcnte, um livro que nenhum critico 
,erd oopaz de elogiar, porque, afinàl, o seu maior 
defe.ilo é estar escriplo ao sabor dos seus p1·imeiros 
pensamentos. 

Toda.'f essas idéas vfoem em livros applaudido., 
mas, cw Catullo prosador, falia a Jjrfncipal virtudt 

Samoll, Edmu11do de Oliveira, Anlo11iu ,Au&lregesilo, Age. 
nor Porto, Abel Porto e Cario, da Silva Arau/o (medico,) . 

Com o concurso graciosa da Exma. Sra. D. Angela Var
ga1 Barbosa Vian11a e elos srs. Mario Pinheiro, Frederico 
Rocha e actor Alberto Pires foram ditas e cantáda, varia, 
prod11cções do 'poeta, 

Foram oradores os escriptures Humberto de Campos e 
Roquetle Pi11to. 

(Meu Sertão) 
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dó1- pro.,adores que é a :pcwiencia de Renatt, de lau-
de Anatole France. 
achado de As,is é lambem um exemplo dis

ninguem mais banal, ninguem mais profundo: 
e o segredo da sua immorlalidade esla na su ma
neira de escrever, pacientemente trd alhada, ~mbo
ra, ás vezes, depois de torturada revisão preferisse 
a primeira "prova". 

No ve1•so, Catullo tem a expressão, . que é uma 
••trouvaille" da sua singularissima intelligencia, e 
uma interpretação do sentimento humano que a'inda 
tAão encontrei em outros poetas. 

Mas neste livro apparece lambem o artis a do 
verso. Estes desafios são feitos no seu rytlimo pre .. 
dilecto. Alguns são variantes do "folk-lore", e ga• 
nham brilho na off icina de Catullo, como anecdo
t,u, lambem p1•oducções do povo, revivem na-- art 
de contar de Humberto de Campos. 

Nestes versos de desafios e no poema, equilibra
damente modernista, d'" A mulher de todos nós", 
que lindo espirita, de Belleza e de Bondade, que 
legitimo poeta se expande em coloridos, em luzes 
de todos os reflexos. 

Este é o segredo a arte personalissima de Ca
lullo: - ser elle proprio; dizer tudo quanto sente 
o seu coração para que se ,agite aos sóes e aos lua
res a ,ua raríssima alma de arti,ta e por isso •• O' 
certo é que o seu "Marroeiro" e analogas ficções pa• 
receim de,tznados a ter- ta1zta vidd quanto a vida 
d4 lin a portugueza". 



A phrase é de Agrippino Grieco, o refo1mador 
da critica no Bra.~il. que - é bom dizer - não per
d<)a a Caiu/lo o seu nobre or ulho e certas modali
dades da sua àr e. 

Bastos Tigre, porém, Qpplaude-o sem restricção 
nestes ve1·sos de risonho enthusiasmo: 

.22 

Nesse idioma de "prn mode ", 
De "apois não", de "seu doutô", 
Só o genio das selvas pôde 
1'er reso1Umcias de Hugo. 

Nestes teus poemas se sente 
- E' ques_tão· de os entender -
" O cheiro da terra quente 
Quando começa a chover". 

No coração desta terra, 
Explorador, penetraste 
E os diamantes qu elle encerra 
Pões dos teus versos no engaste. 

ltondon, bravo, estuda o solo, 
Rio,, varzeas, chapadões, 
Catullo é o Rondon que Apolla 
Mandou á alma dos sertões/ 



E, lendo os teus poemas, tem-se 
Esta impressão verdadeira: 
Não és ... da Paixão Cearense, 
E's ... da paixão brasileira! 

As,im tem sido julgada, quasi sempre, a arte de 
Catullo. 

O livro de agora apresent.a, de um modo . de/ i
nitivo, d grande torça do seu maravilhoso trium~ 
pho: - nestas paginas se ref lecte, como em nenhum 
outro livro, a sua ingenuidade genial. 

~ 

Mario José de Almeida 
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Porco Espinho 

l\Iaracajá, toma tento, 
que eu vou te quêmá sem 
Nunca yi sapo tipanguc 
cantando c'um curió 1 

Marcrcujá 

O porco morre é na vcspra, 
é taliquá cumo tu ... 
Vamo cahí na peleja, 
que onça trigue, serlanc~ju, 
morde inté surucucú. 

Porco Espinlw 

Jacaré não teme rio 1 
Aguiu não teme gavião! 
Vento não teme caminho, 
nem o má teme trovão! 
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Maracujá 

A morte não teme a peste, 
o dia não teme a luz, 
mas o crime teme o açoite, 
e o demonho teme a cruz 1 

Porco Espiuho 

Tenho visto tanta coisa 
que não cabe n'um repente! 
Um dia eu vi um piôio 
bebendo mé de aguardente, 
e já vi tômbem um rato 
fazendo a barba d'um galo, 
e vi tômbem um murcego 
n'um rcndengue de chamego 
cum a fia rl'um carrapato. 

Maracujá 

Apois cu vi mais miú: 
<!'uma feita, eu vi a lua 
fnzendo a barba do Só 1 

Porco Espinho 

A pois cu vi mais mió: 
eu vi um dia um calaugo 
na feira, vendendo frango. 
montado na tua vó 1 

~ 
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Maracajá 

Se tu qué tirá pagode, 
tu sáe já d'aqui, seu bóde, 
mais rôxo do que juçára ! 
Tu sáe d'aqui sem barriga, 
sem perna, sem mão, sem cára ! 

Porco Espinho 

Eu não morro de careta, 
a pois nunca fui sonhim ! 
Q anelo garro nesta viola, 
o Pé de Pato, o Capeta, 
fica cum medo de mim! 

Maracajá 

Cala a hocca, Porco Espinho, 
dêxa de sê marombêro. 
Se tu começa cum g<>ga, 
eu te garro no focinho, 
e te jogo no chiquêro. 

Porco Espinho 

V ne-tc embora, seu vedóia, 
seu gato maracajá ! , 
Sou Porco Espinho de nome, . , 
Na viola sou sabiá l 
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Maracajd 

A reposta pra se boa, 
da-se no pe da fivela; 
quein ja iiasceu pra cangaia, 
nao pode pi-esta pra sella. 

PorcQ Espinho 

A genie ca do sertao 
diz que o bSo ja nasce feito, 
quern que se faze, nao pode 
pru inais que quera da geito 
burro e burro, e bode e bode 

Maracajd 

Seu cabra, toma sentoma, 
dexa de presepacao, 
que eu tou ficando vexado.. 
ja tou perdcndo a rezao. 

Porcu Espiiiho 

Eu sei que tu e coioba 
"que pega bala cum a mao; 
'■que tu ja deu n'uin alejado. 
"e deu n'um cego, a treicao! 
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Maracajd 

"Gala a bocca, bestaiao! 
"Papagaio tombem fala, 
"mas nao tem comprehensao!" 

Porco Espinho ; ' 

'f- L V. 
Tu e cabra tao valente, 
que tu panha de muie!!! 

Maracajd 

Isso e mentira, seu bode! 
Nao inventa farsidade, 
que Deos le castiga inte! 

Porco Espinho 

A Joanna Come Remdla 
ja disse mermo pra mim, 
que ja te deu de cacete, 
de macaca e de quirim! 

Maracajd 

E' mentira dessa burra! 
Pancada de amo consola! 
Despois que eu panho uma surra, 
eu vou chora na viola! 

A. 
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Porco Espinho 

Se argum dia eu apanhasse 
d'uma muié sambambaia, 
jogaya f óra estas carça 
prá vesti logo uma saia 1 

Maracajá 

Cabra frouxo, fica manso, 
cara de gato' ladrão, 
que eu sei que tu tômbem panha 
da Josef a Chabocão 1 

,. 
Porco Espinho 

Se tu panha, cumo eu panho, 
não te importa cum isso, não 1 

Maracajá 

Mas porem, neste sertão, 
tudo sabe, seu coróróca, 
que ella "pranta mandióc_a" 
cum o Pedro Cambaleão 1 

Porco Espinho 

E todo o mundo já sabe 
que a tua "come passóca'! 
cum o Zé Barriga de Sapo, 
que é teu rivá no qgiIJhão ! 

~ 
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Jlaracajd 

Não mêxe cum meus inhapo, 
pruque as muié tem rezão. 

Porco Espinho 

Vamo dexá de tristeza. 
que a tristeza não faz bem 1 

Maracajd 

Eu nunca v,i essa bicha 
dá de comida a ninguem 1 · 

Porco Espinho 

A muié disgraça a gente 1 
E' giboial E' jacaré! 

Maraca/d 

E' mais pió que isso tudo 1 
E' piranha ... é cascavél 

Porcq_ B1z,lnlao 

E· sanharão I E· trassanga ! 
Não hay pió anicéto, 
anicéto mais. ué t 
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Jfaraca}á 

Apois, cum toda a mardade 
e toda a preversidade, 
vivn, viva, meu cabôco, 
viva o diabo da mui é! 

Porco Espinho 

Nós é que sêmo dois burro, 
apois se Deos neste mundo, 
faz tudo, tudo. . . faz tudo, 
ludo, tudo que ella qué ... 

Alaraca}d 

vamo lá gemê no pfnho, 
V'9110 soffrê caladinho. 
e vamo bebê cachaça, 
na venda do Catolé. 

~ 
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CANINANA 
E 

SURUCUCU~ 
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CANINANA E SURUCUCU' 

Caninana 

Seu cántadô, me arresponda 
"que diabo tem a cachaça, 
"que a gente bóta no i~tômbo, 
" e alla assóbe prá cabeça, 
"frevendo que nem fumaça_? 1" 

Surucucú 

"Se assóbe que nem fumaça, 
"eu não posso expilicá 1 ... 
"Dêxa o diabo da cachaça, 
"que é coisa que não faz mál 
"Zé Pilão, garra no pinho, 
"que eu quero te dirrubá t 
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Caninana 

Dêxa de sê babaquára, 
seu pamonã, seu po~quêra r 
Sou cantadô _de verdade r 
Não sou cantô de bestêra r 
Eu ando a tua percura, 
cumo onça comedêra. 

Surucucú 

"Que tu é onça eu sabia f 
"Tu só pega de treição r 
"Sáe de peito descoberto, 
"que eu não temo valentão r 
"Pru' quarqué meia pataca 
"faço tuia de Christão. 

, 

Caninana 

"Se tu pru' meia-pataca 
"tu faz tuia de christão, 
"eu te garro pulo rabo, 
"jo o na bocca do "Cão"! 
"E mato só prú pagode, 
"pru' hrinquêdo e vadiação. 
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Surucul!ú 

Bota a viola no surrão, 
que eu não <JUero te comê 1 
Valentão que oiá pra mim 
sente a ciloura descê 1 
Tu nunca foi bóde macho 1 

Cabra fême ... póde sê! 

Caninana . 

Se tu tá falando séro, 
é mió te amoderá 1 
Isto tudo é presepada, 
que eu não posso creditá 1 

Vae-te embora, cão damnado 1 

Não me vem disinquietá 1 

Surucucli 

"Quando eu venho, a preparado, 
"cum destino prâ fonção, 
"meu cavallo é porco-espinho 1 

"Surucucú, - cinturão! 
"O meu chapeu de cabeça -
".maribondo de surrão 1 



) 

Caninana 

Nunca fugi de difunto, 
nem tômbem de Lubizôme ! 
Sou cascavé de vareda! 
Onde eu pico, aribu come J 
Sou raio, fogo e corisco, 
onde não hay São Jerôme! 

Surucucú 

"Si tu é a cascavé, 
"eu sou a cobra rainha 1 
"Onde eu botá minha preza, 
"não tem cura nem meizinha, 
"nem oração de vigaro ... 
"nem feitiço de cosinhal 

Caninana 

Sou varll de mororó, 
que verga, mas não faxêiaJ 
Sou çoração de páu ferro; 
que nem cem hôme brandeia J 
Mas porêm, hoje, eu confesso: 
- não tôu munto hão da Yeia 1 

(Terminado este verso, cala-se, ficando triste, 
emquanto o outro, depois de breve silencio, começa a 
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cantar, com intervallos, as tres estrophes que se se
guem. As violas nunca deixarão de tocar.) 

/ 

Surucucú 
"Cabôco, se eu te' peg~. 
"eu te castigo sem dó 1 
"Desço pula guéla abaixo, 
"cada tripa faço um nól 
"Assubo despois prá cima ... 
"e vou morá . no gogó 111 

(Caninana deixa de acompanhar, e baixa a frón
t ouvindó, pacientemente, a descompostura) . 

Surucucú 

"Óreia de abaná fogol 
"Cabeça de batê sola 1 
"Pestana de porco ruivo 1 
"Queixada de graviola 1 
"Canella de maçarico 1 
"Pé de macaco d'Angolal 

· Surucucú 

"Cabôco, se eu te pegá, 
"me escancho em tua garupa! 
"Das perna faço uma gaita! 
"Da cabeça, uma cumbuca! 
"Do queixo, um pá de tamanco! 
"Da barriga, um chupa-chupá. 
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(Surucucú continua a tocar a viola. Caninana. 
depois de meditar, levanta-se e canta ou reciia o 
versos seguintes). 

Caninana 

"Váia-me Nossa Senhora, 
Mãe de Deos de N azareth ! 
Eu, cantadô famanado, 
que já venci Zé Mironga, 
Corrupião, Caboré, 
vim perdê cum este snmonga, ' 
cantadô de raxa-pé! 

Caninana 

A viola, dênde o começo, 
táva arreinando cumigo, 
e agora eu já sei pruque é 1 

Caninana 

Eu briguei hoje cum a Rosa, 
e eu vi as duas falando, 
coxixando, arresmungando; 
quando eu sahi do "sapé". 

Caninana 

Só pru móde uma palavra . 
que eu disse prá caboquinha. 
e ta viola marvadinha 
me fez perdê na peleja, 
cum o diabo do prequeté 1 
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Canina11a. 

Váia-me Nossa Senhora, 
Mãe de Deos de azareth ! 

Caninana 

Eu sei que a viola é divina 
mas a bicha é f erminina 1 
Apois, quando ella não qué, 
deitafina o alamiré 1 
Não hay coisa nesta vida 
que sêje mais parecida 
c'um coração de muié 1 ... 

• 
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CHICO BRABO 
E . 

CHICO MANSO 

• 
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CHICO BRABO E CHICO MANSO 

Chico Brabo 

Chico Manso, tira o· côco, 
que as cãbôca vae sambá 1 • 
Quero vê levantá poêra 1 
Quero vê poêra avuá 1 
Quero vê quêmá cravão 1 
Quero vê · era vão quêmá 1 

Chico Manso 

Elias póde toda noite 
se damná, se distrocê l 
Mui é chêra a sof f rimento, 
e ' eu tôu farto de soffrê 1 

Chico Brabo 

Quando as muié péga fogo, 
viola coméça· a ardê 1 
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Deos aprémita que um dia · 
tu não cáia no mundéo f 

Chico Brabo 

A muié véve na terra, 
mas porem vêio do céo f 

· Chico Man10 

A pois, diga, seu bengóla: 
se a muié vêio do céo, 
de d'onde vêio a viola?! 

Chico Brabo 

A viola vêio da lua, 
e é fia do Deos Creadô, 
mas porem muié fermosa 
é a viola mais senerosa 
que o Pae do céo inventou. 

Chico Man10 

Nosso Sinhô é cabôco, 
cantadô, cumo nós é f 
Deos canta prá natureza l 
Não canta só ·prã-muiél 
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Cala a bocca, frêvióca, 
. não diz mais judiaria 1 
Tu não vê que Jesú Christo 
nasceu da Virge Maria? 1 

Chico Manso 

Nunca vi tanta hinrizia ! 
Mãe sagrada de Jesus! 
Quení compara a murixaba 
cum a Mãe de Deos? 1 Credo em cruz r 

Chico Brabo 

A coisa mio da vida 
é um pinho prá se cantá, 
wna garrafa da branca, 
e uma noite de Iuá 1 
Canta e gême no teu pinho, 
que a muié sabe curá 1 

Chico Man,o 

ié, seu Chico Brabo, 
e sabe é .envenená! 
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Chico Brabo 

Deos f êz o hôme de barro 
cum munta sustentação, 
mas vendo o hôme chibarro, 
elle fez logo a muié 
d'uma costella de Adão! 

Chico Manso 

as quando fez a viola, 
não foi da costella, não 1 

Chico Brabo 

De onde foi, seu cabrarêro?l 
Diga já de supetão ! 

Chico Manso 

Foi do relojo do peito 
que bate as parpitação ! 
Uma vêio da costella, 
e a outra, do coração 1 

Chico Brabo 

Dêxa de tapiação, 
que a muié não t m parêia 1 
A muié quando é bonita, 
tem mais tungú que a serei 
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Chico Manso 

Tu tá falando cum o diabo, 
tu já não tá hão da vêia 1 
Arrepara, Chico Brabo: 
dento da muié bonita 
hay sêmpe uma muié fêial 

Chico Brabo 

Muié que nunca varêia, 
não serve prá se querê! 

Chico Man,o 

Chico Brabo, a que varêia 
· é que faz nós padecê 1 

Chico Brabo 

Muié que nasceu f ermosa 
deve amá todos os hõme, 
mas a nenhum pertencê 1 

\ 

• Chico Mamo 

Mas arresponda: pruquê? ! 
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Chico Brabo 

Deos fez o Só, Chico Manf.:,o, , 
prá terra intêra áquecê 1 
Chuva nunca foi catráia, 
mas Deos manda que ella cáia, 

, prá todo mundo bebê 1 

Chico Manso 

Eu não poss9 te intendê 1 

Chico Brabo 

Eu gosto quando a tapuia 
cum seus carinho me impuia 1 

Chico Manso 

Cahõco, tu sois um proza 1 

Chico .Brabo 

Gosto da muié mar'vada, 
que é a mui é ma caridosa J 

Chico Man,o · 

Cahõco, tu sois um proza J 
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Chico Brabo 

Quando uma muié me engana, 
é que entonce eu fico proza, 
eu fico mêrmo na gana 
<le garrá nessa turanna 
prá' dá uma surra de rosa 1 

Chico Manso 

Cabôco, tu sois um proza ! 

· Chico Brabo 

Todo o tocadô de viola 
que só ama uma muié, 
não é hôme, é um caranhóla 1 
E' um cabra tão disgramado 
que inté dishonra a violu 1 

Chico Manso 

O pinho é que nos consola 1 
Muié só tem azedurn 1 

Chico Brabo 

Percura muié runxóla, 
que a fermuzura te curai 

Chico Manso 

Feardade tem doçura 1 
' Fermuzura"não tem fé! 
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Chico Brabo 

Eu gosto da f ermuzura, 
apois só muié fermosa 
é que póde crué 1 

Chico Manso 

Sêje cumo tu quizé 1 
E' tua destinação! 

