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PROJETO LIVRO LIVRE    

 

Oh! Bendito o que semeia  
Livros... livros à mão cheia...  

E manda o povo pensar!  
O livro caindo n'alma  

É germe — que faz a palma,  
É chuva — que faz o mar. 

    

Castro AlvesCastro AlvesCastro AlvesCastro Alves 

 
O Projeto Livro Livre é uma iniciativa que propõe o 
compartilhamento, livre e gratuito, de obras literárias já em 
Domínio Público ou que tenham a sua divulgação devidamente 
autorizada, especialmente o livro em seu formato Digital. Sendo 
assim, não objetivamos fins comerciais ou promoção política. Tal 
qual o saudoso Nelson Jahr Garcia, pioneiro na divulgação do Livro 
Digital no idioma português, sempre estudei por conta do Estado, 
ou melhor, da Sociedade que paga impostos. Por isso, sinto-me 
também na obrigação de "retribuir ao menos uma gota do que ela me 

proporcionou". Daí o nosso esforço que se resume na simplicidade e 
na solidariedade.  

*** 

Segundo normas e recomendações internacionais estabelecidas pela 
maioria dos países, incluindo Brasil e Portugal, uma obra literária 
entra em Domínio Público 70 anos após a morte do seu criador 
intelectual.  

O nosso Projeto, que tem por objetivo colaborar na divulgação da 
Literatura em Língua Portuguesa, em suas variadas modalidades, 
busca assim não violar nenhum direito autoral. Todavia, caso seja 
encontrado algum livro que, por imprecisa razão, esteja ferindo os 
direitos do autor, pedimos a gentileza de nos informar no e-mail: 
iba@ibamendes.com, a fim de que seja imediatamente suprimido de 
nosso acervo.  



Esperamos um dia, quem sabe, que as leis que regem os direitos do 
autor sejam repensadas e reformuladas, tornando a proteção da 
propriedade intelectual uma ferramenta para promover o 
conhecimento, em vez de um temível inibidor ao livre acesso dos 
bens culturais. Assim esperamos! 

*** 

O Livro Digital é – certamente – uma das maiores revoluções no 
âmbito editorial em todos os tempos. Hoje qualquer pessoa pode 
editar sua própria obra e disponibilizá-la livremente na Internet, 
sem aquela imperiosa necessidade das editoras comerciais. Graças 
às novas tecnologias, o livro impresso em papel pode ser 
digitalizado e compartilhado nos mais variados formatos digitais, 
tais como: PDF, MOBI, EPUB, entre muitos outros. Contudo, trata-se 
de um processo lento e exaustivo, principalmente na esfera da 
realização pessoal, implicando ainda em falhas decorrentes da 
própria atividade de digitalização. Por exemplo, erros e distorções 
na parte ortográfica da obra, o que pode tornar ininteligíveis 
palavras e até frases inteiras. Embora todos os livros do Projeto 

Livro Livre sejam criteriosamente revisados, ainda assim é possível 
que algumas dessas falhas passem despercebidas. Desta forma, se o 
distinto leitor puder contribuir para o esclarecimento de eventuais 
incorreções, pedimos gentilmente que entre em contato conosco, a 
fim de efetuarmos as devidas correções. 

*** 

Ressaltamos, por fim, que o Projeto Livro Livre não se limita a 
simples publicação de textos já disponíveis na Internet, sem 
qualquer critério. Em vez disso, pautamos nosso trabalho no esmero 
gráfico e ortográfico, na digitalização e atualização de novas obras, 
na publicação de autores do nosso tempo, na conversão de livros em 
áudio etc. Buscamos assim popularizar o Livro Digital, tornando-o 
acessível a qualquer pessoa e sem nenhum custo.  

É isso! 

Iba Mendes 
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DOIS MURROS ÚTEIS 
CONTO MORAL 

 

 
AS PESSOAS QUE FALAM SÃO: 
Bonifácio José Andraens 
D. Luísa Andraens 
Venceslau Mendanha 
Joaquim Gonçalves Parada. 

 
 

QUADRO I 
No Porto – 1849. 

(Sala. D. Luísa e Venceslau) 
 
D. LUÍSA 
Somos incombináveis. Vossa senhoria está fora deste mundo. 
Concebe coisas extravagantes, umas angélicas, outras diabólicas. 
Quando se grimpa às nuvens, à procura do impossível, deixa um pé 
na Terra, a esmagar corações. É duro subir por tal escaleira!... A 
glória da poesia tem exigências medonhas! 
 
VENCESLAU 
Glória, não, coroa de espinhos e irrisão, minha senhora. 
 
D. LUÍSA 
Suportável coroa, que se faz amar, adorar e invejar! 
 
VENCESLAU 
Ninguém vê em que sangue têm a raiz as flores! O riso, este agitar 
estúpido dos beiços, é uma máscara. 
 
D. LUÍSA 
E as lágrimas? 
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VENCESLAU 
São o licor de umas glândulas chamadas lacrimais. A dor, que 
sechora, gasta-se. Nenhuma paixão resiste, quando começa 
chorando. Euma regalia o desabafar em prantos. As crianças 
facilmente choram, e logo riem. Mas há criaturas ilacrimáveis. A dor 
nelas é fogo, e não água. Queima-lhes o coração e o cérebro. 
 
D. LUÍSA 
E é assim o senhor Mendanha!!... Custa a crer! Na manhã da vida, 
com tão esplêndida aurora, futuros a rasgarem-se tão lindos!... 
Desça à Terra... Viva!... Não o interessa nada deste mundo? 
 
