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30 de outubro de 1859

Esta crônicaartigo foi publicada em O Espelho, perió
dico semanal que durou dezenove números, entre se
tembro de 1859 e janeiro de 1860. É do maior interes
se, pois mostra que Machado tinha aguda consciência, 
já na idade de vinte anos, da natureza e da história do 
“folhetim”, publicado no rodapé dos jornais, frequen
temente aos domingos, e que abordava os acontecimen
tos da semana num tom leve e divertido. A palavra, e a 
coisa em si, tinha suas origens na imprensa francesa (no 
feuilleton, palavra que também se aplicava aos romances 
publicados por episódios nesse mesmo lugar do jornal). 
Tinha sido imitado e adaptado primeiro no Jornal do 
Commercio, por Francisco otaviano, entre 1852 e 1854, 
e logo a seguir por vários outros, sendo José de Alencar 
o mais notável. Alencar até usa a imagem do cronista 
como colibri, ou beijaflor, esvoaçando de caule em cau
le. Tudo lhe pertence, “até mesmo a política”, como diz 
Machado, mas tudo é tratado sem seriedade, ao menos 
na superfície.

o estilo deste artigo pode ser hesitante e “juvenil”, 
mas algumas coisas muito características do autor res
saltam. Uma é a preocupação, que compartilha com 
Alencar, em dar às obras produzidas no Brasil uma “cor 
nacional”, um sabor brasileiro; o que implica também 
certa originalidade, e uma aversão ao plágio (“porque 
para alguns há […] certos livros a explorar, certos co
legas a empobrecer”). Também sublinha o lado prático 
e pouco sublime desse gênero “menor”, que ata o escri
tor aos seus deveres semanais, nem sempre agradáveis. 
Mesmo assim, porém, o escritor deve escrever com certa 
isenção — crônica não é lugar para autopromoção, baju
lação, ou ataques aos desafetos.
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aquarelas
o folhetinista

Uma das plantas europeias que dificilmente se têm acli
matado entre nós, é o folhetinista.

Se é defeito de suas propriedades orgânicas, ou da in
compatibilidade do clima, não o sei eu. Enuncio apenas 
a verdade.

Entretanto eu disse — dificilmente — o que supõe 
algum caso de aclimatação séria. o que não estiver con
tido nesta exceção, vê já o leitor que nasceu enfezado e 
mesquinho de formas.

o folhetinista é originário da França, onde nasceu, e 
onde vive a seu gosto, como em cama no inverno. De lá 
espalhouse pelo mundo, ou pelo menos por onde maio
res proporções tomava o grande veículo do espírito mo
derno; falo do jornal.

Espalhado pelo mundo, o folhetinista tratou de aco
modar a economia vital de sua organização às conve
niências das atmosferas locais. Se o tem conseguido por 
toda a parte, não é meu fim estudálo; cinjome ao nosso 
círculo apenas.

Mas comecemos por definir a nova entidade literária.
o folhetim, disse eu em outra parte, e debaixo de 

outro pseudônimo,1 o folhetim nasceu do jornal, o fo
lhetinista por consequência do jornalista. Esta íntima 
afinidade é que desenha as saliências fisionômicas na 
moderna criação.

o folhetinista é a fusão admirável do útil e do fútil, 
o parto curioso e singular do sério, consorciado com o 
frívolo. Estes dois elementos, arredados como polos, he

1 Não localizei esta publicação, a não ser que se refira ao ar
tigo “o jornal e o livro”, publicado no Correio Mercantil em 
10 e 12 de janeiro de 1859, mas que foi assinado com o nome 
do autor.
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terogêneos como água e fogo, casamse perfeitamente na 
organização do novo animal.

Efeito estranho é este assim produzido pela afinida
de assinalada entre o jornalista e o folhetinista. Daquele 
cai sobre este a luz séria e vigorosa, a reflexão calma, a 
observação profunda. Pelo que toca ao devaneio, à le
viandade, está tudo encarnado no folhetinista mesmo; é 
capital próprio.

o folhetinista, na sociedade, ocupa o lugar do colibri 
na esfera vegetal: salta, esvoaça, brinca, tremula, paira 
e espanejase sobre todos os caules suculentos, sobre to
das as seivas vigorosas. Todo o mundo lhe pertence; até 
mesmo a política.

Assim aquinhoado pode dizerse que não há entidade 
mais feliz neste mundo, exceções feitas. Tem a sociedade 
diante de sua pena, o público para lêlo, os ociosos para 
admirálo, e as bas-bleus2 para aplaudilo.