Chico ,Brabo 

Vae teu pinho temperando, 
que as cabôca tá piaçando 
prá sapecá no baião 1 

Chico Manso 

Nosso Sinhô apremitta 
que um demônho, um sanharão 
não te bóte acagibado 
na dô de uma penação. 

Chico Brabo 

Dêxa de tarrabufado, 
rasga a viola no rojão l 



Chico IJrabo 

Eu amei uma curumba, 
que era fia da catumba 
do Manoé do Riachão ! 

Chico Brabo 

Dêxa de intonceração 1 

Chico Mania ,.' 
\. 

, . 

A roxinha era a sôdade 
niais linda ®ste sertão 1 

Chico Brabo 

Dêxa de sê taf ulão 1 

Chico Manso 

Eu gemi tanto no pinho· 
que ella pagou meus carinho 
c'um coice n coração! 

Chico Brabo 

Coice de mulé bonita 
é um bêjo de sarvaçiol 
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Chico Manso. 

N'um samba do Zé Totõnho, 
na véspra de Sant'AntÓnho, 
ella troceu c'um cabôco, 
que era um tiradô de côco, 
um bóde de ar~einação 1 

Chico Brabo 

óia a Rosa cu~o gême, 
e Nhátúca cumo trêmé, 
rolando que nem pinhão 1 

Chico Manso 

Ante de rompê a ôróra, 
o diabo da iscummungada 
c'um samba d ô foi-se embora, 
não vortou mais no sertão 1 

Chico Brabo 

Não amarróta as cabôca 
c'um a tua quebrantação 1 

Chico Man,o 

Foi-se embora a minha rõla 
nas unha do gavião J. 
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Chico Brabo 

Déxa de ingerimbação 1 

Chico Manso 

Arrespeita, Chico Brabo, 
quem saluça cum rezão 1 

Chico Brabo 

ôia cumo a sinhá Panca 
'saracuteja c'uin as anca 
no trambecá .do baião! 

Chico Manso 

Isso tudo é um inluzão ! 

' · Chico Brabo 

Chico Manso~ óla a Ritinha 
cumo tá tã_o bonitinha, 
que inté . p~ece um jobão 1 

Chico Man,o 

Eu conheço essas cabôca, 
qué--éu !ião sou sarambelãof 
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Chico Brabo 

Vae fazendo meração: 
ôia a Tita do Vareza 1 
ôia a fia da Thereza 1 
ôia a Thereza Melão 1 

Chico Mamo 

Diabo leve a · boniteza ! 
Eu já fui um disgraçado, 
mas agora tôu curado, 
e mêrmo, tando casado, 
já tenho libertação 1 

Chifo Brabo 

ôia a Zefinh'a Sereia, 
cumo tá na lua cheia, 
prá dá cabo d'um christão f 

Chico Man,o 

· Tu te arrepende, cabôco f 
Tu tâ abi, tá no fundão f 

Chico Brabo 



Tu já tá no barricão 1 

Chico Brabo 

Eu quero morrê, cantando, 
cum toda a sastif ação, 
n'uµi samba ansim me espaiando, 
n'uma noite de São João, 
nos braço d'uma cabôca, 
c'um verso dento da l]occa, 
e c'uma faca interrada 
no fundo do coração ... 

Chico Mamo 

Tu qué morrê cumo o Cão, 
pruquê as muié te consômel 
Eu quero morrê sem nome, 
apois se cahi na têia 
c'uma muié santopeia, 
mais horrive do que a f ôme, 
tôu contente c'um a sambêia, 
que eu juro cum jura e meia, 
e juro prú São Jerôme, 
que o cabra que se aparêia, 
casando cum muié feia, 
não tem medo, d"outro hôme ... 

f 
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MANE' COCO 
E 

(~AR NA BE' dii. ~ ,, ~~~ 
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• MANE' COCO e BARNABE' 

Mané Côco 

Inda que pru má pregunte; 
e o sinhô pru má não tome, 
me diga de donde vêio, 
e a sua graça . . . o seu nome. 

Barnabé 

Eu venho do fim <lo mundo, 
e me chamo. Bar ahé, . 
e deixei o meu imbigo, 
na Villa de Caricé. . 

Mané Côco 

tá parecendo 
de terra alêia 1 
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Barnabé 

Eu sou minêro da gêma •.• 
e digo de bocca cheia! 

Mané Côco 

A sua cara não nega ..• 
cara de semicorchêa ... 
cum seu cigarro de páia 
grudado no pé da oreia 1 

Barnabé 

E o sinhô cum a sua cara · 
de barriga de cajú, 
tá parecendo gaucho, 
ou antão - Géca-Tatú. 

Mané Côco 

Sou fio Jqui destas terra, 
minha raça é de cabôco, 
já nasci _tocando viola, 
e o meu nome é Mané Côco. 

Barnabé 

Apois, seu cabra, se ap 
e segure no repente 1 

' 



Mané Côco 

V ancê garre no seu pinho, 
que eu sou bicho rinjtente ! 

Barnabé 

Mas não seje capurrêrol 
Tire o chapeu indecente, 
<Jlle isto aqui não é chiquêro ! 

Mané Côca 

Eu não tôu no seu mucambo, 
eu tôu aqui n'um terrêro 1 

Barnabé 

Dêxe de sê farduncêro, 
nã~ têje cumo muié, 
que qué, não qué, mas querendo, 
qué, não qué. . . mas sêIJlpe qué 1 

Mané Côco 

sêmpe rezão! 
á lagartixa 1 

im" cum a cabeça 
e cum o rabo diz que "não•-_ 
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Barnabé 

Mas, seu minêro, ·eu agora 
quero mexê cum vancê 1 

- Vou fazê uma pregunta 
prô sinhô me arrespondê. 

Mané Côco 

Eu perdo inté minha vida, 
eu dêxo de sé minêro, 
se eu não lhe sastifazê 1 

Barnabé 

Ranque o cisco da cachola, 
me arresponda. . . Vamo lá 1 

Mané Cúco 

Abre a nocca, eu só tôu vendo 
o que tu vem preguntá 1 

Barnabé 

E' uma coisa munto f ác 
d'um sambanga adivinhá 1 

I 
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Pregunte logo, seu Géca, 
que eu lhe quero arrcspostá 1 , 

Barnabé 

• Entonce esprema a cabeça, -essa caixa da bestera, 
e arresponda sem pensá 1 

Mané Côco 

Vancê parece bahianol 
Gosta rnunto de falá 1 

Barnabé 

O que é que Deos, sendo Deos, 
não vê, nem nunca verá? 

Mané Côco 

Se é esta a sua prcgunta, 
o sinhô tá munto má! 

Barnabé 

Ora, dêxe de muxice, 
que o sinhô vae se ingasgá 1 
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Bestaião, tu me pregunta 
o que é que De~s, sendo Deos, 
não vê, nem nunca Yerá? 
E' outro ' Deos cumo Elle, 
pruque Deos não tem iguá. 

Barnabé 

A r;posta foi hem dada, 
pruque tu prendeu cum arguem, 
apois fu ·SÓ tem cabeça, 
pruquê f ósf o tem tômbem ! 

Agora; seu Mané Côco, 
eu tômbem vou preguntá ! 
O sinliô perde o seu pinho, 
se na pregunta esbarrá! 

Mané .Côco 

Perdo o pinho, perdo a Yida, 
perdo a Rosa Canaviá, 
uma tapuia fermosa 
que vêio do Ceará, 
e no dia de São Pedro 
commigo vae se casá! 

~ 
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Entonce arresponda logo, 
não fique a mamparreá 1 
- Se um dia eu sahí de noite, 

· viajando, sem isbarrá, 
quando o Só vit1hé nascendo, 
onde é que eu devo chegá? 

Mané Côco 

o sinhô chega no ponto, 
adonde o Só lhe encontrá 1 

Barnabé 

O sinhô "tá· maíscaudo, 
mas inda eu vou preguntá: 
Se eu fô montado n'um burro, 
perrengue de caminhá, 
quando o Só já f ô morrendo, 
onde é que eu devo chegá? 

Mané Côco 

O sinhô chega no ponto 
que o burro ditrimin_á 1 , 
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~ . 
E quantos pé de capim 
póde tê pulas vareda 
dos caminho que eu passá? 

I' . 

l1fané .Côco 

Vá brincando nu viola, 
vá tocando. . . vá tocando ... 
emquanlo eu f ô maginando 
prá vê se posso acer tá 1 

(DepoJs de um minu to, c•sta ndo sentado, leva,n
ta-se de impelo e grita, cantando). 

72 

Mané Côco 

Tá feita a conta ccrlh1ha, 
mas, prá mi<> carculá. 
o sinhô vac me cxpricá 
quantos pé de capim verde 

; o burro e o siuhô cumcro, 
ambos os dois a ·viajá. 

Barnabé 

Isto é conta mais diffice, 
, apois ánte de eu passá, 

tinha passado pru lá 

• 

~ 
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teus fio, u& páe, teus neto, 
teus parente, teus irmão ... 
uma trupía de burro ... -"!) 

toda a tua geração. · 
1':. 

\ \i 
lHané (\'ô~.n · · ~.' -~-}!IJ~' 

V' .~:;, / 

' Cabôco, nós semo ii\i:tb, L \J \ 1, 
tu é burro, cumo eu so ·-;:;;;;-;--·---
Mas ·porem se nós prendesse 
as letra do anarphabcto, 
jogava terra nos óio . 
de tudo quanto é doutô! 

Barnabé . 

Tu tá dizendo a verdade! 
Juro pru Nosso Sinhô ! 

Mané Côco 

Os doutô lendo nos livro, 
não vê Ocos, nem pôde vê 1 

Barnabé 

E Nosso Sinhô tá dento 
d'uma viola a padcc~ 1 
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Os doutô leva nos livro 
dia e noite a remexê 1 

BarnalÍé 

E a gente vê Deos cantando 
nas penna d'uma irerê ! 
Deos fez os pásso de penna, 
prôs passo pudê gemê! . 

Mané Côco 

Os doutô véve estudando, 
prá despois nada sabê! 

Barnabé 

Os doutô véve nos livro 
g'arrado c'unba de gato 
cumo unbêro ou carrapato 
no lombo d'um gêguêlê f 

Mané Côco 

E Deos tá rindo prá gente, 
piscando os óio na boca 
d'uma f ermosa cnbôca, 
que nem sabe o A. B. C.11! 

• 
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E pru falá em cabôca, 
hoje hay samba, e samba quente 
no arratá do Pererê ! 

Mané Côco 

Apgis vámo caminhando, 
cantando pulos caminho, , '. 

• .. .\ 1 • 

tudo quanto a gente vê, , .. ·· "·• Ci ... i' 
taliquá dois passarinho ,' 
que prendêu a fazê ~i~ho, ·. ,.:. 
a grogiá, cantá sosi~~. _,.. ·· '· 
sem nunca prendê a Jê.1 

'\ / · 
~ LU\1,. ~-

.. 
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JUCA PERNAMBUCANO 
E . 

JU A CEARENSE 

e &v9 ),...IG,,o ~ 
() . ,... ,.J--;, li 

''".. ,. ~~ . V\~ . ' 
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Biblioteca Pública Benedito Leite 



• 

. \ 
JUCA PERNAMBUCANO E. JUCA CEARENSE 

Pernambucano 

• Tempera a tua viola, 
que a minha já temperei, 
eu devo cantá prêmêro, 
pruque te disaf iei l 

Cearensl 

Eu venho de cinco legua, 
pru via do teu chamado 1 
Vim cumpri as tuas órde, 
que wi sêmpc fui bem creádo 1 

Pernambucano· 

Tu vêio de cinco legua, 
caminhando ~êmpe a pé 1 
Tu já tá véio e can~ado .•• 
Descansa, se tu quize. 

• 

., 



• 

Cearense 

Eu camini1ei cinco legua, 
mas agora te agaranto 
que se uma muié mandasse, 
eu caminhava outro _tanto. 

Pernambucano 

Eu já tôu te conhecendo 
cumo véio prosiadô ! 
Eu nunca fui caminhêro ... 
Sou violêro e cantadô. 

Cearense 

Se sou véio e se sou prosa, 
não vim aqui prú prosá l 
Abre o peito, sorta o verso ... 
e vamo as conta ajustá! · 
Sou fio de Maranguape ... 
minha terra é o Ceará l 

Pernambucano 

Eu nunca te pedi nada, 
}lrá agora tu vim cobrá 1 

• 

Se a conta é feita nas corda, 
tu tem munto que pagá 1 
Sou fio de Pernambuco ..• 
naturá de Jatobál 

~ 
JB3JPJB3IL 

Biblioteca Pública Benedi to Leite 



Cearen1e 

Tudo o que- eu perdê, te P418º ! 
.Meu r~:paz, d~a de ~hôro ! 
Eu trago :munto dinhêrç,, 
se o verso tem pêzo de Ç>\lr9 1 

Pe.rngml>ucano 

Quem é que vê sem tê pena 
· um gallo véio hrigan90 
f~ frango novo. que ago:ri 
os esporão ve~ botando?l . 

Cearense 

Tu tá dizendo a verdade, 
tu ni~ '4 briucand9, não, 

1 

tu tem crista de frailgµi~_Q· ..• 
cuidado cum os isporã91 . 

Pernambucano 

Se a briga é só cum as viola, 
elo i~Qfão não nie arrecêio 1 
C~ mn frango briga outro frango, 

• cum. wn saIJ.o v~ Qutfo véio 1 
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Cearense 

Quando é musgo, um-gallo fuu~go, 
emquanto a voz não· perdê; . ... ·: 
só cum outro, gallo musgo 
é que se póde batê. 

Pernambucano· 

Dêxa de· prósa, cearénse, .· 
vae cantá c'os arihú, ~ · · · 
que eu não vou cantá cum · hõme 
fêio e véio cumo ttil . 

Cearen,e . 

o que têm a feardade 
cum a nossa improvização? 1 
o f êio véve n:a cara, , 
e o verso, no coração l · · ... 

Pernambucano' ., 

Cearense, vae já te emb.óra~ . • . 
que hô~e· veio eÚ nãQ · ~aiici>J 
Eu tôu cuni os câbello preto:··· : 
tu, tá. cúm os cabem; branco f ·". 



C-eareme 

Tu tá cum: os cabello ·prelQI " 
Não tem luz prá-lumiá, · · 
-e eu tôu cuin: a cabeça ·brancà, ,. = 

que inté par~ce; o luâ !' . . ., l 

Pernambucano 

A véice é cumo a lua, 
que tem a luz munto fria 1 
E a mocidade,' ine·ú véio, 
é a luz do. Só, que é do <lia 1 ., 

Cearense 

Pernambucano, arresponde: 
quando á 'Só cotneça .~ ârdê? 
E' quage : â boca· da u°oit~ .... ; 
quando já tá prá morrê l 

· Pernambucano , .. 

Cearense, tu já tá véio, 
tu tem oitenta jatiêroll 

· 1 

Tu já tá me parecendo .. · . . . ... . ... •; ·· . 

um gallo véio ~ ban.zêr~ !-. ,: 
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· Cearen,e 

Mas J>C)Yê-ol, se 'Y~ gallinha, 
passando :po ~eu \errêr~ 
sé Jll~vanta, ~te as Na, 
canta, e desce do polêro. 

Pernambucano 

Cearense, a tua viola 
já tá munto róxóió 1 

Cearense 

A viola quando inveiêce, 
ê quando fica mió 1 

Pernambucano 

Teu coração não ~espira, 
não tem mais agitação 1 

Cearense 

Bóta a mão aqui no peito, 
e sente a parpitação 1 

Pernambucano 

,,, Esse bicho ja não bate 11 .•• 
Dêxa de cadacaçlol 



Cearense 

Tu é munto moço ainda, 
mas tu não me vence, não 1 

Pernambucano 

Vae vivendo da Esperança, 
que é dos· véio a sarvação t 

Cearense 

Eu vivo só cum a Sõdade, 
que é uma véia já de idade, 
e não tem mais inluzão 11 
A Esperança é munto moça, 
e muié moça cum véio, 
&lóta o véio no surrão ! 11 

as 



BERA D'AGUA 
E 

BEMTEVI 
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BERA D' AGUA E BEMTEVI 

ll~t-a d' Agua 

Bemtevi, rompe a viola. 
me arresponda, pru f avô, 
me diga · repentemente. 
pruque é que Deos fez o amô? 

Bemtevi 

Bêra d' Agua, eu te arrespondo, . 
que isto é monto naturá 1 
Deos fez o amô prá nós tudo . 

. vivê no mundo a cantá 1 
Sem o amô, a humanidade 
se tinha de se acabá 1 



Bêra d'Agua 

Bemtevi, fala mais arto. 
magina outra ixpricação ! 
Esta é munto camumbemhc. 
não tá dento da rezão! 

Bemtevi 

E' pruque tu, Bêra d'Agua. 
não ama cumo Deos quéJ 
Eu só amo uma cabôca, 
tu ama toda as muié 1 · 

Bêra d'Agua 

Tu só ama uma cabôca, 
pruque tu não sabe amá! 

BemlelJi 

Bêra d'Agua, abasta um pinho 
prá gente pudê cantá! 
Eu só te.nho esta viola, 
e canto de noite e dia. 
canto inté Manoé chegá! 

Bêra d'Agua 

Eu saluço em quarquê pinho, 
pruque Deos me fez violêro~ · 

~ 
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Bemtevi 

Eu só tenho um amorzinho, 
e um amô, que é verdadêro .. .. , . · 
Eu sou cumo o p_assarinho ! ... · . . 
Não sou gallo de terrêro. 

Bêra d'Agua 

Foi prá amá toda as muic 
que Nosso Sinhô nos fez! : 

1 • • "" • ' 

Quem póde amá quatro ou cinco, 
é mais hôme do que os outro 
tres ou quatro ou cinco vez 1 

Bemlevi 

Amô ailsim repartido 
não vale coisa nenhuma!' 
Fazendo as conta, só ·fie.a 
um tico prá cada uma·! 

Bêra d' Agua: 

O coração do violêro, , 
se é cantadô caboré. 
póde botá dento delle 
tudo quanto f ô mui é 1 

. . , 
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Bemtevi 

Coração desse tamanho 
não é iÍlais um coração! 
Não póde I E' baia nação! 

Bêra d' .49ua 

Cumo não póde. se eu trago, 
dento delle, todo intêro, 
Deos, que é o rei da Creação? ! 

Bemtevi 

Eu amo um Deos, que é do céo, 
e uma muié, que é da terra, 
e o coração não qué mais 1 
A cabeça ispinloucada 
é que anda sêmpe adofdada,. 
e nunca se sastif at. ! 