Todos o amam, todos o admiram, porque todos têm 
interesse em estar de bem com esse arauto amável que le
vanta nas lojas do jornal, a sua aclamação hebdomadária.

Entretanto apesar dessa atenção pública, apesar de 
todas as vantagens de sua posição, nem todos os dias são 
tecidos de ouro para os folhetinistas. Háos negros, com 
fios de bronze; à testa deles está o dia… adivinhem? o 
dia de escrever!

Não parece? pois é verdade puríssima. Passamse sé
culos nas horas que o folhetinista gasta à mesa a cons
truir a sua obra.

Não é nada, é o cálculo e o dever que vêm pedir da 
abstração e da liberdade — um folhetim! ora, quando 
há matéria e o espírito está disposto, a coisa passase 

2 Mulheres com interesses literários e intelectuais (literalmen
te, meias azuis).
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bem. Mas quando à falta de assunto se une aquela mor
bidez moral, que se pode definir por um amor ao far 
niente, então é um suplício…

Um suplício, sim.
os olhos negros que saboreiam essas páginas corus

cantes de lirismo e de imagens, mal sabem às vezes o que 
custa escrevêlas.

Para alguns não procede este argumento; porque 
para alguns há provimento de matéria, certos livros a 
explorar, certos colegas a em pobrecer…

Esta espécie é uma aberração do verdadeiro folheti
nista; exceções desmoralizadoras que nodoam as reputa
ções legítimas.

Escritas porém as suas tiras de convenção, a primeira 
hora depois é consagrada ao prazer de desforrarse de 
uma maçada que passou. Naquela noite é fácil encontrá
lo no primeiro teatro ou baile aparecido.

A túnica de Nesso3 caiulhe dos ombros por sete dias.
Como quase todas as coisas deste mundo, o folhe

tinista degenera também. Algumas das entidades que 
possuem essa capa, esquecemse de que o folhetim é um 
confeito literário sem horizontes vastos, para fazer dele 
um canal de incenso às reputações firmadas, e invectivas 
às vocações em flor, e aspirações bem cabidas.

Constituído assim cardeal-diabo da cúria literária, é 
inútil dizer que o bom senso e a razão friamente o con
denam e votam ao ostracismo moral, ausência de aplau
sos e de apoio.

Não é este o único abuso que se dá. É costume de 
outros levantarem o folhetim como a chave de todos os 
corações, como a foice de todas as reputações indeléveis.

E conseguem…

3 Um vestido que só causa sofrimento: do mito grego de Héra
cles, que por engano veste uma túnica embebida no sangue do 
centauro Nesso, que matara.
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Na apreciação do folhetinista pelo lado local, temo 
talvez cair em desagrado negando a afirmativa. Confes
so apenas exceções. Em geral o folhetinista aqui é todo 
parisiense; torcese a um estilo estranho, e esquecese 
nas suas divagações sobre o boulevard e Café Tortoni,4 
de que está sobre mac-adam lamacento e com uma gros
sa tenda lírica no meio de um deserto.

Alguns vão até Paris estudar a parte fisiológica dos 
colegas de lá; é inútil dizer que degeneraram no físico 
como no moral.

Força é dizêlo: a cor nacional, em raríssimas exce
ções tem tomado o folhetinista entre nós. Escrever folhe
tim e ficar brasileiro é na verdade difícil.

Entretanto, como todas as dificuldades se aplanam, 
ele podia bem tomar mais cor local, mais feição ameri
cana. Faria assim menos mal à independência do espírito 
nacional, tão preso a estas imitações, a esses arremedos, 
a esse suicídio de originalidade e iniciativa.

m-as.

4 Famoso café parisiense, no Boulevard des Italiens.
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4 de julho de 1883

os primeiros bondes sobre trilhos, a tração animal, fo
ram introduzidos no Rio de Janeiro pela Companhia 
FerroCarril do Jardim Botânico, em 1868. Na crônica 
de “A Semana” de 6 de agosto de 1893, incluída nesta 
antologia, Machado explica a revolução social que opera
ram, dando uma liberdade maior às mulheres e forçando 
à convivência mais “democrática”, para usar um adjetivo 
desta mesma crônica. Aqui, em tom de comédia, aparece 
o lado negativo desta revolução.

bala de estalo

ocorreume compor umas certas regras para uso dos 
que frequentam bondes. o desenvolvimento que tem 
tido entre nós esse meio de locomoção, essencialmente 
democrático, exige que ele não seja deixado ao puro ca
pricho dos passageiros. Não posso dar aqui mais do que 
alguns extratos do meu trabalho; basta saber que tem 
nada menos de setenta artigos. Vão apenas dez.

art. i

Dos encatarroados

os encatarroados podem entrar nos bondes com a con
dição de não tossirem mais de três vezes dentro de uma 
hora, e no caso de pigarro, quatro.