Bêra d'A.g11.a 

Póde sê v.·uvo ou casado. 
um cantadô. um ,·iolêro, 
que se elle vê uma saia. 
tá cum o cora9io sortêro! 

~ 
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Bemtevi 

Um hôme ansim é f arróia, . 
tem arma incapavirada, 
e quando elle dá o inzêmpro. 
a muié fica ensin·ada; 

Bêra d'Agua 

A muié impúia a gente, 
sem mêrmo sê enganada! 

Bemlevi 

Bêra d' Agua, isso é mentirQ l 
A muié tem gratidão 1 

Bêra d'Agua 

Bemtevi, tu tá bestando 1 
Tu parece sê capão 1 

Bemtev, 

Ama só uma costella, 
e prende entonce a vivê r 
A famfa, Bêra d'Agua, 
é coisa que dâ prazê 1 
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Bêra d'Agua 

A f antja é uma lambança, 
e o diabo pó de fazê 
a viol~. virá. xendêngue, 
prá a gente niná creança 1 

Bemtevi 

A famia é un_ia cantiga 
I} 

que a gente nunca sé cansa .· 

Bêra d'Agua 

Eu varêio a toda a hora, 
quando vejo a cabocada 1 
Não hay muié que não fique 
aqui nas corda inforcada. 

Bemtevi 

Bêra d' Agua, Bêra d' Agua ... 

Bêra d'Agua 

Quá Bêra d'Agua, quá nadai 
Tu diz que eu sou pru muié 
cumo aribú pru difunto 1 
Apois me diga pru Junto, 



fique quéto, se confêsse, 
e diga, sem tutubeio, 
cum que à muié se 1>arece. 

Bemtevi 

D'uma só lapinguaxada 
lhe confesso, sem f avô; 
que . toda muié fermosa 
se parece c'uma frô ! 

Bêra d'Agua 

E das frô que tu cunhece, 
diga-me lá, se é capaz, 

' quá dellas é mais bonita, 
' a f rô que tu gosta mais? 1 

Bemtevi 

Tu me poz na dependura, 
a pois toda f rô bonita 
tem helleza e f ermuzura ! 

Bêra d'Agua 

Tu falou cum . saherença, 
cumo se fosse um doutô 1 
Mas porem inda eu te peço 
que me diga, sim, sinhô, 
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quá foi a frõ mais fermosa 
de todas que Deos criou? 1 

Bemtevi 

Eu te digo, Bêra d' Agua, 
que eu amo todas ·as frô 1 
Toda a frô é linda e bella, 
e eu gosto de todas ella 1 

Bêra d'Agua 

Tu já cahiu na esparrélal 
Apois, se a frô é muié, 
e a muié tômbem ê frô 1 ••• 
~ tu disse que tu ama 
toda a frô cum o teu amô, 
não métt~ as mão pulos pé, 
dizendo ansim que o violêro 
ame só uma muié 111 

Bemtevi 
f 

Mas porem ... · na cerconstança ... 
só prá não fazê rudio ... 

_Bêra d'Agua 

Bemtevt I Aquéta t Amansa 1 
Tu perdeu o desafio 1 

~ 
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Bemtevi 

Mas inda quero cantá, · · ·. 
pruque inda tenho garganta 1 

Bêra d'Aqua · 

Gallo vencido não cunta 1 

Bemtevi 

Mas se é hôme, não se espanta ! 

Bêra d'Agua 

Düunto não se alevanta 1 

Bemtevi 

Ap.ois bem I Perdi! Perdi! 

· Bera d'Agua 

Vae-t~ embora, que eu venci! 
Não leva rêx~ nem mágua, 
que eu Um te esperando aqui 1 
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Bemtevi 

Eu vortarei, Bêra d' Agua 1 

Bêra d'Agua 

Se Deos quizé, Bemtevi ! 11 ... 

• 
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FORTUNATA COIVAftA 

E 
ZE' PERIQUITO 
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FORTUNATA COIVARA E ZE' PERIQUITO 

Periquito 

Sá Fortunata Coivara, 
me arresponda e não atême, 
me diga quem é mais fixe, 
se hôme macho ou mui é f ême . 

Coivara 

Dêxe de sê patureba, 
não sêje sarambelão, 
que tu bem · sabe que o hõme 
é bicho sem coração 1 

Periquito 

E' bicho sem coração, 
vasmicê diz munto bem, 
mas o hõme tem cabeça; 
coisa que a muié não tem. 
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Calvara 

Piririguá !. . . Periquito J •••• 
tu tá dizendo a verdade 1 
Mas se o hõme tem cabe~ 

-é,~,prâ,fu.é marda~! 

Periquito 

Eu nunca vi carrapato 
botá caxo n raiz, 
ne~ muié, mêrmo jurando,· · 
tê rejuni_e no . que diz. 

. , 

.. Coivara 

Se o hôme fosse criado, 
cumo a muié foi criada, 
não havéra neste mundo 

é disgroçada. 

Pp-iquito 

Eu nunca -vi sirigóla 
casada cum l>acurâo ! · 
Se a muié virasse bôme; 
'ti& brtéta '1Dl h6me m{loJ 
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Coiuara 

Cala a bocca, seu broxóte, 
que se o hôme fosse hão, 
não botava Jesú Christo 
no meio de dois ladrão 1 

Periquito 

Fech~ a bocca. sirilúia, 
catimbóia, cureré, 
que o fio de Deos foi hôme, 
e hôme ·foi São José! 

Coivara 

O fio . de Deos foi hôme, 
foi um sancto e foi fié, 
prá nacê, naceu sem h~me; 
mas não naceu sem m 'éJfl 

\ 
Periquito 

Cala a bocca, tarapêma, 
tanajura, cubatã, 
que eu tõu pagando os peccado 
de tu comê a maçã. 

, 
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Coivara 

E' mais mió não falá, 
no Divino e no Sagrado, 
que a tua lingua judia 
tá chêinha de peccado. 

Periquito 

Se eu tôu cheio de peccndo, 
tu tá cbei~ de friúra, 
e boi sôrto, iscrementado, 
sabe a cerca que elle fura . 

Coivara 

Sabe a cerca que elle fura, 
mas porêm tá no cráúá 1 
Tu· nunca ha de achá no mundo 
muié prá tu te ç_asá r 

Periquito 

Fecb/ essa bocca, tarasca, 
pinica páu, pereréca, 
novio tõrto é matrêro, 
pau de dois s.s. é r~béca 1 

~ 
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C,oivara 

-Páu de dois s.s. é rebéca, 
e eu sei quebrá patuá, 
mas tu não acha no mundo 
muié prá tu te casá. 

Periquito 

Eu sou cumo' Deos me fez, 
mas porêm não sou pacaia, 
não nací prá boi de coice, 
nem cavallo de cangáia 1 

Coivara 

Deos já te fez periquito, 
pruquê te fez risinguênlo, 
a pois tu, nem . prú disgraça, 
sabe o que é o casamento! 

Periquit'! 

Q casamento é um chiquêro, 
que se vira em cangapóra 1 

Coivara 

O casamento é clilquêro? 
Pruquê? Me .arresponda agoral . 

• 
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Periquil() 

Eu te ixprico .o pensamento! 
O que assucêde cum os pôrco, 
cum motivo do chiquêro, 
cum os casado e cum. os sortêro, 
assucêde a toda hôra: 
"o de fóra qué tá dento, 
e o de dento qué tá fóra. " 

Coivara 

Crédo em Cruz I Deos de castigúe, 
cabi:ocha máo, capurrêro l 
Tu' ha de vivê, mnrdicto, 
sç e só, sêmpe sortêro J • 

Periquito 

O h~me .é cumo a , ·iola., 
que prá tocá nas f olfo, 
deve tê munia toada! 
Apois a musgn tocada 
todo dia. todo dia, 



Oia: a praga que eu te rogo 
é sêmpe a mêr:rila a 1'pgá : 
dêxa•te stá, jacaré, 
que a lagôa.J1a de seccâ. 

'Periquito 

Não péga fogo, Coivara. 
que nós póde vivê juncto, 
apois eu vendo muié, 
fico cheraildo a difunto. 

Coivara 

Periquito, bôme murdictol 
um dia tu pagará! 
ºQuem a paca cnra comp1·a, 
cara a paca pagará"! 

Per.iquilo 

Cara a r,aca pagará, 
é este o teu pensamento 1 
- .. Um sapo dênto d'um sacco, 
- o· sapo batendo o papo, 
- o papo inchando no sapo. 
- e o sa~ cum o sapo dento l" 



Coivara 

Rabacué, raf ané~ 
cabra de bróxa e de f axo, 
eu nunca vi cum meus óio 
coisa pió do que hôme macho! 

Periquito 

Toda muié qué sê hôme, 
e eu não sei lá pruque é, 

mas nunca encontrei um hõme 
que quizesse sê muié ! 

Coivara , 

A lagôa ha de seccá ... 
Déxa te stá, jacaré. 

Periquito 

Minha Jagôa, Coivara, 
não séca, tá sêmpe cheia 1 ' 
Muié não brinca cummigo, 
e, se brincá, leva pêia. 

~ 
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Coivara 

Eu mamei leite de vacca, 
na portêra do currá t 
Dêxa te stá, jacaré, 
que a lagôa ha de secâ. 

Periquifo 

Eu vou mandá inscrevê 
tua praga ·n'um papê'u 1 

Coivara 

Tu. vae dereito prô inferno, 
eu vou dereita prô céo 1 

Periquito 

Eu trimino o desafio, 
cum doi$ pé de verso forte! 

Coivara 

A muié foi sêmpe a vida. 
e a vida foi sêmpe a sorte! 

feriquito · 

A muié dá sêmpe a vida, 
mas, despois, dá logo a morte! 
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Coivara 

Cala a bocca, Pé de Pato, 
derrengadô f arduncêro, 

· que o hôm,e é que f u a morte, 
a pois o hôme é um cov~ro. 

Periquito 

Isto é coisa munto .véia. 
já não é mas coisa nóva ! 
E cum mais dois- pé de verso, 
esta verdade se prova: 
Deos fez do hôme um covêro, 
e da muié, uma cóva ... 

Coivara 

Se eu sou cóva, Periquito, 
faz de mim o teu covão, 
morre logo e té sipurta 
d~nto do meu coração. 

Periquito 

Guarda lá teu coração, 
que eu não percizo de esmóla ! 
Quando eu morrê, me sipurto 
dento da minha viola. 

~ 
JB3JPJB3IL 
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Coivara 

Periquito, tem piadade ! 
Dêxa de sê gingaião l 
Periquito, o amô não morre, 
quando vem do coração! 

Periquito 

Amô é ·cumo um cabresto, · 
que se bóta no mumbávo, 
que a gente quizé mais bem l 
E' pcrcizo tê capricho l 
Quem não quizé tê rabicho, 
não tenha am6 a ninguem. 

Coivara 

Eu trimino esta peleja, 
cum o que lhe vou preguntá 1 
Dou tres bejo e tres abraço, 
se o Sinhô me arrespostá: 
•• Adonde é que táva 9 hôme, 
··sem a muié? ... diga lá". 

Periquito 

Sem a muié, lhe arrespondo, 
e cum esta findalizo: 
- o hôme táva inda hoje 

• ·- vivendo no Paraizo. -

.. 

(l>aus~ emquanto êna fica silenciosa e indecisa) • 
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Periquito 

Agora, sinhá Coivara, 
cumpra já sua preméssa, 
dando um bêjo prá ós dois 1 

Coivara 

(Retirando-se e _olhando para Periqu!to) 

Periquito 

Divagá 1 Não tenha pressa 1 
Isso fica prá despois 1 

Periquito 

(Vendo-a sumir-se, canta, emquanto lentamen
'te desce o velaria). 

Meu São Francisco das Chaga, . 
meu Santo do Canindé, 
diabo leve neste mundo 
quem se mette cum muié. 



BACATUBA 
E 

s ·r.1A 
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BACATUBA E SABIA' 

Bac:atuba 

'Minha viola morena 
é uma gaiola de pinho 
adonde canta e saluça 
tudo quanto é passarinho. 

Sabiá 

Toda ,a viola foi arve 
que o machado derribou, · 
prú via disso ella canta 
o que dos pásso escutou . . 

.Bacatuba 

Isso é mintira~ é paleio 1 
Dêxa de sê bobaião 1 

A viola só acumpanha 1 
O choro é do coração. 
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• Sabid 

Eu te digo e te arrepito 
que a viola, sim, siuhõ, 
jâ. foi arve e agora canta 
o que dos pásso escutou. 

• Bacatu.ba 

Sem os dedo que nas corda 
sabe gemê cum carinho, 
que seria da viola? 

Gaio1a sem passarinho! 

Sabiá 

Seu Bacatuba, um violêro 
cumo é tu, que eu não sei, não, 
não martrata uma viola 
que tem -arma e coração. 

Bacatuba 

Se eu martr.atasse a viola, 

. inda tinha duas mão 

prá pedi perdão s corcta. 

fazendo a minha ornç-iio. 



/' 

Bacatuba 

Cala a bocca, seu . brocho te, 
que inté eu_posso jurá, 
que nem mermo prú disgraça 
tu sabe o "Pelo Sinhá"t 

Sabiá 

Eu amo tanto a viola, 
minha dô, minha alegria, 1 

cumo adoro, canto e rezo -.. . 
á Santa Virge Maria. 

t' 

, 
' 

'L \}\1; ___ _.-::.,......:=:; 

A. viola que eu mais adoro~ 
a mais fermosa que eu yi, _ 

é um coração de cabõca, 
que não tá longe d'aqui. 

/ 



Sabid 

Reboque de ingreja vêia. 
veneno de carcavé, 
quem gosta d'um bicho feio 

' cu,no tu, não é mui é. 

Bacatuba 

Essa cahôca é xuntosa 
de fazé assombração, 
mas porem essa cahôca 
não é prá teu beiço, não. 

Sabid 

Cara de "mama na cgua ". 
feio, que infé faz doê, 
adonde móra essa bicha, 
que eu quero agora sabê. 

Bacatuba 

Seu cantadô, sungue a venta, 
arreganhe o seu f ucin 
e percure uma tapuia 
que tem charo de jasmin. 



Eu nunca fui chêrn-cbê.ra. 
nen1 tão pouco chêrndô! 
Amostra essa. f ermuzura l 
Dê:xa de sê merredô 1 

Bacatuba 

Eu só. te digo uma coisa, 
seu cabra . ingerimbndô, 
e que essa fulô dos matto 
tem o nome d'uma frô. 

Sabid 

Gingongo, gallo inf eitado, 
rabo de couro incrizado, 
cospe f óre e abr~ a bocca 
prá dizê cumo se chama 
o nanÍe dessa cabôca t 

Bacatuba 

Seu eabro, eu não tenho me<'o 
da. cobra mais venenosa! 

· Essa cabõca se chama 
Jovita Bocca de Rosal 



/ 

Narigao de aribú-linga. 
pé de onça comêdêra. 
cabeça de cami.ranga, 
cara de segunda-! êra, 
se tu é macho, arrepele, 
arrepele, sem demóra, 
o nome dessa tapuia, 
esse, que tu disse agora, 
que eu te metto a mão na bocca 
e ranco essa lingua fóra. 

Bacaluba 

Jovita Bocca de Rosa. 
eu te arrepilo, mafião f 

J ovita Bocca de Rosa, 
de rosa ainda em botão r 

Jovila Bocca de Rosa , 
mais uma arrepetição f 

E agora me .ranca ,a lingua, 
que éu te ranco o coração l 

(Ambos puxam a faca e ficam se olhando com 
rancor, emqµanto, lentamente, vem descendo o ve• 
lario). --·-·· ~--"·""' 



O QUE e A MULHER 
. (A m1lb1r de todH a61) 



INTRODUCÇÃO QUE DEVE SER LIDA 

- . 
Estamos no terreiro de uma Fazenda, proxúno 
"Casa Grande", onde, com uma esplendorosa 

festa, commemora-se o dia natalicio de N. S. da 
Conceição. 

São numerosos os conviaados, vindos de todas 
as apitaes, villas, arraiaes e povoações. São innu

-..:,c.~s. ·,me:(os os convidados, porque o fazendeiro goza de 
~xtraordinaria popularidade. 

O casarão, a vivenda está vasia. Os devotos e 
devotas sairam, acompanhando a procissão, que, de
pois de percorrer o itinerario sertanejo, se recolhera. 
pela noite, á Capellinha. 

Reunidos nesse terreiro, encastoado entre os ver
dores de viçoso laranjal, ficaram varios persona
gens, os quaes, sem excepção de nenhum, e por una-

, 

nime cordo, vão dizer, em simples palestra parfi 
matar o tempo, até a volta da procissão, o que p -

lf.'<if!l!'-c;,;.,-.•am a respeito da mulher. 
O julg'amento será feito dentro da profissão o 

9™ção do julgador. 



'!'irada a sorte, para que cada .um falasse por 
•ua vez, coube o primeiro Jogar ao juiz. Houve ape-. 
nas uma excepção: o poeta, que falará por ultimo,. 
•começando ao cair da noite, e terminando quando 
.a procissão recolher-se á egrejinha. 



Onde estaria o homem se Deos não tivesse crea
do a mulher? 

No Paraiso . 
. Mas o Paraíso seria um deserto 1 

CRIMINALISTA 

Qual é mais criminoso, o homem ou a mulher?' 
O homem. "-
E quem se julgar off endido, remexa na sua éon

sciencia, consulte o seu coraç-o e me atire a primeira 
pedra, 

HISTORIADOR 

Serei breve, como os illustres julgadores, que
com tanta sabedoria ex penderam a· sua opinião. , 



I 

Só poderei dizer bem da mulher, pois que a w. .... 
nlta é uma santa. Os aff azeres da repartição Jt_;:. 
eam muito longe das canseiras do lar, dos cuid .., 
dos domesticos, de todos esses·tormentos e marijrlos 
da minha consorte 1 

Coitadall Nove filhos! Que desgraçai E' uma r .. 
queza bem difficil de conservar I Não sei quand 

. Deos quererá me dar a aposentadoria da pater
nidade, pois a do governo só espero no dia em que 
me tornar proprietario de uma cova raza e . entrar 
triumphahnente pelas aléas de um cemiterio, onde 
burocraticamente repousam as cinzas dos eternos 
aposentados da Morte. 

ASTRONOMO 



A mulher é como o relogio. A's vezes, um de alto 
preço não regula, não vale nada, quando outro, ba
rato, sáe um bello regulador. E' questão de sorte. 
Comtudo, penso que não lhe devemos dar corda ~e-
mais. Ahi está todo o segredo. · · 

PHARMACEUTICO 

A mulher cura tudo I E' o aflivio de todos os 
males, de todos os soff rimentos I E' uma pbarmacia 1 
Mas não passa de uma droga. · 

JURISTA 

Adoro a minha mulher. E' uma excellente com
panheira. Verdade é que se revela um tanto capri
chosa, pois, sendo eu um jurista, ·ó homem da Lei, 
.\', alein disso, um velho professor de Economia Poli-
ica, ainda não consegui f azel-a economica no mi

nisterio do Lar. O direito e a Lei não foram feitos 
para o sexo fraco, que é, no entanto.:. o mais forte. 

,A mulher tem sempre razão, de on'1e se conclüe 
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NEGOCIANTE DE MODAS 

A minha casa de negocio é parecida com um 
colméa, para onde as vossas excellenti~imas consor 
tes trazem o ouro, o mel dourado do vosso trabalho. 
Felizmente ou infelizmente, lambem sou casado [ 
Não tenho queixas de minha companheira. Mas .•• 
como julgar a mulher? Antes, vos pergunto eu: que 
,é a Moda? 

Â Moda, para mim, é uma divindade despotiça e 
soberana que dá leis, na certeza absoluta de ser s ~ 
vllmente obedecida. Vale-se de tudo: do bcllo aq 
feio, do extravagante, do espalhaf atOfJO té dó 
pouco decente l Hojt-., ordena uma co1 anliã, 
por um capricho, condemna o que ordeno o dia ao rior e assiin por· deanfe, não sendo de admirar, 
que dentro de pouco tempo torne a renovar com 
grande alarme aquillo que, como implacavel dic .... 
ilora, reprovou. 

Eis a Modal 
Eis · a mulher. 

JORNALIS'TÃ 

A mulher é 1lDl jornal. 
E' um ánlfto de fundo, uma-



nica, um conto, uma tirada de humorismo, um furo 
sensacional de suicidio ou assassinato, tudo, efufim. 
que um diario deve conter. Como um jornál, é capaz 
de alcandorar um homem ao pinaculo da gloria, ou 
sepultado no barathro do descredito 1 

Faz de um pobre diabo um deputado, um di
plomata, um academico, um ministro, e até um pre
sidente de Republica, assim como tem prestigio para 
descei-os dessas alturas, por um simples capricho 
feminil! 

A minha é apenas um jornal do governo, e o go
verno sou eu. Quem a tiver como um "pasquim", 
console-se com a sua "politica ", pois que esses são 
os precalços da imprensa e do matrimonio. 

ESCULTOR 

A mulher é a maravilha das maravilhas, -mas 
hoje só me apaixono pelas minhas esculturas. que 
nunca m_e trairão. A admiração só é pura sem amor. 

O meu ultimo· trabalho é o busto de uma mulher 
dolorosa. . 

Se lhe vissei s olhos tris~es e a pbysionomia 
dolorida, af firmar1e1s que chora I Parece que, con
strangida por um grande martyrio, vae <lerramar 
'uma cornuco;pia de lagrimas 11 

Parec$ .. ~ mas toda aquella "sensibilidade" de 
marmore não sente, não tem vida 11 
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Jll me apaixonei por uma Venus de catne e 
bastai 

Permitta Deos que o illustre musico e o illustre 
pintor sejam mais venturosos do que eu na adora
ção do Bello. 

MUSICO 

A mulher é uma successão de accordes disso
nantes, que ninguem póde resolver. O amor começa 
sempre ~m tom maior e acaba sempre em tom me
nor. Começa caloroso na clave de "sol", e termina 
lamentoso na clave de "dó". 

Mas o sorriso, o desdem, o escarueo tudo é musica 
nesse demonio musical. 

Que muito é que nos arraste ao abysmo, se ella 
é uma sereia? 1 Que importa que uma nos desafine o 
coração, se logo outra vem afinal-o? Que outro diga 
o ,que é a mulher, essa musica divina, cujo rytbmo 
ainda não foi bem conhecido pelos grande~ mestres 
das vibrações psychicas. 

O PINTOR 

A mulher é uma miragem! De long canta; de 
perto, desillude, como, ha pouco, disse o !gran,de as• 

iso 



·--,;,~4 .. "'nomo. A' distanéia, é 1lJn quadro maravilhoso! 
as, quem delle se approxima, não vê mais que 

uma l'umarada. Devemos vel-a , sempre de longe. 

Em opposição ás reb'I'as da optica, ella diminue 
as suas proporções, á medida que della nos appro~i
mamos I Com tudo, senhores, cu adoro-a e de alma 
joelhada, hei de soffrer por todas as mulheres, pois 

que de soffrimentos vivemos nós, os seus pucificos 
adoradores. 

PHILOSOPHO 

• 

Socrates, mestre de Platão, foi o pae da philo~ 
sopbia. 

Xantipp~ sua mulher, geniosa, atrabiliaria e fe
rina, será eternamente o emblema da philosophia in
v tida de todos os philosophos do mundo!! 1 

RADJOLOGO 

O maior defeito dos homens e a concupiscencia. 
S6 olham para· a mulher com o fito de saber se é 
conquistavcl, se ormosa, sem examinai-a com o 
raio X da sua · igencia. que só este lhe fará ver 

JJ Anjo, que está entro de todas ellas t 
' 
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UM ACTOR COMICO 

Senhores, eu vou dizer uma porção de bobagens. 
E vou começar. 

Tudo o que se tem dito sobre . a senhora Eva está 
errado. 

A mulher é um catavento! Só pára, quando se 
estraga! 

Concordo com o pintor, quando disse que de
vemos admirar a senhora Eva de longe. O homem 
é feito de estopa; a mulher é feita de brasas: o dia
bo sopra e já sabeis o resto I Nunca me casarei! Eva 
é uma creança, gosta de prescnt~s e amor· que se nu
tre de presentes, está sempre com fome I Não me ca
sarei, porque o home,n casado tem de aturar duas 
Evas: - a Eva esposa, e a Eva sogra! Só me casa
ria, se fosse Adão. Adão foi o homem mais feliz 
deste mundo: não teve sogra 11 Mais constante do 
que eu não ·ha ninguem. 

Sei amar de véras I Já fui louco por muitas mu
lheres que agora nem poss~ ver I Foram bonitas, é 
verdade, mas hoje são bellissimos canhões 11 

Como ellas mudam 11 U 
A mulher é uma comedia ou uma tragedia? 1 

E' comicamente tragica e tragicamente comica. 

TRAGICO 

Comedia para uns, ·tragedias para outros! Penso 
como o illustre comico que. ac_abou de falar. 



A mulher me tráe, mata-me, eu n estrangulo em 

plena scena ! Terminada a representação, tudo fica 

em paz I A Mulher que eu assassiuei ou que me 

assassinou, segue para um lado, eu sigo para outro, 

cada um procurando o seu destino. 

Como tragico, já tendo representado tantas tra

gedias imaginadas, tenho medo de ser um dia o 

nctor., a victima cruenta, o protagonista de uma tra-

gedia real!! / 

MILLIONARIO 

Fui rico! Fui riquíssimo! Esbanjei uma fortuna, 

e fiquei c.onhecendo as mulheres I Por um golpe 

.repentino da sorte, empobreci, e fiquei conhecendo 

l>a homens! Hoje, com o favor de Deus, readqwr1da 

•s:,:n,_rtuna que perdi, con endo profundamente :ellea 



e cllas, 11mhos me são inditferentes. Com esta arh• 
lharia, infantaria e cavallaria do, dinheiro, não com
bato. · Chego, vejo e venço 1 

MINERALOGISTA 

Gosto mais de estudar que de falar. Em todo 
caso, como não quero ser o unico silencios<J nesta 
reunião, direi o que julgo ser preciso para conquis
tar uma mulher 1 

São tres coisas: 
Um sacco de ouro 1 

Uma cara de f érro ! 
E um coração de bronze 1 

PROFESSOR DE LOGICA 

Voto a favor das mulheres, mas contra o "Bello 
Sexo". 

Em mil mulheres ha uma formosa, duas bonitas, 
tres soffriveis e 994 "canhões". 

A. formosura é tão esc a, ·que quando apparece 

IJ4 



Não 11 "Sexo Feio". 

Sejamos logicos. 
\ 

BOTANICO 

~ 

A mulher é uma. flôr. E' um ·J2lifüâ 

mas nij.o podia deixar de empregai-a, otaq.iço 

que sou. Quando a vej_o ao lado de um homem dç 

sciencia, de um sabia ou de um artista, imagino estar 

vendo uma orchidta, enfeitando o tronco gigantesco 

de um desses ~ig ntes das nossas florestas, com as 

suas flôres meigas e delicadas, como delicadas e 

meigas são todas as flôres que florescem a terra. 

JARDINEffiO 

Sou ignorante. Não sei ler. Mas a companbi 

as flôres me tem feito um tanto poeta. 

Este senhor que acabou de falar, disse, como l1D1:: 

sabio, que a mulher é uma flôr. 

Eu cá, como analphabeto, digc;, mais: a mulh 

é um jardim. 



um jardim, todo homem deve ser um 

FLORICULTOR 

O senhor botanico afirma que a mulher é uma 
flor e o senhor jardineiro, estendendo a compara
~ão, afirma que a mulher é um jardim. Estou con
vencido disso, pois quando vejo uma mulher decaida, 
logo digo de mim para mim: "mais uma flôr que 
foi pisada por um homem". 

UM IMPROVISADOR DO SERTÃO 

Se vasmincês dá licença 
prá mim falá dessa bicha, 

faço esta cumparação: -
A muié, que é mêrmo o diabo, 
é laliquá lagartixa 1 
Quando diz - sim - cum a cabeça, 
tá balançando c'u rabo, ' 
e tá dizendo que "não". 

Agora o hôme eu cumparo 
c'urn rnurcêgol E' taliquál 
Se péga a muié, assopra· 



cliupa, chupa, inté fartá, 
e quando não t~m mais sangue, 
runfa as aza, cáe no mangue 
e outra mui é vae chupá. 

Vasmincês póde á vontãde 
mettê as mão pulos pé, 
que se a muié é veiáca, 
mais veiáco o hôme é 1 
Seus doutô, que sabe tudo, 
entenda cumo quizé. 

PRIMA DE OURO 
(Cantador repentista) 

Eu vou cantá uns pé de verso, prá dizê a vasmin
cês o que eu jurgo de todas as muié, daqui e do outro 
mundo. 

"Tu não tá vendo a lagôa 
.daquella biíxa. . . acolá? 
O'ia: chega na rebêra, 
espia, que tu verá 

cara da tua cara 
lá no fundo a te espiá 1 
Imquanto tu tá oiando, 
ella tá · sempe. a te oiâ 1 
Mas quando tu te arretira, 



garogotó 1. . • em siná l 
Aquillo que fez cumtigo 
faz cum outro que vinhé! 
Apois, óia, essa Iagôa 
é o coração da muié l ! ! 

LATINISTA 

(O latinista é o poetn Julio Barata, ·presente á 
reunião). 

Ecce quod de mulieribus sentio. 

' 
"Vallis ubi viridis ridet, sub tegmine Iympha 
"Incubuit: placidas umbra retexit aquás. 

"Hoc liquido corpus speculo mir.are, viator, 
quo poteris facieni rite yidere tuum. 

"Ne capiarc tumen: qure te de more reflex1t 
"omnia non aliis aspicit ora modis. 

"Femineum vidisse scias sub imagine pectus, 
"nam quod aqun haec vultu, femina e facit." 

ACADEMICO 

· Então os senhores desejam que eu apresente o 
meu Yoto á individualidade que ori_ginou esta nossa 



a reu~lãq? molllento ' oppo 

e uma comparação muito feliz. 

O meu voto é imparcial e sincero, como ides ve

J,"ificar. I 

Por ser um dos seus membros mais insignifican

tes, comparo a mulher ó. Academia de Letras. Todos 

lhe jogam pedras e todos n namoram. 

Pois n Academia não é realmente uma mulher? 

Aquella farda qui~otesca, que parece uma fanta

sia de carnaval; aquelles florões dourados; aquelle 

chapeu comicamente belUco; aquelle espadim afemi

:pado; toda aquella comicidade não é tal qual a "sym

bolização" de uma buliçosa coquette? A Academia 

de Letras; meus senhores, é uma coquette. E or ser 

co uette, preza mais os pelintras que os homens e_ .. 

legitimo va or. s vezes pre ere dar entrada a um 

pelintrote pela porta os undos, a receber um xa

ão ,austero pela sala de visitas. A Academia gosta

de ser requestada, gosta de cumprimentos, gosta de 

phrases doces e bonaes, gosta de salamaleques, de 

jantares, de tudo que lhe espicace a vaidade mulheriL 

tudo, absolutamente eni tudo, a mulher é 

...-r:.-... ·~P Academia de Letras. De onde se conclue .que 

cad 'a não é conquistada pelo talento, E' 11 a 

quest de manha, é uma questão de geito. Quein 

conquista a Academia, meus senhores, não gasta 

Be~ebe. Tem o "jeton". Gasta-se dinheiro ou ~er 

a gaj~.teadqra, emquJWto a gente uão .está 



ntro. Depois da "tícha • co qu1stada, o conquis
tador transforma-se numa especie de proxeneta. 

Como academico, não posso deixar de ser um 
grande apreciador das mulheres, que, além de tudo, 
foram as ineffaveis protectoras de muitos dos meua 
collegas. 

AVIADOR 

Eu fico do lado dos que elogiam a mulher. Por 
que? Porque o homem é um aeroplano. 

A sciencia da A viação tem feito prodigios e es
tupendas maravilhas! 

Só uma coisa não fará: dominar as forças in
venciveis. . Para dissipar as suas recusas, é mister insistir, 
é mister bajular. E' perder o acanhamento e a ver
gonha l Se ella não cair na primeira tentativa, cairá 
na terceira, na decim·a, na vigesima. 

O homem, o eterno aviador, tudo vencerá, menos 
a mulher1 mais invencivel do que as procellas, tem
pestades, temporaes, borrascas, furacões, tufões, ven
davaes, aquilões. . • mais invencivel do qu 4Qdas 
essas furias da natureza, desencadeadas contra esse 
apparelho tão fragil, essa peqµenina casca de nóz -
o homem 1. . . o avião 1. . • o aviador! 

ARCHEOLOGO 

Pois eu, meus senhores, emquanto moço, sempre 
tive pavor da mulher-. Tenho 75 annos, estou casa--



PSYCHOLOGO 

Os senhores vão ter uma grande decepção I f A 
montanha vae parir um rato I A psychologia é uma 
grande sc1enc1a e o psycl\ologo, um grande conhece
dor d'alma humanal 

Depois de um longo e profundo estudo, che• 
guei a esta irrefragavel conclusão: - nem o homem 
conhece a mulher, nem a mulher conhece o homem! 
Sendo isso um axioma, porque vivem a falar um 
do outro?! 

Quem foi o creador da alma humana? Foi Deosf 
Desde que o mal não tem cura, que ambos se es• 

limem, resignados. , 
E termino com uma pergunta: se o ideal do ho• 

mem é encontrar uma mulher nerf eita, qual se?á o 
ideal da mulher? J 

ATHEU 

Não creio em· Deos, e creio numa deusa: a 
está sendo julgada neste tribunal. 



Creio nella, porque ella existe, Vejo-a com os 
meus olhos e apalpo-a com as minhas miios. 

Sei que ella tem azas e garras como o demonio. 
Sei lambem que ora é uma f éra, ora uma pomba 
mansa. Ella é a unica divindade . deste mundo e de 
outros que possam existir. 

Ocos, se fosse um csthcta, um adorador <lo Bcllo, 
teria pedido aos seus algozes que em lugar de o 
crucificarem nos braços de uma cruz, o crucificas
sem nos braços cariciosos, nos braços divinos de 
•. fogdalena. 

Como apreciador de todas a:; l\IagrlaJenas, ajoe
lho-me a seus pés. 

OCULISTA 

Senhores! Dizem que o Amor nasce dos olhos 1 
Será isto uma verdade? 1 

Dizei-me: o~ cégos tambem não amam? 1 
Não! O Amor ~nasce dos olllos do coração e 

d'alma. 
A mulher é sempre boa, mas precisamos de cem_ 

olllPs para guardai-a. 
E quantas vezes não temos necessidade de f e

char esses cem olhos para não vermoa o que estamos 
vendo? 11 Quantos homens, existem com cem olhos 
e, no emtanto, se fazem de myopesl ! 
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NEGOCIANTE DE BRINQUEDOS 

A, mulher é e será sempre uma creauça. 
Mas uma criança do avesso 1 
Quem quiz~r saber de quem uma creança gosta 

lSJ faça assim: dê-lhe um brinquedo, e depois 
eja a quem primeiro essa creauça vae mostrar esse 

l, inquedo ! Pois é essa a pessoa ele quem a crcança 
osta mais. Agora, dê um presente de valor a umn 
lilher. A pessoa, a quem primeiro ella f ôr mostrar 
se presente, é a pessoa a quem ella mais odeia! 

Falei mal, mas, como sou bem casad~. dou mi-
ha opinião n favor deUas. 

JOGADOR 

As mulheres são como as suas irmãs: a Dama de 
ada de p·aus, de copas e de ouros. Estas, as do 

ho, são melhores, porque ás vezes nos recebem 
lb as mãos vasias, e nos enchem de dinheiro 1 As 
ltas só' nos acariciam, quando trazemos a bolsa 

a de notas! Ellas nos atraiçoam e devoram tudo 
;no1~1u.erecem as Damas do baralho. 

<11 ,sejam ,essas divindades do panno 



de, que nos fazem esquecer as divi 
que bem se poderiam chamar -
Ouro!" · 

DIPLOMATA 

Mil bravos ao eminente doutor oculista. Faç_o 
minhas as suas palavras. 

O oculista falou pelo diplomata. Resta-me ape• 
nas accrescentar o seguinte: todo homem pode vi.
ver magnificamente bem com a mulher mais f eroi, 
mais damnada, mais tyranna deste mundo! Mal ca• 
sados, vós podeis viver num paraizo 1 .. Mas, como?'!, 
perguntareis. E eu, o solerte diplomata, vos respo • 
derei: "é uma questão de Diplomacia". 

Se me comprehendestes bem, cumpri a minha 
missão, julgando a mulh~r. 

NEGOCIANTE DE FERRAGENS 

Ora, que poderá dizer o velho lberto, o v 
f erragista, a respeito da mulher? 

Só poderei falar da minha, que é doce comQ tini 
cacho de uvas do meu glorioso Portugal. 

Não gosto de me intrometter na 
vejo q:ue a Jl)UIJ:ier de hoje não 
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cisam. 