Quando a tosse for tão teimosa, que não permita esta 
limitação, os encatarroados têm dois alvitres: ou irem a pé, 
que é bom exercício, ou meteremse na cama. Também po
dem ir tossir para o diabo que os carregue.

os encatarroados que estiverem nas extremidades 
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dos bancos, devem escarrar para o lado da rua, em vez 
de o fazerem no próprio bonde, salvo caso de aposta, 
preceito religioso ou maçônico, vocação etc. etc.

art. ii

Da posição das pernas

As pernas devem trazerse de modo que não constran
jam os passageiros do mesmo banco. Não se proíbem 
formalmente as pernas abertas, mas com a condição de 
pagar os outros lugares, e fazêlos ocupar por meninas 
pobres ou viúvas desvalidas, mediante uma pequena gra
tificação.

art. iii

Da leitura dos jornais

Cada vez que um passageiro abrir a folha que estiver 
lendo, terá o cuidado de não roçar as ventas dos vizi
nhos, nem levarlhes os chapéus. Também não é bonito 
encostálos no passageiro da frente.

art. iv

Dos quebra-queixos

É permitido o uso dos quebraqueixos em duas circuns
tâncias: a primeira quando não for ninguém no bonde, e 
a segunda ao descer.
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art. v

Dos amoladores

Toda a pessoa que sentir necessidade de contar os seus 
negócios íntimos, sem interesse para ninguém, deve pri
meiro indagar do passageiro escolhido para uma tal 
confidência, se ele é assaz cristão e resignado. No caso 
afirmativo, perguntarselheá se prefere a narração ou 
uma descarga de pontapés. Sendo provável que ele pre
fira os pontapés, a pessoa deve imediatamente pespegá
los. No caso aliás extraordinário e quase absurdo, de 
que o passageiro prefira a narração, o proponente deve 
fazêlo minuciosamente, carregando muito nas circuns
tâncias mais triviais, repetindo os ditos, pisando e repi
sando as coisas, de modo que o paciente jure aos seus 
deuses não cair em outra.

art. vi

Dos perdigotos

Reservase o banco da frente para a emissão dos perdi
gotos, salvo nas ocasiões em que a chuva obriga a mudar 
a posição do banco. Também podem emitirse na plata
forma de trás, indo o passageiro ao pé do condutor, e a 
cara para a rua.

art. vii

Das conversas

Quando duas pessoas, sentadas à distância, quiserem di
zer alguma coisa em voz alta, terão cuidado de não gastar 
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mais de quinze ou vinte palavras, e, em todo caso, sem 
alusões maliciosas, principalmente se houver senhoras.

art. viii

Das pessoas com morrinha

As pessoas que tiverem morrinha, podem participar dos 
bondes indiretamente: ficando na calçada, e vendoos 
passar de um lado para outro. Será melhor que morem 
em rua por onde eles passem, porque então podem vê
los mesmo da janela.

art. ix

Da passagem às senhoras

Quando alguma senhora entrar o passageiro da ponta 
deve levantarse e dar passagem, não só porque é incô
modo para ele ficar sentado, apertando as pernas, como 
porque é uma grande mácriação.

art. x

Do pagamento

Quando o passageiro estiver ao pé de um conhecido, e, ao 
vir o condutor receber as passagens, notar que o conheci
do procura o dinheiro com certa vagareza ou dificuldade, 
deve imediatamente pagar por ele: é evidente que, se ele 
quisesse pagar, teria tirado o dinheiro mais depressa.

lélio 
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15 de julho de 1884

o maçador, no transporte público e alhures, é um dos 
alvos preferidos de Machado, que certamente gostava da 
sua privacidade. Reaparece na figura do major Siqueira, 
em Quincas Borba, e sua última encarnação talvez seja o 
“poe ta do trem”, no primeiro capítulo de Dom Casmurro.

bala de estalo

o sr. Ferreira inventou um processo para escrever tão de
pressa como se fala ou pensa. A taquigrafia, inventada com 
esse intuito, é puramente nada ao pé do invento do sr. Fer
reira, que por esse motivo pediu e obteve privilégio do go
verno, e espera naturalmente a glória universal.

Eu, se o governo e o sr. Ferreira desejarem ouvirme, 
entendo que um e outro devem ser executados como ini
migos públicos. E eis aqui os fundamentos da minha opi
nião. o poeta Simônides achou um dia um processo para 
conservar na memória as coisas passadas e foi dizêlo a 
Temístocles. Que lhe respondeu o grande capitão? Res
pondeu isto que Camões pôs em verso:

 Oh! ilustre Simônides… 
Pois tanto em teu engenho te confias
Que mostras à memória nova via;
 Se me desses uma arte que, em meus dias,
Me não lembrasse as coisas do passado,
Oh! quanto melhor obra me farias!1

1 Versos 16 a 21 da elegia 4 da Primeira Parte das Rimas de 
Camões: “o poeta Simônides, falando…”. Temístocles foi capi
tão ateniense, responsável pela derrota do rei persa Xerxes na 
batalha de Salamis; Simônides de Ceos, poeta de mesma época.
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o mesmo digo eu ao sr. Ferreira e ao governo que pri
vilegiou. Céus que me ouvis, nesta vida tão cheia de amar
guras, se há alguma coisa que pode consolar a gente é a 
quantidade enorme de pensamentos e palavras que ficam 
pelo chão. Não nego que ainda há muita coisa que se salva, 
que se escreve, que se imprime, que se lê, que entra na eco
nomia, que mata, que esfola: mas, em suma, a convicção 
de que podia ser pior ajudanos a carregar a cruz.

Sai a gente de casa, metese no bonde, encontra um 
sujeito que está justamente espreitando um conhecido. o 
sujeito chamanos, encolhe os joelhos para deixar pas
sar, paganos o bonde e falanos; desde então podemos 
dizer que toda a liberdade pessoal desapareceu. Não 
somos nós, não somos um ente livre, dotado de razão, 
feitos à imagem do Criador; somos um receptáculo. o 
sujeito tem duas ou três ideias na cabeça e um oceano de 
palavras nos gorgomilos. Dilui as duas ideias nas pala
vras, sacoleja e despeja aos cálices. Engolese o primeiro; 
creio mesmo que o segundo ainda vai; mas o terceiro é o 
diabo. Vem o quarto, vem o quinto, vem o sexto, vem a 
garrafa, vem a pipa, vem o Atlântico.

A gente olha para a frente a ver se o bonde está che
gando. Não chega; em geral os burros são aliados do 
algoz e andam devagar. De quando em quando para o 
bonde; é um freguês que vem lá no meio de uma rua 
transversal; ou então é uma passageira que sai, uma 
senhora gorda, com um pequeno, uma bolsa, um em
brulho, e sai primeiro a senhora, com a bolsa, depois 
o pequeno, finalmente o embrulho. Durante esse tempo 
continua o nosso castigo, lento, bárbaro, sem uma espe
rança de trégua. Nada; é apanhar calado.

Até aqui, porém, restava sempre uma consolação; a 
consolação ou a ilusão do inédito. Com o sr. Ferreira 
dissipouse essa coisa. Já não haverá inédito; tirarseão 
cem, duzentos, trezentos exemplares da mesma amola
ção. o autor terá cuidado de recolher as belas coisas que 
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distribuiu, para dálas depois em almaço ou pergaminho 
às outras criaturas humanas.

Não, Ferreira! não, governo imperial! Nada de tal 
processo; nada de dar mais asas à asneira. Basta as que 
tem. A asneira anda de bonde, de carro, a cavalo, a pé, 
tem as asas da fama, e vós ainda lhe quereis dar as do 
privilégio! odioso privilégio, Ferreira.

Escuta, patrício. olha uma coisa: Lope de Vega escre
veu as suas mil e tantas peças sem o teu processo; Voltaire 
e Rousseau não precisaram dele. Nem Shakespeare nem 
João de Barros, nem o nosso jornalista C. B. de Moura, 
que há trinta e três anos ou mais acompanha assiduamente 
as evoluções de uma política bastarda e os protestos mais 
intencionais que eficientes dos nossos partidos.2

Nas câmaras? Quem é que sente necessidade de 
apressar mais a reprodução das ideias e palavras que se 
dizem nas câmaras? Quem? Elas aí vêm todas nos jor
nais, e às vezes todas e mais algumas; o que prova que a 
taquigrafia é um processo excessivo, pois não se limita a 
tomar o enunciado. A ciência é uma pessoa demorada e 
prudente; não precisa de máquinas para falar e escrever 
depressa. No comércio uma invenção dessas seria um 
perigo; na diplomacia uma inutilidade.