• 
panellas é o de que ellas pte-

UM POETA. FUTURISTA 
' 

A mulher T 
Pingo 
Respingo 
Sabbado e D~mingo 
Chuva 
Chove a chuva 
A chuva é viuva 
Alaga-se a rua 

Minha fant~sia 
é uma perúa 



Que vejo na amplidão? 
Um balão! 

Cáe, cáe, balão 1 
Cáe nR rua do Sabão! 

Promptol 
Eis o meu conto 1 
Não tem desconto, 
nem contraponto, 
nem pesponto, 
é um simples reconto, 
e, por ser conto • 
. . . . · .. ponto ... 

• 

CONQUISTADOR 

Neste terreno da conquista, não estou de accor
do nem com o senhor philosopho, nem com o sr. psy
chologo, nem com o sr. mineralogista, com a sun 
bolsa de ouro, sua cara de ferro e seu coração de 
bronze. Nada disso. A mulher, com toda a sua es
perteza, é a creatura mais facil de ser enganada. 

Quereis conquistar uma mulher? Enchei-lhe a 
a de illusões I O conquistador precis en 

amente. Elogiae-lhe a belleza I O o 
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os cabellos, n bocca, o co po, o vestido ... tudo qüe 
ella não po ir. 

Nunca lhe deveis conf essnr uma verdade. 
Se quizerdes ser sinceros paru com uma mulher, 

estru·eis arriscados a ser rcpellidos, sem esperanças de 
nova tentativa. O conquistador precisa · ter cm alta 
dose: - coragem, atrevimento, semvergonhismo e 
desc~amento. E' preciso ser cynico. Repito-vos: 
q1}ereis conquistar uma mulher? Inccndiae-lhe a. ca
lleça de banalidades, deslumbra e-a, f ascinae-a, • di
zendo-lhe que sois donos do·mundo, e, em dois minu
tos, tereis a vossos pés uma mnripo!Ul de azas queimn• 

as, cm ausins de queimai-as de vez. ' 

ESPIRITA 

Meus caríssimos irmãos l 
A verdade não se ne_ga. 
Como o illustre archeologo, tenho a minha scien

cin de crente. A minha esposa tem um genio indoma
vel. Quer que cu acredite mais no que ella diz do 
que no que cu vejo 1 

Pois cu lhe faço a vontade. 
Estou certo de que nffeo é · irreprehensivel 

mpromissos matrimoniacs, mas essas irregular! 
anomalias são provações por que tenho 
fiJ de purificnr a minh'alma para ou 
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OPERADOR 

A mulher, para se tornar um ente sagrado, ne· 
cessita de uma grande operação. A operação con• 

siste numa permuta, se me permittis essa manei

ra de exprimir-me. E' uma simples troca: tirar-lhe 

a cabeça e botai-a no logar do coração, e o coraçã , 

no logar da cabeça. Terei sido claro? 
Pensae bem e vêde se não estou affirmando uma 

verdade. 
Quem poderá operai-a?! 
Só Deusf 
Logo ... 
Conf ormemo7nos. 

GRAMl\IATICO 



e a tet.,\ sempre mais attributos do que ellel 

A mulher é a oração principal absoluta desse 

poema que Deos escreveu num só periodo - a hu

manidade e a natureza. 

E como todos sabem disso tudo que acabei de 

dizer, não disse mais do que um pleonasmo. 

DENTISTA 

Não posso falar mal da minha clientela. Gos• 

o muito ·e muitq da minha mulher, mas gosto mais da 

mulher dos outros. Gosto só da bocca. Não para 

beijos, mas para tratai-a e com isso ganhar a mi

nha vidinha, e sustentar ·a minha cara metade. A viso 

a todos os senhores chefes de .familia, e sobre tudo 

aos namorados, que não se descuidem dos dentes de 

suas esposas, filhas ou noivas, porque só assim terão 

o prazer de ser bem mordidos. 

ORPHÃO 

. 
Permtiti, senhores, que eu subtitua o me 
e as mulheres, ergu~ndo um hymno de 

sa ellas, pensando em minha santa mãe. 



A !abula é uma coisa imaginaria. Nella fala Ufil 

cachorro, um lobo, uma panthera. Um macaco pra,. 
lecciona. Um })Opagaio discursa. Um periquito iom .. 
ba. Uma formiga ensina economia politica e um 
leão .reprehende ironicamente os pintores. 

Tudo isso é uma illusão, é uma creação do ho
mem. Mas toda a fabula é uma bella creação em que 
ha, inf allivelmente, uma sonora moralidade. Deos 
foi um grande fabulista e a sua mais bella fabula 
foi a mulher! Tem moralidade, mas é uma mentira! 
Se não estaes de accordo, desprezae o meu voto, 
que póde ser uma fabula, mas é uma fabula de ver
dade. 

METEOROLOGISTA 

Minha mulher é um meteóro. 
E' um bólido, um aérólitho, uma estrella caden

te, a chuva, a saraiva, o trovão, menos um arco-íris, 
que nella nunca vi, Vou, por conseguinte, "votar",. 

-vos o meu ultimo boletim de observações do 
lar. 
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Segunda-feira -- Espesso nevoeiro, pelà manha. 
Pela tarde, tempo escuro. A' noite, céo embruscad • 

Terça-feira - Frio intenso, pela manhã. A' hora 
do jantar, mais frio ainda. A' noite, céo de cinzas. 

Quarta-feira - Durante todo o dia promettendo 
melhoras, que não se realizaram. 

Quinta-feira - Tempo esperançoso á hora do 
almoço, assim ficando até â hora da ceia, quando. se 
tornou ameaçador. 

Sexta-feira - Dia nÜblado I Melhorando ao al-. 
moço e peiorando pelo anoitecer. 

Sabbado - Regular, pela manhã. Pelo meio-dia, 

- quente, insupportavelmente quente. A' tarde, re
frescou um pouquinho com o refrigerio de umas bri
sas do . nordeste, de curta duração. Ao cair da noite, 

tornou-se aggressivo, mas, embora· de céo escuto, a 

noite não foi molhada. 

Domingo - De manhã, ao café, serenidade aca-

riciadora. Pelo alm'oço, sussurros de beijos e abra
Ao meio-dia~ os mesmos phenomenos meteoro

logicos! A' hora do jantar, a atmosphera apresentou

sé tão _ limpida, que parecia uma noite de luar I oi-



Eu já estava imaginando no que devia dizer. 

Eu falo cá do meu modo. 

A mulher é boa. E' mesmo boa. Mas a gente 

eve guardar a mulher com muito cuidado I A mu

lher é uma fruta madura e éheirosa, que todos que-

rem comer! 
A vez cabe ao meu collega que ali 

Antonio, o vendedor das minhas frutas. 

VENDEDOR DE FRUTAS 

a'ôu de accordo cum meu patrão. Mas porém, 

se vasJDincês me apermite ômentá o seu bonito pa

lavreado, eu digo a todos vasmincês que a muié é 

uma fruta madur«, que a gente deve comê, e jo~ 

as casca fóra. 

CHARADISTA 



A mulher não é uma charada. A mulher é um 

carnaval! Nunca se dcsmascára, porque, quando ti

~ a mascara, cáe na quarta feira de cinzas. E para 

.,Provar que a mulher é um carnaval, temos mais esta 

prova: ~ que -ella chega a ser tão carnavalesca, que 

mesmo f óra do carnaval, sae muitas vezes á rua, to

cando .. Zé Pereira". 

ENFERMEIRO 

Por que vou falar da mulher? 
Por um motivo: por ser. enfermeiro. 

Praticamente, conheço todas às molestias deste 

mundo e do outro. 

A doença do homem ou é curavel e cura-se, on 
é mortal e morre. 



ça, de-uma molestia chroJ)ica que já tru do 1>"'411.~ ~ tcl<; 
Deos a fez um anjo, e o diabo, não tendo forçaá,:IM~ti'.i 
desfazer o anjo, castigou-a com a tal molestia.~ ... .c .. ;'ilt 
A Vaidade!! E a mulher ficou sendo eternamente 
Um Anjo Vaidoso! 

DOMADOR DE FERAS 

A nossa Eva é uma f éra meio domesticada. Tenho 
..amansada leões, tigres, pantheras, rhinocerontes, hip
popotamos, e não consegui domar a ferocidade da 
leôa humana, com quem tive a desgraça de me ca
sar. Deos ou o diabo já a levou I Que mais Yos pos
so acçrescentar? 

E' que a panthera de saia é a panthera mais :Jllan ... 
sa, e a ovelha mais feroz de todas as féras l 

Só mesmo a Morte, a domadora implacavel, p«r. 
deria livrar-me das garras dessa leôa infernal I Bem
dita seja a Morte. 

AMANSADOR DE CAV ALLO 



ETHNOLOGO 

Viajei e estudei todas as raças humanas. 
Vi mulheres representantes de todas ellus. 
A cor da pelle é proveniente da-maior ou menor 

gU'1Jltidadc da pigmentação. O colorido d'alma é 
mai, interessante 1 

Vi mulheres de alma cinzenta, plumbea, verme
lha, azul, verde, amarella, rosea, roxa, escura, ne
gra •.. Só não vi uma mulher de alma branca, que 
é justamente a que eu procuro. 

L-OHEMIO 
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esponta uma lagrima, o coração se dilata numa fas
cinadora gargalhada I Dizem que um homem soltei
ro só existe pela metade. Eu creio, e por isso ando 
neste mundo procurando a minha outra metade. 

Mas, não, senhores! Eu nunca me casarei. Por 
que razão um caboré dos mattos ha de viver na gaio
la do matriminio? 1 

Oh I Nunca 1 Nunca, jamais 11 Nunca me casarei! 
Nem mesmo encontrando uma mulher boa, formo
sa, rica e prendada, só pelo trabalho que hei de ter 
de procurai-a, adquiril-a, conservai-a, vigiai-a,. ado-. 
ral-a e, por fim, perdei-a para sempre 111 

Meus illustres amigos! Viva la farra! Viva a 
pingai Viva o prazer! Mas, sobretudo, viva a mulher! 

SENADOR 

Minha mulher foi acomp~nhar a procissão. 
Longe della, longe de mim 1 A sua vida é a mi• 

nha vida; a sua morte, -o meu funeral. Sr. presi
dente ... 

Oh 1 Queiram desculpar-me I Pensei estar no Se
nado. O uso do cachimbo faz a bocca torta 1 

Neste congresso, quero dizer, neste tribunal, já 
muito teria dito, se fosse permittido apartear. 

Não devo infringir o regulamento. 
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PARTIDARIO DO AMOR LIVRE 

ão ha paiz, 110 mundo, em que se diga mais 

-mal e mais., bem da mulher do que no Brasil. Mas 

lambem não ha outro pais em que se possam justffi• 

cat os elogios de uns e as satyras de outros. 
Eu, partidario do amor livre e de tudo guanto 

vi~e na liberdade, tenho um ideal, que hei de vêr, 

mai tarde ou mais cêdo, realizado. 
Exponho livrement~ o meu modo de sentir. V,a .. 

mos acabar com este negocio de - · sua mulher. 

tua mulher, minha mulher, ~te. E' um egoismo des

medido um homem dizer, falando com outro homem: 

' Fulano, apresento-te minha esposa, minha senho• 

r minha consorte'', etc., etc. Não, meus senhor~, 



Na guerra, para vencermos, apprQximamo-'n~tir:~~~1 
do inimigo. Nas batalhas do amor, devemos- fugii' ... 
para termos a victoria. 

De tenente a capitão, travei mais de vinte com
bates, e não perdi um que fosse. 

Saía-me encantadoramente, porque, quando per
cebia que ia ser feito prisioneiro, fugia do inimigo, 
desse gigante pequenino, do general, do generaliF 
simo Cupido 1 · 

Chegando a major, empenhei-me numa batàlha 
decisiva, e ... caí redondamente em poder do ádv~ 
sario l Cai, por uma cilada que me armou esse Napo
leão~inho, filho de Venus, que esfav.a, nesse tempo, 
encarnado na minha mulher. E perdi por isto: po~
que as :qiulheres são mais fortes do que nós, quan
do se armam com todas- as armas da sua fraqueza! 

Fui vencido. Mas Deos evitou-me uma coisa que 
sempre temi: - casar-me com uma mulher ro 
mosaf As mulheres formosas são como as grandé&. 
cidades I Faceis de conquistar e düficeis de guardar; 
Finàlmente, ~omo vos disse, se fui derrotado na ui 
lima batalha, lambem fui vencedor 1 '.(en})o um l 
paradisiacô f Adoro a generala que me ve ceu t 



Em cincoenta annos de lutas, affrontando as co
as do oceano, nunca naufraguei! Mas, como vêdes, 

um decreto do destino, sou um naufrago do 



sistencia, já teria varado o craneo com umà 
misericordiosa, o unioo allivio para os que se s n 
tem abandonados pelos senhores que governam est 
planeta. Com pequenas excepções, a mulher aristo
cratica é que te~ tempo de ser infiel 1 A nossa, coi
tadinha, é uma verdadeira burra de carga. Nisso 
não lhe vae offnsa, porque, permitam-me a expres
são, - respeito · os animaes. 

Por muito querer a minha santa companheira, 
já lhe fiz um pedido que ella jurou satisfazer-me. 
Se, pela reencarnação, ella · voltar a este "V alie de 
lagrimas ", 1iunca mais se ha de casar cóm um ope
rario, porque eu lambem, morrendo e reenearnando
me, nunca mais o serei 1 

E' muito nobre e honroso, mas, como disse um 
pensador, cujo nome não me occorre, ha duas classes 
de homens: - os que montam e os que são monta
dos. Pois eu na outra vida hei de ser cavalleiro e não 
- cavallo de sella, burro de carga ou o paciente boi, 
c1ue depois de uma existencia barbaramente laborio
sa, voe para o matadouro, receber o sacrüicio da 
ultima gratidão dos que lhe sugaram as ultimas ener
gias 1 Senhores, se o homem é uma ma china inteDi
gente, precisa de alguem que lhe anl'l1m .. ,nte as for
ças ou lhe modere alguein 
é a mulher. 

. Eis o que tinha a dizer o modesto opllr~io 
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Ai f As mulheres l As mulhe~es I As mulheres me 
;AUTUinarnm ! 

Tndo o que eu tinha lá se foi com cllas! Foram 
perras e mais guerras que travei com rssas ingrata l 

Antes de entrar cm combate. havia sempre um~ 
barganha de caricias fingidas, beijos de Judas e ou
~ carimbadas 1 

ain:i:e->·~,.,. G~tei um dinheiro fabuloso cm comedorias, be-. 

edorias e passeios, que importavam, ás vezes, em 
ptos de réis r 

Afinal, depois desses preparos para victorio a
li1ente entrar em combate._ apparecia um inimigo po
-deroso, um rufião, o predilecto, e ellas faziam como 

sa cacborras vagabundas que topamos nu rua, e, 
«lm. pena dellas, damos-lhes de comer e beber, e, de
pojs de ellas comerem e beberem á la gordaça, põem 

a fresco, abanando o rabo. 
Assil]l é que eu terminava as minhas mallo~a

as <tentath'as, como um luctador vencido, conser-
ando limpa de sangue a minha gloriosa espada de 

n&J . 

De mulheres? 1 



Como gaslronomo, tenho f óra de ca a tôda 

variedade da arte e sciencla cul!narius. Quando seis,. 

mo, cansado de tanta iguaria preciosa, recolho-me 

ao lar, e por uma extravagancia, atiro-me ú feijoada 

de casa, o prato que todo dia espera 1>or mim. 

Estou com as mulheres e acho iuclispensavel o 

casamento. 

MEDICO 

Casei-me, confesso, tendo por ' minha mulher 

grande sympathia. O tempo é que me fez adorai-a, 

querer-lhe tanto, como quero a Deos. Nada temo de 

sua fidelidade. Se todo o homem estudasse a ' enfer

midade" de sua mulher, seria focil cural-a e não exis

tiria uma só <iue não lhe fosse constante. Nestas pa

lavras encerro a minha 01>iniuo. Só lhe_ conheço 

uma rival. Amo-a e sou-lhe fiel. Tenho 1uma ·verda

deira paixão por minha segunda esposa. Segund.-, 

ou primeira, não sei hem dizer~vos. l\fas, a todn a 

hora, por mais fiel c1ue lhe seja, assalta-me· o temor 

de ser victima de um adulterio, de uma perfidia, pois 

essa mulher, a Phrynéa de todos os esculupios, é a 

Medicina. 
PESCADOR 
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a cz. linha mulher loi pesca\da, hfty·•·•-•1R.· 

a pescada antes de eu pescai-a. Neste mar 

ida atirei a rede n'uma pescaria de amor e fui 

feliz, porque agarrei um peixão de limpar os b~i

,ços f Com o favo1· de S. Pedro, hoje tenho duns c'b

.nôas: a canôa do mar, com c1uc vou ganhando a 'Vr-: 

.cJn, e a minha choupana, onde vh·em n Cunegunde e 

.meus filhos, deslizando a toda vela, óu, C(lHUtdo Ocos 

.assim o quer, remando contra u maré'. 

PILOTO 

A mulher é um navio. O mundo é um oceano. 

A todo momento, o homem estit ,cncontrundo um 

orlo de difficil entrada. Logo, o homc precisa ser 

um bom piloto. 
Conduza bem o seu navio, e verú como tudo lhe 

orre n vela solta. Terminando u _minha opinlüo, 

:só me resta dizer aos bem eusutlo:, aos mal casado , 

.aos viu vos e nos solteiros: 

/Jôa Viagem. 

CAIXEIRO VIAJANTE 

Gosto e gosto mesmo dn mulher, mas da rnúffl'êr' 

e outro tempos, a mulher <1ue ,·ivia em ua e 

ü tt. de hoje, a da ruas e a,·enidns, E nlio 

casarei um din . . Até a data pro nt , só tf 

.. ma mulher: a minha mala! 

~ 
,®Jêrnt 
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. Essa vae commigo para onde eu quero. Se nte 
casar, a esposa tem de ficar cm casa, mesmo porque 
uma cara metade e a bagagem mais difficil de ser
transportada. Assim, está me parecendo' que o me
lhor é ficar solteiro, ate findar u 1:,'l'midc viagem que
nós lodos fazemos neste mundo, pois que todo o .ho
mem é um caixeiro viajante do sl'u Destino. 