A conclusão é a do princípio. Governo e Ferreira são 
dois inimigos públicos, dignos da fogueira, neste mun
do, e do inferno no outro. Que os diabos os levem e mais 
a tal máquina; é o meu voto, e será o de toda a gente que 
(modéstia à parte) enxerga dois palmos adiante do nariz.

lélio

2 Carlos Bernardino de Moura (1826?) foi editor de A Pátria, 
“folha democrata”, entre 1854 e 1890. Aqui, como noutros 
lugares, Machado exagera um pouco a idade do jornal, com 
fins cômicos.
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22 de setembro de 1884

o Asilo de Mendicância, situado na Cidade Nova (onde, 
que eu saiba, Machado nunca morou), teve um funcio
namento precário, preso nas contradições da escravidão, 
pois abrigava apenas “os mendigos absolutamente im
possibilitados de trabalhar”. Cotegipe, que era defensor 
da escravidão, também queria que os donos de escra
vos se responsabilizassem por seus “pertences”, e não os 
abandonassem quando não pudessem mais trabalhar.

bala de estalo

Peço ao sr. barão de Cotegipe e ao meu amigo Laet,1 sejam 
menos injustos com o Asilo de Mendicidade. Nenhum de
les frequenta esse estabelecimento, ao passo que eu morei 
defronte dele, e se ainda está como estava há anos, é um 
dos primeiros da América do Sul. Se decaiu é outro caso.

os mendigos vivem ali uma vida relativamente boa. 
Desfiam es topa, é verdade; mas a gente alguma coisa há de 
desfiar neste mundo. Em compensação, não pagam casa, 
nem mesa. Mesa, ainda que quei ram pagála, não pode
riam fazêlo: comem, nos joelhos, um prato de estanho 
com dois ou três bocados de feijão. É pouco, é quase nada; 
mas a consideração de não ser um pão mendigado de porta 
em porta é o seu melhor tempero. Ninguém ignora que o 
pouco com alegria vale mais do que o muito com desonra.

Não procede o fato de andarem esquálidos, com os 
ossos furando a calça e a camisa. São esquálidos, con
cordo; cada um deles é um cadáver ambulante; mas, afi

1 João Maurício Wanderley, barão de Cotegipe (181589), um 
dos mais importantes políticos do Império, e presidente do 
Conselho de 1885 a 1888. Carlos de Laet (18471927), jorna
lista e polemista conservador e monarquista. 
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nal, a gente não os foi buscar ao Banco do Brasil ou às 
fazendas de Cantagalo.2 Se algum entrou para ali menos 
magro, não sei; em todo caso, entrou para não morrer 
de fome, e uma vez que viva, também cá fora há gente 
magra, com a diferença: — que é magra e muita dela en
dividase, coisa que não acontece àqueles homens.

No tempo em que morei defronte ao Asilo, eles apa
nhavam frequentemente; mas ninguém será capaz de di
zer que o chicote tinha pregos nas pontas, ou mesmo 
alfinetes: era um simples nervo de boi, ou coisa que o va
lha, e se lhes doía, é porque os chicotes fizeramse para 
isso mesmo. Não quererão convencerme de que chicote 
e cama de plumas é a mesma coisa.
Que eles tinham um ar triste, abatido, mais próximos de 
bestas que de homens, isso é verdade; mas perscrutou al
guém as causas desse fenômeno? Seguramente, não; entre
tanto, as coisas do mundo vão de tal maneira que bem se 
pode atribuir a melancolia daqueles homens a uma causa 
propriamente filosófica, estranha à administração do Asilo.

Em compensação tinham eles recreios de toda a sor
te, que de certo modo lhes fariam esquecer a residência 
em tristes cubículos. Aos domingos de tarde, vinham 
para o pátio, não digo infecto, e ali sentados de volta, 
encostados à parede, olhavam uns para os outros. Às 
vezes olhavam para o chão — outras para o ar. Não fa
lavam; mas o velho adágio oriental de que a palavra é 
prata e o silêncio é ouro justifica essa falta de comunica
ção obrigada, que afinal era uma riqueza para eles.

Em vindo a noite, recolhiamse todos e iam para os 
seus cubículos, onde os que não dormiam catavam pul
gas ou piolhos. Cá fora nem mesmo isso faziam.

2 São os extremos opostos da sociedade brasileira: as fazen
das de Cantagalo tinham a reputação de ser as mais brutais 
do país, e a pior ameaça que se podia fazer a um escravo re
belde era “mandálo para Cantagalo”.
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outro recreio, que, segundo me consta (e só hoje o 
soube) se lhes dá é a leitura da parte comercial das fo
lhas públicas.

Parece que é uma sugestão médica: consolar da misé
ria, lendo o preço das apólices.

Eu até aqui andava persuadido de que a parte comer
cial era lida pelos comerciantes. Simples ilusão. Nenhum 
lê a parte comercial. Daí o fato de terem os jornais de 
12, dando notícia da reunião da Associação Comercial 
de 11, anunciado que a assembleia unanimemente acei
tou a demissão que o sr. Wenceslau Guimarães deu do 
lugar de diretor.3 Era inexato; a assembleia rejeitoua, 
também unanimemente; foi o que o presidente da reu
nião retificou em data de 19, nas folhas de 20. Sete dias 
depois! Em seis fez Deus o mundo, e descansou no séti
mo! façamos a mesma coisa, que é domingo.

lélio

3 Tratase de uma briga nesta associação — as informações 
dadas aos jornais vinham dos dois partidos opostos, e por isso 
se contradiziam.
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12 de julho de 1885

Nesta crônica sobre as contradições do caráter brasilei
ro, Machado começa pela música, pela qual morre “A 
nossa população maviosa e entusiasta” (palavras de um 
capítulo projetado de Dom Casmurro). A história de 
Conceição de Macabu — que não encontrei nos jornais, 
mas que certamente lá estará — mostra outro aspecto 
menos simpático do mesmo Brasil, sobretudo do inte
rior, mas que paradoxalmente combina com a meloma
nia. os chamados “princípios” políticos, disfarces para 
motivações mais mesquinhas, são um alvo preferido de 
Machado (ver a figura de Camacho em Quincas Borba).

bala de estalo

Não acabo de entender a raiva de João Tesourinha1 contra o 
pianista e o piano da esquina fronteira.

Tudo dança: só Marília
Desta lei da natureza
Queria ter isenção?2

1 Pseudônimo de Francisco Ramos Paz (18381919), colabo
rador na série “Balas de Estalo” e amigo de longa data de 
Machado. Na “Bala” do dia anterior, 11 de julho, ele se tinha 
queixado de um pianista que “se foi alojar no botequim de 
esquina da rua Nova do ouvidor, ali defronte”, e tocava até 
altas horas da manhã “quadrilhas, valsas, polcas remexidas, 
lundus langorosos, a Marselhesa, o Hino Nacional, o Boccac
cio, a Boa Noite, o Carnaval de Veneza, o Miserere…”.
2 Estribilho (adaptado) da Lira viii, Livro i de “Marília de 
Dirceu”, de Tomás Antônio Gonzaga. No original é “Todos 
amam: só Marília…”.
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Em primeiro lugar, não há botequim que se respeite, 
que não tenha um piano e um pianista para consolar os 
fregueses. Não há rua digna deste nome, que não pos
sua uma ou duas sociedades de música, e ensaio todas 
as noites, ou seis vezes por semana, sem contar os do
mingos. Há cem clubes coreográficos. Hoje mesmo, para 
não ir mais longe, dançase e tocase em diferentes so
ciedades, sendo que o baile dos Progressistas da Cidade 
Nova, segundo o seu grandioso anúncio, é refrigerante 
e estomacal.

João Tesourinha, em relação aos bailes, tem o recur
so de lá não ir, porque a entrada em todos é o recibo 
do mês, e o meu colega não é sócio. Uns chamamlhe 
calunga, outros espanta-bilontra: tudo isso exprimido 
quer dizer o recibo do mês anterior, para evitar que os 
amigos se divirtam sem pagar. Quanto, porém, aos pia
nos e filarmônicas, ouçaos João Tesourinha, como eu 
os ouço, como os ouvirão os nossos sobrinhos, pois que 
a vocação pública é a polca.

olhe, agora mesmo houve uma revolução na Con
ceição de Macabu, freguesia do município de Campos, e 
fez se a revolução a poder de música. o vigário daquela 
freguesia é o padre Antônio Chiaromonte. Quem é o pa
dre Antônio Chiaromonte? É o vigário daquela freguesia. 
Não sei outra coisa do padre, nem do vigário; mas este 
homem não é homem, é um princípio, como ides ver.

A população da paróquia estava dividida em dois par
tidos irreconciliáveis: um que queria que a provisão do vi
gário fosse renovada, outro que não. Quando um princí
pio separa os homens, e as paixões acendemse, dáse uma 
consequência que recebe um desses dois nomes, segundo 
o ponto de vista em que o narrador se coloca: tragédia ou 
sarrabulho. Foi o que ali se deu, em circunstâncias que me
recem ser confiadas à memória dos séculos.