BARBEIRO 

Estou v ndo que vossas excellcncias estão di
zendo lá comsigo que estou nbarhado para dizer
al,w sobre as mulheres. J. • ada disso. A mulher é 
uma navalha. Vossus excellcncias peguem ~·uma na
va))la. Passem co rosto, a esmo, e receberão um córte 
mortal! E' uma. navalhada! A navalha, nus mãos de 
um desordeiro, é uma,arnia terrivel. Peor que todas! 
Agora, peguem a navalha, ponham no rosto a es
puma cariciosa do sabão, que e.sse instrumento com 
carinho transformar-se-á n'um pedaço de seda, af or-. 
moscando a cara, mais feia deste mundo. Se o sa 
hão fôr bom e cheiroso '(a mulher gosta destas coi
sas) a navalha fiuctúará na cara do "cidadão" que 
nem um riaehinho escorregando por entre o capin-
zal do matto erde. . r 

• 



PADEIRO 

Todo o homem, desde c1uc nasce, so leva rezando 

uma prece, um Padre Nosso: "Dá-me, Senhor, o 

pão de cada dia". 

Esse pão que ellc pede é a mnlhc1· 

Elle pensa c1ue Dcos lhe dando esse J>ào e clle 

o comenâo todos os dias, serú um ente feliz. 

Meus caros senhores, eu confesso que tenho vis

to 1uulheres santas como a ostia consagrada. Que
ro bem á 'mulher e sérei sempre o seu " adeiro". A 

innocente não póde pagar pela criminosa. 

Mas a mulher com quem me cns<'i, foi o piio n\&i& 

duro que o diabo amassou: 

FERREIRO 

Ora, sinhorcs doitores I M1i raios uarta tudo quan 

to é gaja e caçhopa que hay neste mundo de Cbrist~. 
Bósmincês estão ahi aixim a falare, a ·falare e 

' acabam sempre dando com os burro na iágua. 

Sinhores doitores, bósminccs perdem seu tempo. 

quebrando a caveça, prá estudare um desses dia
bo, que Deos hutou no mundo prá ca tigo d'um ho-
mem ! · · 
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Olhem Ili: um furreiro hui lhes dizcre uma coi
sa. Comprendere, entenderc a ialma d'uma dessas. 
hur.f'.ega, é "malhare em ferro _frio". 

REPORTER 

E' um facto que as mulheres estão nos fuzendu
grandc mal, na com11etição das nossas profissões, nos. 
·mistcres que até agora só foram desempenhado. 
pelos homens. 

Heprovó a mulher burocraticu, deputada, _sena
dora, advogada, medica, (u não ser u 1rn1·teira) indus
trial etc. etc. 

l\las, no cmlunto, cu penso que a · minha profis
são devia ser exercida pelas mulheres e não pelos ho
mens. Se um dia fundar um jornal, só admittirei re
porleres de saia, porque a mulher, sem excepção, 
nasceu para rcporter. Embora diminuindo-me denn
te do sexo fraco, gritarei com todas as forças dos meus. 
pulmões: a mulher veio ao mundo p.ura fnz<·r a rc-

' portagem dos homens. 

CONFEITEIRO 

1 • 

C> mundo.é uma confeitaria. A gente entra n'ella 
e vac escolher um doce, - uma· mulher. Tem d 
tuc;Jo. Desde o "bombon" até a empada. Doces novo 
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e ~ces velhos. Cuidado com os o ·os podres! Cui 

do com as manteigas rançosas I Olhem que de u 

d9ce de tres dias faz-se um doce fresco. Põe-se 

uma fantasia por cima e o freguez leva a coisa como 

nova. E' preciso examinar, cheirar e provar. Urn 

doce bem feito, com excellente materiaJ, delicia. 

Um doce mal feito, com ingredientes nocivos, pode 

amargar o estomago 1>ara toda a ,·ida e até envene

nal-o. 
Em conclusão: a mulher pófle ser um podim, um 

bolo, uma compota, uma em1mda, um hombocado e 

até, um "sonho"! Depende do gosto do comprador. 

CAJlPI~ 'TEIRO 

S. José foi car1>intciro e ensinou a .Jesus o . seu 

officio. Pois, assim como nssim, todo o homem é: 

um carpinteiro. 

Deos nos off ereceu a mulher, quero dizer, a ma

deira. ~ homem pôde fazer dessa madeira qualquer 

cousa que lhe dér na cabeça: uma porta, uma janel-

1 , um assoalho, um teclo, um andaime, um J>anco,. 

uma mesa, uma cama, urna estante, uma cadeira., . 

t do o que quizer. A madeira é tão boa que se pres-

ta para tudo!· Nós, os homens, temos n ferramenta 

do que ninguem faz carna 1>ara se deitar. Pois e 

cá não tenho d.e me queixar da sorlé. Oiz um dieta-

lia a minha cama dé casado, onde <lurnlQ Jlluif.,.·, .. ~~·

bem e onde espero morrer clescansndo. 



REPUBLICA. O 

Sem1>re tenho feito grande pro})aganda pela mu
~ber, mas J>ela mulher com o divorcio . 

. Elln é uma espccie de p1·esidente de Re1>uhlica. 
Elege-se por 4 annos. Se não faz bom governo, 

manda-se "passear". Se faz bom governo ,póde ser 
reeleita, segundo os dictamcs dn Constituição. Se o
presidente da Republica, logo no começo do seu man
dato, abusa, querendo tornar.:.se um absoluto, ha o 
remcdio salutar da revolução, fnzendo-o voltar para 
o · 1ogar de onde veio. Assim n mulher. 

Não é a mulher que eu teM10. 
E' o casamento. 

l\10:NARCHISTA 

Eu cá "jógo" no antigo. Mulher?! Só uma na 
vida. Preste oh não preste. "O laço indissoluvel é 
a Monarchia". O divorcio é n tal de Republica. Se 
eu hoje, remoçasse. - não me casaria, com receio d 
fazer de meu lar um pandemonio, um governo mo
derno, onde ninguem se entende. , . 

O homem ha de ser sempre um rei,' e a mulher, 
uma rainha. ES!la coisa de presidente não tem ap-

16~ 



provado. A mulher é bon e muis que hou. O que 

a vae estragando é o tal divorcio, o filho mais que- . 

rido dessa Messalina, que os novos chnmnm hoje de 

Republica. 

MINEIRO 

A mulher é uma mina. Todo o homem <JUC se 

perder de amores por uma «.lellas, pode-se conside

rar um homem "minado". Está, por conseguinte. 

sujeito n uma violenta explosüo. A mulher é uma 

mina que gosta de ser explorada, mas que lambem 

nos explora escandalosamente 1 ! E' umn mina expio: 

radora! Mas, sejn como fôr, não hn córnçiío feminino 

que não encerre um thesouro ! 

Em conclusão: todo o homem para ~er feliz e 

,gozar tudo de uma mulher, tem de sei· um bom ••mi

neiro". 

ENTOMOI~OGISTA 

Não serei eu que deixe de julgar a mulher sen'l 

a inspiração da minha sciencia. 

Não quero me eximir desse compromisso. Todos 

alieis, ainda mesmo os menos cult s, que a entomo

gia é uma parte da zoologia que estud? os insectos. 
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Pois a Jllulher é uma aranha. Quando laia com 

o homem começa a tecer. Daqui a pouco, eis o poe

ta, o militar, o sabio, Ô artista, o pobre mosquito: 

enleiado, irremediavelmente enredado na fragil teia,. 

até que lhe sobrevenha a morte, para que elle offe ... 

reça o seu sangue a essa caranguejeira, a aranha,. 

isto é, a mulher, o insecto mais formoso da creação. 

GEOLOGO 

A comparação do illuslrc scienlista é rigorosa .. 

mente exacta. Resta-me accresccntar que além do 

imgadoras, são muito ambiciosas. 

Elias querem tudo para si. Pegac num ohjec(o 

qualquer. Suspendei-o no ar. Soltoe-o depois. A 

terra o chama J>ara o seu regaço. E' o que faz a mu

lher com tudo o que vê! 

LAVRADOR. 

Como lavrador, não posso deixar de def cnder a 

mulher e a sua irmã, a te1·ra. 

A terra. depois da minha mulher, é a malh 

que mais mo. Já meu avô dizia estes versos: 

•Meus filhos, meus- caros filhos, 

"a terra que nos con omc, 

"só pede, quanC;lo não chove, 

"que lhe matCJDOS a aêde, 
"para matar-nos a fome. " 
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E ainda estes outros formozissimos e emocio

nantes: 
. "Meus filhos, meus euros filhos, 
"quando eu me fôr desta vida, 
"ser enterrado de bruços 
"para estar sempre em soluços 
"beijando a terra querida. ' 

A terra é a mulher, meus senhores! 
Essa ambiciosa que o illustre sahio diz que cha

ma tudo para si, é que lhe ha de servir de leito ma
ternal, c1uando deixai· de ser ingrato e adormecer 
no somno eterno da morte. 

Bemditas sejam, pois, a lerru e a mulher. 
Agora um outro c1ue fale melhor do (JUC eu e me-

lhor do que eu a defenda. 

JOGADOH DE FOOT-BALL 

4 ão podendo empregar muilas palavras e e -
pre ões do nosso jogo, 1>orquc niío estou entre eolle
gas, officiaes do mesmo officio, e, ainda mais, re
ceiando não ser comprehc1.1didg, não deixo, por isso, 
de dar minha opin)ão; tratando-se dessas creaturas. 

••rutibolescas". 
Sei que não digo coisa nova, mas asseguro que-

1!».,;.l'""'°j)ô uma verdade. -
A mulher é uma bola• mas J>restae attenção, -

- ... ~ ....... ,, .. a Bola de Foot-Ball. 
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LIVREIRO 

Gosto da mulber e tenho um lnr feliz. A mull1 -.: -é "textualmente" boa. Casei-me, quando me estabeleci . · Minha esposa propoz-me uma edição . Editei 
uma fillin. Tomei gosto e fiz tantas ·edições femini
nas que boje tenho móis de seis encalhadas. As culpadas são ellas. Não querem cortar os cabellos, não 
-querem sungar o vestido, não se, querem pint~r ! São 
boas, castas e sãs. Mas isso nada vale. E' preciso en
-eadernarem-se bem, illustrarem-se com umas figu-. ras futuristicamente escandalosas, pois tu.do depende não do miolo, mas, sim da e:x'terioridade, - a en-eadernação . 

O negociante de modas falou bem. A mulher de 
l1oje, para ser "feliz", deve andar bem cncn;lernnda. 

O LINOTYPISTA 

A mulher é uma matriz. que não estnndo per.fei
~a, nos deixa "chumbados". 

ANARCHISTA 

No dia em que os leões revoltados lavarem com :seu sangue de martyres a immumliéic .deste para· 
"nfernal, - o mundo que habitamos, cu direi o que 

~ j§jpmL 
1
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penso da mulher, que ha de ser o c1uc deve ser: -
o coração espiritual dos homens. O homem, como a
mulher, precisam de liberdade. O amor é livre. 

Quer queiram, quer não queiram, mais cedo ou 
mais ' tarde, o nosso ideal ha de ser uma realidade, 
porque a evolução não tem barreiras, não tem pri
sões, não tem leis, a não ser a lei de evoluir. Confie
mos na Dynamite. E' preciso purificar o mundo mo
ral, como a Natureza purifica a ;'llmospher;J, com us 
tempestades, os coriscos e 6s ril>ombos dos seus tro
vões. As mulheres de hoje, com as suas frivolidades,,_ 
não nos podem ajudar nessa revolução. Nós }>reci
samos de bombas, e cllas nüo passam · de fo. 
guetesl 

Tenho fé na mulhe1· do fuluro. 

ELECTHICISTA 

Mulher e electricidade são a mesma coisa. A 
mulher electriza. Reparac bem que uma mulher estâ. 
empre faiscando. Cura c _mata. E' uma pilha •. E' o, 

trovão, é o corisco, é o raio I Quem pódc saber o que
a electricidade? Quem pôde saber ·o que é a mu-

1her? Conclusão: não sei julgai-a. . 
Toda a mulher para mim é boa, porque, quando, 

nlo me agrada, eu "isolo", 

l'B 
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AÇOUGUE~O 

Oru, não faltaYu mais nada senão o velho açou-

-brueiro, virar juiz paru julgar us mulheres!! Ma , 

emfim, vá lá. Vou começar. O homem é um novilho 

e 11 mulher uma novilha. A mulher tem muitu e<ti$t 

boa e muitu ruim. Queln compra umu novilha já de 

idade, tem de levar carne boa, soffrivcl e má. 

A mulher, mes o a gente não querendo Calar da 

earnc e s<', falar da alma, tem filet, lagarto, eh~ de 

dentro, alcatra, pato, pú, peito, assem, tripa, fígado, 

JJofe, .ossos e conlra1>eso. 

A questão é saber escolher e ser bom cozinheiro .. 

O homem ruin,1 póde estrugnr uma mulher boa,. 

assim como um cozinheiro que não sabe o seu offi

eid póde estragar um bom peso de carne. Eu, liomcm 

1>ratico, escolhi uma comp,anhéira, <1 uc é um filet. · 

Ninguem tem-n'a melhor do que eu. Gosto das mu

lheres fóra do meu negocio. Antes tratar cóm mil 

bomens do que com uma mulher. Gritam, reclumam o 

peso, pintam o can_eco! 

A's vezes a gente quer fazer uma velhacadaz.

nha. mas não pódel Ella~ estão 110 seu dµ,eito. Eatii9 

defendendo o "seu". E por. isso, repito: sou ela 

mulheres. Olhem! Se cu tiv~se podCf~s, cndircit Vil 

, toda mulher de_ cabeça virad.a. As mulheres me com
pram ~udo, até lingua, que ellns já têm de palmo e 

meio!! · · 
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E no emtanto, não me compt·am uma coisa que 

dias deviam comer todos os dias. E os senhores não 

sabem o <JUe é? .Miolos, meus senhm·cs, miolos, o que 

-cllas não têm na cabeça. 

· E agora, por ultimo, uni . ('Onsclho aos casados 

çom mulheres avacalhadas: quando cllas se damna

rem, mettam-lhc a choupa, mettam-lhe o serrote., 

mas tomem cuidado com os chifres, que siio lleri

gosos. 

Ul\l VELHO .FAZE. ºDEIRO 

Que os senhores doutores me honrem com a syl

labação da palavra para lhes cont~r um caso trans

figurante e que será uma testificação <1ue lhes dou 

sobre a mulher, a identidade da mesma coisa. Quan

do cu era cbef e politico, elegi 11rnitas cavalgaduras ~ 

deputado, mas nunca me acngibei com a suduração 

-suffragante de. eleger uma mulher para os meus la-. 

es ~lornesticos. 
A mulher é caloml.,óia de todos os partidos e 

está sempre na urupinga do governo. 

Embora "cstêjamos" falando por "metaphó-

1·as", fica entendido que os senhores me estão en

tendendo. 
Tenho ~ma f azendinha onde descanso longe do 

hazé eleitoral, a unica coisa que me resta de tudo 

que perdi na cúricação prosopopeica das netas -fal· 

sas, urnas de surrupio, e traumatizações · de Ctibeçait · 

~iuebradas. · 

~ 
JB3JPJRJL 
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Mas porém vamos entror no rl'jmno do 1>0silivo. 
Uma · noite, quando .eu já estavn na psycliologia 

do primeiro sonmo, ouvi gritos de soccorro, e, logo 
concurrentemente, alguem que me baliu na porta. 
appellando para o meu nome. 

Levantei-me e fui abispar quem era. Abrindo a 
p_orta grande, vi uma mulher protogetar-sc a meus 
pés, deplorando como louca! 

Vinha cngorovinhada clt.• agua fluvial, com os 
olhos turcicolados, de'scalsa, immuculnda de sangue. 
a <Juol mulher, moça ainda e de bon physionomia. 
exonerava-me que lhe déssc protccçiio e mutualida
de de auxilio! Disse-me que era forroia do Chico Por
co, homem desordeiro, que trazia uppcJiido alcunbo
so devido ao cheiro mal asseiudo, as inala~·ões mefis
ticas de um bicho que chamamos de "gambá". 
Disse-me que vivia com o Chico, suporificando, dia 
a dia, as delivrnnças do cachaceiro. Todos os dias. 
o Chico, pelo menos, lhe dm,·u uma picunçu. 

Dei-lhe o teclo, matei-lhe a fome, e, na colif or
mação do que me exonerava, prometti exemplar o 
trambaquciro com um castigo sideral. 

O referido sabagante, sabendo que ia ser cxem
plarüicado; dislocou para o ôco do mundo! Na pes~ 
quização da rapariga, obtemperando a sua bonesti
dad~ no comprovado trabalho do labor, offereci
lhe um logar sobressalente entre as minhas caseiras 
ficando ella a chefa do sen·içal dos meus penates~ 
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Decorrido um mez-, se tanto, comecei a consubs

tancinr uma tristeza, exte1·iorificadn cm lagrimas que 

não conseguia obtuI"nr, por mais <1ne lahorificnssc 

para a respectiva occultação. 
A coisa foi se trncificando nrnis a mais, inté l{llê 

um d~a perguntei-lhe se não estava concominada 

com a nova missão. Respondeu-me que l~stnva "sas

tif eita ", que - sabia me •• agradccé" . 
Depois, n'um chôro dissorante, me emperpctrou 

.t1ue eu não levasse a mal, mas no dia posterior aban

donaria a minha Fazenda, pois nüo podia mais viver 

com tantas sôdades 1 · 
Concordei com a sua perposiçã e, por uma 

transubstanciação da curiosidu<le, perguntei-lhe se as 

aculencias das saudades eram de sua mãe ou de al

gum parente idolatrado. Respondeu-me: Não tenho 

mãe, não sinhô. Eu tó sentindo é sô<lade do Chico 

Porco!" 

· Outras historias como essus conheço · eu, mas 

pnra núo ser laconico, deixo de contar e, cm algebrn 

c~nclusi\'a, posso \'OS affirniar com todo o' hepope

rito que a mulher é uma urna de votos falsificados, 

na potencia do nominador ~ x - e o denomina

dor ...:... o. 
Terminei. 

FEITOR DA FAZENDA 

Outro caso, parecido com o do patrão. E talvci 

melhor que a historia. do Chico Porco. Peço licen-
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ça para contar. E' de Xavier \'ianua. E' que, dunta 

feitn, um comhoeiro descansava ua beira da estrada, 

com o seu "Sui·uby", tJUC era um cachorro que cllc 

tinha topado hu muito tempo, perdido nos mutlos, 

morto de sêde, (' de 'fome, e nlcm de tudo lazarento, 

e que tinha levado para casa e que tfnha tratado como 

irmão, a rwnto do bicho estar ali mais gordo que 

um boi cevado. Passando qm cavalleit-o a cavaHo, 

desapeando paru lhe pedir me e perguntar qual 

era o atalho mais melhor pura ir uo arraial, o com

boeiro ficou muito admirado dt~ vêr o ~·suruby" fa

zendo festa com o 1·ubo, a Sl' cnroscur nus µcruas 

do dito cujo ,·iajantc. 