Chiaromonte, como simples vigário, podia sacrificar
se à paz pública; mas Chiaromonte é um princípio, e 
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a natureza dos princípios é a inflexibilidade e a imuta
bilidade. Chiaromonte ficou. Minto; Chiaromonte não 
ficou, retirouse para a Barra de S. João, à espera que a 
provisão lhe chegasse. Chegada a provisão, meteua no 
bolso e voltou para a Conceição de Macabu.

Agora tu, Calíope,3 me ensina o que é que aconteceu 
depois que esse princípio novamente provisionado por 
um ano voltou às fronteiras da paróquia.

os seus partidários ergueramse como um só homem 
para recebêlo, precedidos da fama e de uma banda de 
música, não menos imortal que os princípios, e a ver
dadeira figura risonha dessas solenidades. Chiaromonte 
entrou assim na freguesia, não sei se bailando como o 
rei Davi, diante da arca,4 mas bailandolhe a alma com 
certeza. Entrou na igreja, disse missa, que os seus par
tidários ouviram, e foi dali para casa acompanhado por 
eles e pela banda.

Até aí tudo andou bem. Mas, ou fosse da música, ou 
de outra coisa, não se contentaram os vencedores com a 
manifestação. Saíram dali a arruar um pouco, música à 
frente, e passaram pela porta de um partidário adver
so, Nepomuceno chamado, que ali estava com a senho
ra. Então pediramlhe o menos que um vencedor pede 
nestes lances: que desse vivas ao vigário. Nepomuceno 
recusou. Um dos vencedores, Mesquita, pegou de uma 
garrucha de dois tiros e apontoua ao peito de Nepomu
ceno; era o menos que podia fazer. A música tocava um 
dobrado.

Foi nesse momento que a natureza fez ouvir um gri
to sublime e consolador. A esposa de Nepomuceno, ao 
ver a arma apontada ao marido, bradou que antes a ma
tassem. Mesquita hesitou um pouco, mas um tal Serpa 

3 Citação do primeiro verso do canto terceiro de Os lusíadas. 
Calíope é a musa da poesia épica.
4 Na Bíblia, 2o Samuel 6,14.
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emendou a mão ao Mesquita, pegando da garrucha e 
desfechando um tiro no peito da senhora. o marido re
cebeu o segundo tiro.

Vejo daqui o nariz do leitor um pouco atônito. Não 
leu provavelmente a notícia, e está pasmado com um tal 
desfecho: é o castigo dos narizes descuidados. Eu, no seu 
caso, espirrava; não conheço outro modo de botar fora 
o espanto.

Compreendem agora a vantagem da banda de músi
ca? Dados os tiros, a manifestação recompôs a ordem 
anterior, e foi andando ao som do oficleide, cujas notas, 
unindose de longe ao grito das vítimas, parece que for
mavam a mais deleitosa coisa deste mundo.

os que acharem que a consequência parece maior que 
a causa, devem advertir (e apelo para todos os partidos) 
que não basta, na vitória, mostrar a força dos princípios; 
é preciso mostrar também a força dos pastéis. Foi o que 
aconteceu em Conceição de Macabu. É o que pode acon
tecer na freguesia da Glória, onde dizem que já há um 
partido Honorato e outro antiHonorato.5 Para evitar o 
conflito quando se renovar a provisão não vejo outro re
curso senão acabar com todas as filarmônicas do bairro.

Sem banda de música, o entusiasmo perde cinquenta 
por cento, e os vencedores, se quiserem mostrar a força 
dos pastéis, hão de fazêlo com pastéis de verdade, coisa 
muito mais superfina. Pastéis e Xerez! é menos trágico 
e menos grotesco, e pesa menos no estômago que uma 
bala, ainda que esta seja de estalo e do

lélio

5 Não encontrei referência a esta outra briga.
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5 de outubro de 1885

Desde cedo, Machado abominava o espiritismo da li
nha de Allan Kardec, que entrara no Brasil na década de 
1860 e se difundia muito na sociedade carioca. Em boa 
parte, esse ódio se devia à “lei do progresso”, segundo 
a qual os espíritos progrediam sempre em direção à per
feição — daí a rejeição da existência do Diabo. Ver Os 
intelectuais e o espiritismo: De Castro Alves a Machado 
de Assis, de Ubiratan Machado.

bala de estalo

Mal adivinham os leitores onde estive sextafeira. Lá 
vai; estive na sala da Federação Espírita Brasileira, onde 
ouvi a conferência que fez o sr. M. F. Figueira sobre o 
espiritismo.

Sei que isto, que é uma novidade para os leitores, não 
o é menos para a própria Federação, que me não viu, 
nem me convidou; mas foi isto mesmo que me converteu 
à doutrina, foi este caso inesperado de lá entrar, ficar, 
ouvir e sair, sem que ninguém desse pela coisa.