O viajante, vendo que u cumboeiro eslava inlri

gadó com aquellas festas, falou pró comboeiro: "Este 

cachorro já foi meu. Este diabo é uma peste! Jo

guei-o fór\l tres vezes, e u peste sempre voltando 

para casa! Por fim, mandei afog ti-o numa lagoa e 

nunca mais voltando, pensei t(Uc o diabo se tinha 

ogado. O diabo estava lazarento e fedia de mel

t r nojo 1 E como é que este raio ain<la me conhece!'!!'' 

E isto dizendo, pespegou-lhe tuma!}ho pontapé, 

qµe o cachorro caiu por cima de uma geharr" de 

matto, a se estorcer de dores. émquanto o cava~~eiro 

amontando, seguia de viagem. · 

O cão levantou-sé, coxeou, bamboleou e seguin

do depois no rasto do ca vallciro, esbarrou adeâ~tc. 

Ficou a olhar,. or11 para o viajante. ora para o seu 

a~go. o comhoeiro, que lhe queria como irmão . 
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O comboeiro ·assobiou, castanholando com os 
lerlos, chamando o "Suruby". E o "Suruby", man

parreando, entre seguir ou ficar, olhou para um e 
-outro lado, como <[UCm está entre a cruz e a caldei
rinha, ,e afinal, lá se foi coxeando o correndo atraz 
,do seu antigo senhor!!!! 

Vinha caindo • :; Jte. Quundo o <·omboeit·o viu 
, "Suruhy'~ sumir-se ao longe no trucicollo da es
trada, disse, baixinho, ollrnfldo JHtJ'a a estrellu da 
ar<!c, que vínha nascendo: 

-- "Foi assim que me fez a .Toann.a ! Agrado, cot·i
nho e liurdade não prende nem l'achorro ne~ muié !"' 

UM DESCONHECIDO 

Não sou ninguem. :Sada represento aqui neste 
.congresso de sabios e homens de intclligcnciu. Mas 
desde que me permittis uma opinião, niio tenho du
vida alguma cm proclamar a mulher muito superiqr 

o homem. Basta uma sim})les rc•flcxão para ficar
mos convencidos disso. 

Desafio a que um só entre vós apresente um 
;argumento contrario á minha poderosa affirmação. 

Quem fôr capaz, tome a palavrn. 

OlTTRO J>RSCONHECH>O 

Eu! Eu, sêu doutô. o Quincn· Du~ Trc~ \~11d~. 
$u vou distruhi o que vusmincê considerou. Va.1omin• , 

\· 
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eê póde falá cumo hôme de cmiino. :Mas. porém eu, 

falo cumo bôme passado nn casca do úio. .Eu núo, 

sou fuça-fuça, não sinhô. Agora lhe ugnranto que 

vou matá seu doutô na cabeça. A muié nunca tcve

im riba do hômc. E a pórva do que eu digo, seu dou

tô, é que toda muié qué sê hômc, mas porém, cm~1. 

licença de to4os vusmincês, cu juro que nnnc 1 vi um 

hômc que quizessc sê muié ! ! 

OUTRO DESCO. ºHECIDO 

Por ser a \'CZ do · terceiro descoubccido, falarei 

lambem. Até a morte me baterei n favor da mulherh 

Pouco importa que existam más, perversas, assassi

nas, de ,·ida livre. . . Tudo isso é UJlparentc. E aqui 

vae uma verdade de c1 ue estou com·encido . . 
"No dia em que não houver mais no mundo un\! 

homem falso, · nüo haverá mais uma mulher h·ai

dora". 

VAQUEIRO 

Sou acuierado, sou casado, e minha muié tem o. 

nome de Rosa. Rosa. que é mui é de verdade, foi n 

mais belln vaquinha que encontrei entre a boiada 

das ~boca da minha terra. Cum ns outra não t~nho. 

nada. 

J80 
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CARREIRO 

Tonta 11aJavra es1>crdiçuda, 1>ri1 <lizê l) rJtte t 

.a muié!! ! 
A muié é umu cnrroçu e o hômc é o hurro ! 

TROPEIHO 

A mmc, c1u11n ..s~ boo, parece inlé a madrinha 

-dn tropa. Mas por •m qunudo é mil. é pii, que um 

lmrro chuco . 

ROMANCISTA 

Julgo n mulher pelos romances <1uc ·crevi. 

-Ora, optima; ora, boa; ora, regular, ora, soffrivel; 

-orá, mil e ora, pessimn·. Comtudo, penso <1ue o seu 

,coração é muito mais bondoso que· o nosso. Elia per

lon tudo, menos uma coisa: --- umn rcprcscnt.nnte 

,do bello sexo que seja mais bella ! 

Que dizer, julgandc:,-a? 
1 

Voto contra as más e a favor da.s hoas. 

MUDO 
(Traduzidos por um cnfrndr.dm·) 

Como Deos a fez, a mulher é um primor. O seu 

defeito não está no vaidade, como disse o sr. tmfer

eiro. Esse é um defeito bonito e proprio do sexo. 

Htl 
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O defeito que a prejudica está dentrn da bocea: -
na lihgua. A não ser isto. não consinto que se fa
le da mulher sem meu protesto cscriplo, como faço, 
agora. 

SURDO 

Concordo com o meu collcga. Sú discordo num," 
-coisu. A falha da mulher não <.·stá s<> na linguu. 
Está principalmente no ouvido. Por augmentar o· 
<J.UC ouve, é que fala de mais! Exemplo: a velha <.f Ut.~

de manhã contou á Yizinhu <rue o murido tinhu pos-· 
to um ovo, e, de lru·dc, já toda a aldeia sabia tfUC o-

' homem linhn botado uma <luzia delles ! ! 
A niio ser isto, ludo cstú ct•rlo e sou pela mulhci·-

GEOl\IETHA 

Ru penso que sú chcgan•mos a conhecer a mu
lher, quando tiYermos resoh·ido a Quadratura do. 
Circulo. E não sei se resolvida a Quadratura do Cir- · 
cuJo, o problema da mulher mi.o ficurú el<'1·ntmwnti ... 
nus somhras do mysterio. 

CAÇADOR 

Sou viuvo. Não me posso <1ucixar da fallecida _ 
Foi boa, carinhosa e fiel, como esta espingarda de· 
ca •a, cstn velha companheiru. Mas, <.·omtudo, uindtl 
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s p á defunta uoca 
me casarei. Não por querer guardar res1>eito â 

m emoria, mas, por expcriencia. Em que a mulher se 

parece com um caçador? 
Nisto: desd que vac passando de Jiu.•nina, não 

faz outra cousa senão caçar um homem! 

E 1>or aqui lambem me fico. 
; 

RABl'LA 

Vou falar lambem e You cm chcganca adondo 

pf!de chegá as conclusão do meu arrazoa,lo. Sou 

pela mulh('.o. A mulhé é unu~ trihuna adonde a 

gente sóhe prá \<liscursá. Como juiz, sou defrns<>, mn~ 

sou (·ontru, pruqu(~ a philunsuphia tio !)preito divi

no é l>Sychologica, biologica <' hcrmcncucn . Com a. 

lczes um homem póde v'cneê ludo, inlé umn nm

Jhé! ''Dura léques .'lá di /équ,, " . 

T<'nho dito. 

.. 
Íf{TARDA-Ll\'HOS 

Se é forc;oso ((UC, dentro ela minha J>rofissào, de 

o meu parecer ~obre u nossa culmnniada companheirn 

nesta grande Cnsa ele importa ·ão e exportação, ·

o mundo, - farei a minha ·c•scripturuçãu com estas 

poucas phras<'s: "A mulher l'slá sempre em " Haver ' . 

Acha razoa,,eis todos os mc•us li\'ros, m c-nu_s um: o 

"Razão". 
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A mulher é um manjar divino. quando o diabo 
niio a tempera. 

PHOTOGRAPHO 

Deos é o supremo crcador, mas. cm certo ponto, 
eu corrijo a obra de Deos. Embcllezo a mulber feia, 
e ainda faço mais formosa, a mulher mais formo
sa I Como não. hei de dnr-1 hc o meu voto, se ella 
me adora, por esse grande poder. <JU<.' apt•mts devo_ 
á machinn photogrnphica? ! 

ENGENHEIRO 

Logo depois de formado em engenharia, casei
me com uma mulher pobre, tão pobre como eu, mas 
que me trouxe um thesouro, uma riqueza fnhulmm: 
- o seu coração f ! 

- Dellc fiz uma estl4ada de prata, uma locomo-
tiva de ouro, um carro de platina, uma estação de pe
dras preciosas, e é nessia casa que habito, e é n a es
tmda que percorro a estrada da cxistcncia, em.c.ompa~ 
nhia da minlin adorada companheira de Yingem: 

Abençoada seja a mulher! 



Com dois ou trcs riscos, lenho brincado com a 

l1umanidade inteira. Meus olhos só vêm os homens~ 

a natureza e alé mesmo o Pudrc Eterno cm caricn

turu. Minha mulher era muito bôa. Mas, uma noi

te, vindo de um espectaculo, onde }ll'Ovoquei · estron

.<Josas gargalhadas, com os meus cnlungas, vi, nou

tro pálco, na janella ele minha casa, um mascate 

f azendo caricaturas de beijos na boca de minha ,·ir

luosissima esposa!!! Estavu sendo caricnturu<lo na 

figura de um animal, possuidm· de duas formosas 

anlc\lnas, que tão adorado jú foi pelos· egipcios. 

Pois, ali mesmo, á luz de um sombrio lan11eão, 

fiz a caricatura de minha fidelissimn esposa pela 

imagem fiel da esposa fidelissimn desse quadrupe<le 

1uc cu ali representava! 

·cHIMICO 

Não tenho bases para· censurar ou elogiar o hei

lo sexo. O amôr não é metaphysico. E' uma sciencia 

positiva. E', como a chimica, a composição e dccÓm

posição dos ~s. As divindades .femininas são 

grandes cbimicas: transformam um beijo, o veneno 

mais violento, em remediu, cm uma panacén unh·er~ 

oi, curadora de todos .os males! 
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CA 'fOR 

Para mim a mulher é uma cançãQ cheiu ele fn)
setes, de gruves e agudos, canção que precisa set· 
muito (>em cantada, para que o cantor ou cantador 
não ,wjn "pateado". 

E eu me fico por aqui, pois no tlwulro dcslt• 
mundo, não fa.zC'mos outra coisa senão c:rntnrmos u 
mu)ht'r. 

. -
Que outro "garganlcic" a sua opinião, até que, 

de1>ois de todos lerem "canlado" a suu, o poeta, o 
predfü•cto das musas, clê u nota afinal, o ultimo "clú 
de J>eito" deste "conccrtant<·" sohn• _a mullwr! 

DO::'\O DA BARRACA 

Senhores, vae falar o homl'lll da burrucu. Olhue: 
ali, está elln, cheia de calungus e hrim1u<•dinhos parn 
crcnnçns. São <1natro horas ela tarde. Lá pela n<Jll'. 
reL·oJhida a procissão, antes do fogo <' depois do fo
go, vereis aquella casinha cercada de uma multidiio 
de meninos. Esses meninos s:io todos vús! 

Os homens são meninos. St"io crean~·as harhadas 
como jú disse alguem. 

Pois é por isso que vos digo c1ue nindu não ou
vi entre vé>s um juizo certo sobre a mulher l' qu<.' 
me enchessC' as medidas. Tudo o (fUC se uffirmou· 
nqui cshi C'rrado. 
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GARÇO?\ DE CASA DE CHA' DAS CI~CO HORfS 

Na minhn freguezia, tenho noludo (lllC ,a mu

lher é mais delicada <Jue o homem. ~t1o é de admi

rar, visto que sempre lido l'Olll senhoras de alta 

roda. 
O hom(•m S(> é generoso cm l'Ontpanhia ue uma 

mulher! 
· ·com ella, é certa a gratifü.iaçt'io, scguidn de 

um expressivo · "Muito ohrigudo". Se dlc vem só,. 

desacompanhado e com cura dl· quem brigou em 

casa, é sempre aspero, grosseiro e mulcreudo... En

gulindo o seu chá sem torrudas, sahindo com n 

car!a. de b01Tacão sem telhado e mfo me dando n 

gorgela, deixa logo perceber (jUC não lomou chá ' 

em pequeno. Quanto ao resto. . . u cx1>eriencia do, 

mundo manda-me ficar surdo l' mudo! 

OC'fRO CANTADOR 

Cum perdão de vnsminct\s 1 , 

Um hôme J>(>dc sê htm1c, 

ou burro, cumo um hai·, 

,1ue eu juro, pru minhu fé, 



que esse gégue ha de ficá 
mais sabido que wn preiá, 
no dia que se istrepá 
na saia d'unia nu ié ! 

"'BORBOLETEIRO" DA ESTRADA DE FRIU\O 
CE~"TRAL 

Não sei o que é a mulher! A minha é boa.: a 
-dos outros não sei. 

O que é a mulher'!! ~a minha profissão não 
-encontro uma coisa para comparar com ellu ! 

Vou perguntar alli no Sr. professor <le italra-
110. Sr. professor, o que é a mulher? 

PROFESSOR DE 1T ALIANO 

Una farfulla . 

O .:\iES:\10 EMPREGADO 

... ·uo entendi! Vou perguntar ao Sr. professor 
de hespanhol . 

Sr. professor, o que é a mulht'r? 

PROFESSOR DE HESPA. 'HOL 

Es lo ,1uc dice mi colega, professor de italiano: 
um lepidóptcro. 
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O llESMO F...MPREfiADO 

Fic1uei na mesmu. Vou pcrgunt'ar ao Sr. pro

fessor de franccz. Sr. professor, o 11tie é a mulher '?'" 

PROFESSOR DE FRANCEZ 

La f emme cst un papill(?n. 

. . 

O :MESMO EMPRECi.\.DO 
I 

· Ainda ,·ou insistir, perguntando ao Sr. profcs

o de inglez. Sr. professor, o que é a mulher? 

\ . 
I . 

PROFESSOR DE INClLEZ 

She is a hutter fly. 

O MESMO EMPREGADO 

Peor ainda! Só me resta um recurso: é pergun

tar ao Sr. professor de portugucz. Sr. Prof e 

de portuguez, o que é a mulher. 

PROFESSOR DE PORTUGUEZ 

Respondo-lhe, repetindo-lhe o que lhe · dissera 

os senhores pr~fessores de italiano, hespanbol fran

inglez "A mulher é uma "Borboleta". 



O MESMO EMPREGADO 

, E• isso mesmo 1 ! ! ! E' uma borboleta! 
E cu, Cflte lido com ellus todos O" dias. não 

.acertei ! ! ! ! l ! ! 1 

COCHEIRO DE l>II.I<iE~ClA 

A 1>cor coisa lJUC ba neste mundo é núo saber 
falar. E' ser burro. como lá diz o outro. Eu tenho 
medo de soltar uma besteira e offender os meus 
patrões. Mas os piatrões <1ue sào homens de saber, 
têm a obrigação de perdoar os ig1Jorantcs, os ho
mens CJUC só lidam eom cavnllos, com'o cu. Assim, 
por _ assim, . vou "cutucar" a n1ulher. contando um 
easo, como fez o sr. Fazendeiro e o sr. Feitor. 

Todos os dias eu fuço uma vingem em minba 
diligencila d'uCJUÍ a S. Gabriel, uma viagem de 10 
leguas puxadas ou de beiço, conio costumam dizer 
-0s sertanejos. Pois hoje, na viagem de volta pela 
manhã, perdi u minha açoítciru no meio do cami

,;,;,:·;_, .. ..,,.. 

oi uma espiga 1 ! 
u gritava, eu praguejava e os 1>nssageiros, fu

o os, voltavam-se contra mim, e eu gritava cadn 
ez mais contra a parelha e c1uanto mais · pregue-
ava mais ai parelha parecia zombar das minhas 

nragas, caminhnndo como bem lhe pureciu ! 
udo isso por que? 1 

Po lc'r perdido a minha nçoit •iru ! Mas eis qu~ 'í.1i~:..--l.,?.J 

acaso ou pela providencia de Deos, e e 



Iro oulra no caminho I Puld dn holéa, apanhei-a, 

ubi outra vez n'u boléu e nem lhes t'onto nada! 

Sem gritaria, sem pragas, sem pulavrudus, silencio

so como um cocheiro experiente, com a mão fir

me, dando . estalos no ur, mostrando-lhes o chicote, 

sem nem de leve tocar nos uninrnl~s. amcuçaudo-os 

omcnle, a parelha corrin pela (•slrudu a fóra; que 

c.>ra uma belleza ! 
Patrões: nunca maltratei uma mulher, nem gos

to de vel-a maltratada. O homem Cflte bate n'uma 

mulher é um covarde, ç um perverso, é um assassi-

no, é um miseravel 1 . 

Ella é bôa, . é cai·inhosa, é mcigu, é fiel, é ~ 

:o isa melhor que Deos fez! 

Mas, para ser isso tudo, é predso <1ue ellu veja 

de vez em quando o chicote cstulundo no url . 

LENHADOR 

A mulher é uma arvore. Quando nüo dá fruto 

machado nellu, 

.CAMPEIRO 

este l'QUndo bây munla muié J>re\·ersu. Háy, eu 

• o o contraro. Mas porem quando a muié 

valendo tanto ,cumo um cavallo camp -

iadia é taJiquü. 
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MATEIRO 

(o que 1,igia us mal/as) 

As muié são as fÜlô que a gente ,·nc encontrando 
pulas mataria de espinho na estrada da vida! 

FOGUETEIRO 

Deos f e~ a mui é de fogo. Ellu joga brasa dento 
da gente e despois, vendo o hômc ardendo, sórtn 
uma gargaiada, fria, cumo chuva de pedra! Mas, mer
mo , ansim, não quero o amt, do céo ! Quero o amô 
do inferno, que deve sê mais quent<:. 

EDUCADOR 

O coração da mulher é um instrumento divino. 
Mas, respondei-me: que será de uma harpa, de uma 
citbara, de um stradivarius· nas mãos de um selva .. 
gem? f Um objectó inutil I E nas mãos de um ,-rtis
ta? f Uma sublimidade. Ensina e a uma mulher tudo 
o que f 6r possível I lllumina~lbe o espírito, mas per
fumae-lbe C) coração. Seja-lhe o cerebro uni âll\ 
cio cheio de claridades e o cor~ção -. um J alm 



Consagrae-lhe um dia na semana para a educação 
do sentimento. Será um dia santo, o dia dominicn~ 
depois dos outros, que serão os dias do labor men
tal. A mulher póde saber grammatica, aritlunetica, 
geographia, tudo quanto lhe quizercm ensinar. Pódc 
tombem não saber nada disso. Mas será triste vel-n 
indiff crente de ante de µma pin'tura, de uma escul
tura, ouvindo uma bclla pagina 'de 1ntisica, uma poe
sia ou outra qualquer manifestação do Bcllo. A mu
lher instruida é, com justiça, admirada: mas a mu
lher que tiver preparorintellectual e educa ·:1o do sen
timento, é admirada e adorada. ·E' assim que eu 
educo as minhas discipulas. Fazei o mesmo, que 
em logar de uma creatura sobrehumana, tereis em 
vosso lar um anjo, um archanjo, um serufim. 