Confesso a minha verdade. Desde que li em um arti
go de um ilustre amigo meu, distinto médico, a lista das 
pessoas eminentes que na Europa acreditam no espiritis
mo, comecei a duvidar da minha dúvida. Eu, em geral, 
creio em tudo aquilo que na Europa é acreditado. Será 
obcecação, preconceito, mania, mas é assim mesmo, e já 
agora não mudo, nem que me rachem. Portanto, duvidei, 
e ainda bem que duvidei de mim.

Estava à porta do espiritismo: a conferência de sexta
feira abriume a sala de verdade.

Achavame em casa, e disse comigo, dentro d’alma, 
que, se me fosse dado ir em espírito à sala da Federação, 
assistir à conferência, jurava converterme à doutrina nova.
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De repente, senti uma coisa subirme pelas pernas 
acima, enquanto outra coisa descia pela espinha abaixo; 
dei um estalo e acheime em espírito, no ar. No chão 
jazia o meu triste corpo, feito cadáver. olhei para um 
espelho, a ver se me via, e não vi nada; estava totalmente 
espiritual. Corri à janela, saí, atravessei a cidade, por 
cima das casas, até entrar na sala da Federação.

Lá não vi ninguém, mas é certo que a sala estava cheia 
de espíritos, repimpados em cadeiras abstratas. o presiden
te, por meio de uma campainha teórica, chamou a atenção 
de todos e declarou abertos os trabalhos. o conferente su
biu à tribuna, traste puramente racional, levantaramlhe 
um copo d’água hipotético, e começou o discurso.

Não ponho aqui o discurso, mas um só argumento. 
o orador combateu as religiões do passado, que têm de 
ser substituídas todas pelo espiritismo, e mostrou que 
as concepções delas não podem mais ser admitidas, por 
não permitilo a instrução do homem; tal é, por exem
plo, a existência do diabo. Quando ouvi isto, acreditei 
deveras. Mandei o diabo ao diabo, e aceitei a doutrina 
nova, como a última e definitiva.

Depois, para que não dessem por mim (porque desejo 
uma iniciação em regra), esgueireime por uma fechadu
ra, atravessei o espaço e cheguei a casa, onde… Ah! que 
não sei de nojo como o conte! Juro por Allan Kardec, que 
tudo o que vou dizer é verdade pura, e ao mesmo tempo a 
prova de que as conversações recentes não limpam logo o 
espírito de certas ilusões antigas.

Vi o meu corpo sentado e rindo. Parei, recuei, avancei 
e disselhe que era meu, que, se estava ocupado por al
guém, esse alguém que saísse e mo restituísse. E vi que a 
minha cara ria, que as minhas pernas cruzavamse, ora 
a esquerda sobre a direita, ora esta sobre aquela, e que 
as minhas mãos abriam uma caixa de rapé, que os meus 
dedos tiravam uma pitada, que a inseriam nas minhas 
ventas. Feitas todas essas coisas, disse a minha voz:
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— Já lhe restituo o corpo. Nem entrei nele senão para 
descansar um bocadinho, coisa rara, agora que ando a 
sós…

— Mas quem é você?
— Sou o diabo, para o servir.
— Impossível! Você é uma concepção do passado, 

que o homem…
— Do passado, é certo. Concepção vá ele! Lá porque 

estão outros no poder, e tiramme o emprego, que não 
era de confiança, não é motivo para dizerme nomes.

— Mas Allan Kardec…1

Aqui, o diabo sorriu tristemente com a minha boca, 
levantouse e foi à mesa, onde estavam as folhas do dia. 
Tirou uma e mostroume o anúncio de um medicamen
to novo, o rábano iodado, com esta declaração no alto, 
em letras grandes: “Não mais óleo de fígado de baca-
lhau”.2 E leume que o rábano curava todas as doenças 
que o óleo de fígado já não podia curar — pretensão 
(acrescentou ele com um sorriso diabólico) — pretensão 
de todo medicamento novo. Talvez quisesse fazer nisto 
alguma alusão ao espiritismo. o que sei é que, antes de 
restituirme o corpo, estendeume cordialmente a mão, e 
despedimonos como amigos velhos:

— Adeus, rábano!
— Adeus, fígado!

lélio

1 Pseudônimo de Hippolyte Rivail (1804-69), fundador da li
nha mais difundida do espiritismo e autor do Livro dos espíritos.
2 Este anúncio, de Grimault et Cie., aparecia na Gazeta com 
muita frequência.
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