Ignorante ou erudifo, voto conscientemente nas 
mulheres. 

E perdone-me a prolixidade ... 

CEGO DE NASCENÇA 

Deos, npagando-me os olhos, fez-me mn grande 
visionario. Amo tudo "cegamente", como costumaes 
dizer quando '·amaes, sem precisar da visão. A vira
ão fre1JCR e recendendo a matto cheiroso parece an

nunciar uma bella noite que vamos ter 1 

Todos .os dias, quando sinto ou presinto que o 
.,sol vae desapparecendo, erg_o, fervorosamente, um hy
mno á luzi Deixae-me, ·pois, rezar: "Gloria a Deos, 

e fez 8 LUZ e de luz fez 8 mulher", 

3 
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INVENTOR 

Qual foi ó maior inventor de todos os homens? 
Sem duvida alguma, foi o que inventou a idéa de 
Deos. Mas núo haverá outro inventor ainda maior 
do que esse inventor de Deos '? 

Hn. Foi o que inventou c1uc J)eos foi o inventor 
da mulher. 

DONO OE CASA DE CALÇADOS 

Homem casado é homem cheio de callos, por
que toda mulher, boa ou má, é sempre uma boti
na ·aperiada. Homem é cabeça, mulher é pé. 

Quando uma dellas me entra pela porta a den
tro e senta-se n'uma cadeira, cu vou logo lhe di
.zendo: "dá cá o pé, meu Louro!" 

QUITANDEIRO 

Ora bolas! Até o quitandeiro mettid9 nesta en

cr~ncal 
Que é que eu vou falar?! 
Eu sei lál Mas como no meio dos homens sabios 

08 burros tambe1~ rincham, ouçam a expetjenpia 

19' 



-do quitandeiro. A mulher póde ser uma t nge · 
uma laranja, .uma maçã, urna pera. uma fructa de 
.conde, uma jaboticabn, uma melancia. . . E o ho
mem? 

O homem é uma banana 1 

CARTEIRO 

A mulher é uma carta fechada. em abril-a, 
'ff Uem sabe o que · está dentro della? ! 

Visto esta incerteza, (! melhor pol-u 
1,ruro. 

:MASSAGISTA 

Sou a favor dcllas, quando faço o trabalho n'u-
ma mulher bonita e nova 1 · 

Mas sou contra, quando pelo meu officio, sou 
obrigado a fazer massagem n'uma mulher feia e 
vclha. 1 

FISCAL 

TodQ o homem devia tazer o que 
ceálisar sua mulher. 



INSPECTOR ESCOLAR 

Voto com o fiscal. Eu sou ·o que todo o· homem, 
devia ser: o Inspector escolar de sua mulher. 

CONSTRUCTOR 

Algum d'entre vós será capaz de comprar ou 
alugar um predio, sem entrar dentro para exami
nai-o'/ Pois, meus caros amigos, quem quizer alu-
gar ou comprar, uma casa só pela fachada ou jul
gar uma mulher só pelo exterior, ha ele sair enga
nado. 

Procedam primeiro no cx·ame e nunca lerão 
occasião de arrepender-se. 

BICHEIRO 

Quem escolhe uma mulher, joga n'um bicho. 
Agora, o jogo da mulher é mais difficil. Os bichos. 
são vinte e cinco e ellas s·o innumeras! E, encaran
do a coisa ~e outro modo, e, falando só dos vinte 
e cmco bichos do jogo, veremos que, se umas po
dem ser borboletas, outras podem ser cobras, etc., 
etc., e outras (e ahi está o maior perigo) 11odem fa
zer um homem berrar e mugir com o desespero de 
um "touro" enciumado. 

Os senhores querem fazer bom jogo? Joguem; 
em todas cllas, que é o melhor. 
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OURIVES 
• 

A mulher é uma joia de ulto valor. Pois bem: 
:sendo uma joia de alto preço, porque tano se illu
,de com os objectos de f antnzia '!! ·E' fantastico ! ! ! 

CEBO 
(Negociante de livros velhos) 

Pelos livros que procura cm minha ·livraria, não 
mentirei, se disser a todos vós que a mulher vae 
mal. Quereis saber quaes são esses livros? 1 Não os 
nomeio por acanhamento. Estou prompto a def en
<ler a mulher; mas, não, a do futuro. 

E' uma éalamidade ! 
E' uma immoralidade ! 

CRITICO 

Deos errou, fazendo o mundo. 
Errou fazendo o phil sopho, o pintor, o escul

tor, o orador, o musico, o poeta,, todos os artistas, 
todos os homens, menos a mulher, e o critico, que 
póde julgar o proprio Deos! 

Dado o meu parecer sobre a mulher, sobre a 
:sua incriticabilidade, sobre a sua perfectibilidade, 
participo-vos que em breve lereis · um novo livro 
de .critica· que ,rou escrever, fazendo a critica de 
todas as criticas desta noite~ cm que vo 

• 
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tes em críticos, criticando a mulher, que c1u lodo 

as es está cheia de defeitos, mas que, no origi

nal, em carne e osso, é incriticavel, pol' ser a pro,,. 

I>ria Perleição, como eu . . 

UM SOJ...TEIRAO 

Se não me engano, fultum poucos julgado

res para que fique encerrado o grundc ju1gu

mento da ''Alulher de lodos nós". Temos uinda de 

ouvir o orador, o sacerdote e o poeta. · Que irão di

zer?! Desejo ouvil-os com toda a uttenção. Paru o 

:qiez que vem completo 50 invernos! Não sei se me 

casarei ou não. Não maldigo nem bemdigo a nm

Jber, porque nunca tive amor de vel'dade. 

Fiz bem em conservar-me solteiro até agora? 

Farei bem em nunca me ~asar ou sel'ei feliz, casan

do-me? Só Deos o sabei Por isso, haveis de me des

culpar o meu silencio. 
Nem digo bem, nem digo mal. 

Sou neutro. 
Oúçamos o orador. -

ORADOH 

Meus senhores: não cspe1·cis que eu venha 1>elaa: 

maws do <::alliope queimar o olibnno da minhas ·n -
lavras nos delubros dessa divindade de quem tanto 

~ 
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Não encpntro nn cloquenciu, eloquencia para des

crever a formosura dessa inconcebivcl Phrynóa ! 

Amei essa mulher lirial com u obstinação do homem 

negro, uc s'ou ! E o negro, enlunrado pelas nlvini

tencias de uma mulher alva, como deveria ser o 

leite Virgem Maria, subiu â glorin do matrimo

nio, coroada pelos triumpbos oratorios, que tanto pa

reciam inebriar a sensihilidáde fallnz ela insensivel 

Dejanira! · 

O glorioso tribuno, em vez tle alnr-sc ú \'ia La

ctea da Pelicidade, _palmilhou p ln Vin Dolorosa, 

em que chegou ao ·cimo do Calvario, para crucificar

se na cruz mnrmorcn dessa Eleonora de luar, dessa 

Laura cstcmmada de estrcllas ! Ainda me considera

ria um homem, um negro venturosamente desgraça

do, se permanecesse. naquellq crucificação. l\las, um 

dia, appareceu um Narciso, branco, rico, estU}lido e 

inutil como um brilhante e o Christo Negro foi des• 

crucificado da sua cruz, para scguh- o cnminbo do 

Inf ortunio 1 

Senhores: minha mulher traiu-me e depois 

traido, em f nce do homem claro, chamou-me de ne

gro li/ E eu, que dentro d'almn trazia uma illusão 

tio branca; confesso que desde aquelle mom nto 

~anoitecin! 

~ 
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Perdi a minha illusão e vós bem . sabeis. senho
res, o que é a perda de uma illusão ! ! Senhores: <1nan
do perdemos uma encantadora illusão, representa
mos o 1>apel de creança, que depois de vêr o p'alha
ço no picadeiro, cheio· de guizos, com a suu roupa
gem polychromica, a cara bizarramente pintalgada, 
alegre, folgazão, jovial, como um príncipe cuc·auta
do, terminada a pantomimn, vê passar o urlequim. 
que tantas alegrias lhe proporcionou, com a ara la
vada se~ as vestes multicôres, sem o chapc'.•o de tres 
bicos, asquciroso, feio, pallido e tdstc como um ca
boré ou uma estrige solitaria, na Cathcdral de um cy
pestrc I O coração do homem é immcnso, ç do ta
manho do universo, mas a lagrima de uma illusão 
perdida pôde enc~l-o 1 ! 

O coração da mulher, sendo pequeno, como um 
pingo de orvalho, pôde conter o oceano inteko ! 

A alma da mulher é luminosamente hor.renta, 
como a Verdade núa, á margem do poço! Os poetas 
é que nos fazem mal, endeusando essas divindades ; 
perversas! 

Já disse i'Ím poefa que o sol era homem e u lua 
era mulher. E cu vos direi que o homem é u dia e a 
noite é a múlhcr ! 

· O dia fala a verdade. A noite mente, engana e 
desengana. Uma arvore, de dia, é uma· arvore; d 
noite, é um fantasmal O dia vê; é a ,sinceridade do 
homem. A noite escuta; é a ruindade da muthert 
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J)izem os poetas que a noite é para a Poesia; e 
eu digo que é para o Crime! O dia é o templo do tra
balho; a noite é o paraiso dos ladrões! O dia, que é 
p homem, é que nos dá o pão; u noite, que é a mu
lher, é quem nos rouba o que o dia nos off ercce. 

Par o domador, n mulher é uma f éra. Sim, é uma 
f éra, mas que fica mansa, 9uando é conduzida por 
uma corrente de ouro 1 

As mulheres são infieis, para serem fieis a todos 
os omens l E ainda ha quem al>cnçoe a mulher dc
caida, ·a fidelissima esposa dm, multidões! 1 ! Senho
res: sabeis qual é o espectaculo mais trhltc deste valle 
de lagrimas? · 

E' vêr nascer uma mulher l l l ! 

Maldito · seja o matrimonio 1 ! Quando boje vejo 
passar um carro de nupcias, com uma mulher vesti
da de br.,nco e um homem vestido de preto, parece
m.e estar vendo um côche. funebre, couduzind~ dois 
íantasnias, dois cadaveres embalsamados de flores r 
E' o enterro do Amor l · 

Maldito seja o matrimonio! 
Venerando sacerdote, vós, que sois ministro de 

Deos, escutae-me com amor l . . 
·A. minh'alma está de lucto e o l~to de 

ttlma, ó ·sacerdote das musas, poeta,. que ides. f 
aobi:~ assassinas das illusões hwuan~s o Juctt> de 



PALHAÇO DE CIRCO 

SACERDOTÉ 



ão tarda muito que a l\lüc de Deos retorne aos 
us lare.s sagr dos. 

Patere ~uam ipse f ecistc legcm. 
Para rematar esta palestru em qtie doutores. 

· ntiatas, funccionarios, industriacs, commercian
escriptores e homens de trabalho se misturaram 

om bemplar democracia no julgamento da mulher 
çamos a poesia, ouçamos o poeta, ouçamos o vate 

• p:arado, porque o poesia é a inspiráê;ão e a inspi
ação é a presença de Dcos. 

AO CREPUSCl'LO 

Quando o illustre sacerdote, 
ó nobre pastor das almas 
deu a palavra ao vidente, 
foi um delirio de polmas 
que ibrou por todo o ambiente. 



Tão doce a, tarde ,mo~ 
tão formosa anoitecia 
na sonora euthanasia 
d·a gloria de ngonizar, 
que ao vel-a assim se diria 
que Deos estava sonhando 
com a tarde e a tarde enluarando 
com uma noite de luar. 

Um ventozinho sadio, 
sttudoso, fresco e macio, -
frizando as aguas' do. rio, 
corria entre os mattagaes, 
e um anjo incensava a noite, 
a noite cheia de odores, 
com o tburibulo da's flores 
dos floridos lnranjaes. 

Deos, cantando. irradiava 
o céo de um lado e outro lado 
e o céo ficou rorcj~do 
de tanta fulgura9ão, 
que cada estrella que ardia 
era um verso illuminado, 
uma estrophe, uma poesia, 
que · a propria Noit9, accen.dia 
nà biblia azut da amplidão. · 
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Bello, triste ~ AQbrebumau 
em solennissimo a peito, 
impunha tanto respeito 
ao coração dos incréos, 
que é natural se pensasse 
que Deos lá do céo mandas e 

para na terra accendel-a. 
a magua daquella estrella, 
a mais mimosa do céo. 

Sob o véo rumorejante 
do arvoredo circundante, 
no estertor allucinante 
da hora do sol se pôr, 
o poeta naquelle templo, 
naquella igreja de fiores, 
parecia Jesus Christo 
que ia f a ar aos doutores 
sobre os mysteriotJ do Amor. 

Co,m os gestos e a ,·oz canora 
de um lortnoso seriúim 
o sacerdote das niU3as 

. começe>u, diaendq asslm. 



"Senhores, vêde esta noite 
tão sonorosa de encantos. 
que até parece que os santos 
celebram seus· jubileus 1 
E' como-se os proprios santos 
fizess~ neste momento 
no escrinio do firmamento 
a exposição do thesouro 
das joias todas de Deos. · 

Se as mulheres são estrcllas, 
:amae, amac toda s. 
amae gemendo, soffrendo, 
que ireis assim aprendendo 
tudo quaqto o amor quizer, 
e quando um dia, já velho.f, 
gozardes noites formosas 
como esta, cheirando a rosas 
virginaes de uma mulher 
sentireis tantas saudades 
dos sonhos da mociqade, 
da edade que cheira a flor, 
que haveis de ver dentro d'alma 
vossas ,illus6es fanadas. 
eomo estrellas arroxeadas, 
que ltiÓ'!Teluzem, magoa.das, 
nos qnzontes da Dõr 
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Eu soffrerei, resignado, 
orque se a Dôr redemptora 

é a suprema inspiradora 
de uma endecha, um . epopéa, 
é porque Deos, omni ciente, 
fez do poeta um sacerdote,, 
e fel-o tambem um Dle, 

um eterno Dão Quixote 
da mulher, a Dulcinêa. 

Illustre orador, ó Dante 
da palavra e da cloqucncia, 
parece que a Providencia, 
Deos, que tal\to pem nos quer, 
( ez o dia, e fez o homem, 
e fez il noite, - a mulher. 

Se o dia illumina e queima 
tudo quanto o mundo encerra, 
se o dia é a festa da terra 
·accêsa num lu_maréo, 
a noite é que nos .desvela 
em seus fulgores ethereos 
todo -0 eéo e Oll ~us myatm:ios, 
que a nolte é a festa do eoo. 



O 'd a.êatita.sómente, 
que :o dia é um hymno ao trabalho, 
m~ a noite é que chora, 
é que tem gotas de orvalho .. 

Durante o dia é as fiores 
ostentam os seus p ·mores, 
suas cõres aesl 
Mas não se m o os ardores 
do sol, frammigero açoite, 
de noite é que as flores sonham 
e as flores ecendem mais 1 

O' grande orador, ó Dante 
da palavra e da eloquencia, 
parece que a Providencia, 
Deos, que tanto bem D<>f quer, 
tez o homem e fez ,o dia, 
~ f u a noite, a mulher 1 
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Reparae que a natureza 
de sol a sol regorgita 
e em respeito. a noit 
para o dia, em vass 
render-lhe a grande hoip 
do silencio, em que a vener 

Quando mo u Jesus Christo?t 
Foi de dia! pleno dial 
E quando nasceu? A' noite t 
E a noite é a ''\irtllln Maria t 

A Dôr foi e SC',.1 sempre 
· genetriz da in~ iração l 

O coração que rndece 
é flor que nunca murch~ 
porque esta\ sempre em botão. 

E sinta no fundo «ralma 
estrellas negras, escurtts. 
~ando uítt luar de desvent~ 



na inspiração dolorida 
e deixar que essa ferida 

e fique n'alma a cantar. 

a S)'randola de foguét 

"Senhores, ~ei os olhos 
aos céos, por Õr momento f 
Olhae l :Que desl r e o 
de estfe].la_s. em profJJsão 
São ps rQj111"'a"l111 

explosivo 
annunci o, victoriosos, 
a volta a procissão. 

a imagem da vida 
orle da illusiio ! 
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lá vae submdo, sul>indo, 
perfurando o espa infindo, 
até desfazer.se, emf"mi. 
num florilegio de lagrimas, 
de lagrimas incendiadas. 
qu apenas illuminadas, 
f enecem logo apagadas, 
como flores encantadas 
de algum celeste jardim. 

Pois é assim, meus senhores, 
meus confrades sof fredores, 
que a esse incendio plangente 
de u foguete- acrimal, 
eu compa:ro o amor dolente 
d'alma humana, Semt>re inquieta, 
e muito principalmente 
a morte do Amor do poeta, 
que é o palhaço do Ideal r 

(E como nesse momento fosse passando a prt.cissi~ 
Wmnfnada pelas flammas votivas, recolhendo-se á capella.., 
je 'joelhos e de mãos postas, com os braços ersuidos i San
ta, fasendo um appello a todos os infelizes, a tedoa os des
,raçados, a todos os orphãos do amor, o pneta concloiq o. 
-.eu Ja)pmento com esta estrophe) : 
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por todos nossos avós, 
- a Virgem pura e clemente, 
que foi por Deos consagrada 
para ser, virginalmente 
a Mulher de Todos Nós. 



INDIOE 



• 

IN])ICE 

Algumas notas 
sobre o occupante da cadei1'~ quarenta -

~ . . . . . . 

DESÁFI S 



INU.lll"ICIZAG 

Livro explendido cheio do fino e in 
dível e$pirito do seu incomQara 

-· . ......,, .. ,•,.,. rcqente livto 



aRAIIL PELO 
OONFUIO 



Obras do escriptor vivo mais con"uecida 
no Brasil: 

HUMBERTO DE CAMPOS 
(Pf)lfDl,BICJRO 

O BRASIL ANEODOTIOO 

Peliciosá colléeção de frases historicas que 
Ttaumem a chr-0pica do Brasil-Colonia; do 

J.lrasil-I~pe.rio e do Brasil-Republica. 
Livro explendido que todos lerão innumera 

vezes! - ia tiragem. 
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