VENCESLAU 
Já não estremo a rosa do cardo. Pigmeus e gigantes, diante de mim, 
estão na mesma profundidade do atoleiro... 
 
D. LUÍSA 
E o amor? 
 
VENCESLAU 
Perdeu-me! 
 
D. LUÍSA 
Traíram-no? 
 
VENCESLAU 
Não me compreenderam. 
 
D. LUÍSA 
Encontrou sempre mulheres boçais? 
 
VENCESLAU 
Nunca! A minha desgraça foi isso... 
 
D. LUÍSA 
Antes as queria estúpidas?!... Que esquisito!... 
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VENCESLAU 
Que infeliz, minha senhora!... Eu amei em silêncio... 
 
D. LUÍSA 
E queixa-se! Até querem que as pobres mulheres entendam o 
silêncio!... 
 
VENCESLAU 
E pode sorrir, D. Luísa?!... Não sabe que eu amei até enlouquecer! 
Sete meses vivi sem consciência da vida... E, ao sair deste letargo, vi 
minha família consternada... E, quando, pela primeira vez, desci à 
rua, encontrei com seu marido a mulher que me endoidecera... Eis-
me aqui sem alma. Vi ontem morrer um operário, rodeado de filhos 
sem mãe. Choravam sete vozes inocentes: não me compadeceram! 
Hoje, dei esmola a um homem, caído de uma alta posição; ouvi-lhe 
glacialmente a história das vergonhas que tragara até à derradeira 
da mendiguez; pois declaro a vossa excelência que ouviria com a 
mesma insensibilidade a história da brilhante subida donde o 
despenharam. 
 
D. LUÍSA 
Essa apatia é temporária. A alma tem suas borrascas, invernos e 
gelos. Vossa senhoria há de amar ainda muito, muito. São muitas as 
primaveras do coração. Espere que, mesmo contra sua vontade, tem 
de amar... 
 
VENCESLAU (sinistro) 
A corda da estrangulação... 
 
D. LUÍSA 
Que pavor de linguagem!... 
 
VENCESLAU 
As pessoas que amam, e são amadas, apavoram-se da minha 
linguagem!... Cuidam que a dor é um absurdo, e o Inferno um 
devaneio ardente da poesia. 
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D. LUÍSA 
Eu nunca fui amada, senhor Mendanha. A alusão, infelizmente, não 
me toca. 
 
VENCESLAU 
Pois seu marido... 
 
D. LUÍSA 
Meu marido acha-me uma interessante escrava. A minha satisfação 
é uma violência. O orgulho é que me faz rir. Olho para estas sedas 
como a odalisca para as suas cabaias estreladas de ouro. Sei que o 
amor é grande, o amor do coração humano; mas, sem o romance e a 
poesia, nunca poderia calcular-lhe a sublimidade. A julgar por mim 
e pelas minhas sensações o amor seria o rótulo impostor do mais 
grosseiro materialismo. Estou aqui por obediência e talvez por 
ambição. Enganaram-me, e, para me enganarem, brutificaram-me 
primeiro com a promessa de faustos e delícias brutas. Aceitei o jugo, 
e resignei-me. O amor maternal é a compensação. Outra corda não 
soa em minha alma, nem outra luzinha se abre na minha escuridade. 
Eu sorrio-lhe, e minha filha acaricia-me. Mas... assim mesmo... que 
vazio na minha vida... que dura precisão de o encher de lágrimas!... 
 
VENCESLAU 
Não me sensibiliza, minha senhora. É essa uma invejável vida 
vegetal! Se é!... Deixe-se viver assim, D. Luísa. Não queira saber o 
que é esse fruto de Pentápolis, chamado amor: dentro é cinzas, e 
fora um encanto de olhos. 

 
 

QUADRO II 
Os ditos e Bonifácio José Andraens. 

 
D. LUÍSA (em sobressalto)  
Meu marido!... (Serenissimamente) Ainda bem que ele veio!... Eu ia 
descaindo numa sensabona! 
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ANDRAENS 
Criado do senhor Mendanha!... Que sabe o senhor do ministério? 
 
VENCESLAU 
Nada. 
 
ANDRAENS 
Que faz o senhor ao seu tempo?! Vossa senhoria é que podia ler os 
jornais de fio a pavio, que não tem que fazer. 
 
VENCESLAU 
Que me importa a mim governos e jornais? 
 
ANDRAENS 
E a baixa das notas também lhe não importa? 
 
VENCESLAU 
Não, senhor; eu ando a vender o meu patrimônio, e recebo o preço 
em moeda sonante. 
 
ANDRAENS 
Isso é não ter amor da Pátria. 
 
VENCESLAU 
Há de ser isso, senhor Andraens... Amei a minha aldeia; mas, à 
medida que fui vendendo os bens que lá tive, e vendo os que me 
restam, senti e sinto que o amor da aldeia é o amor aos bens. 
 
ANDRAENS 
Faz mal em vender. 
 
VENCESLAU 
Isso também é verdade; faria melhor em comprar. 
 
ANDRAENS 
Gaste menos, e empregue-se. Lembre-se da velhice. 
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VENCESLAU 
Na velhice me lembrarei da mocidade; lembrar o futuro é desvario. 
Eu sei o tempo que hei de viver. 
 
ANDRAENS 
Ora essa!... 
 
VENCESLAU 
“A vida é um contrato cuja condição é a morte”, disse o 
cristianíssimo Chateaubriand. 
 
D. LUÍSA 
A ideia do suicídio!... 
 
VENCESLAU 
Teorias que não assustam nem matam. 
 
(D. Luísa ergue-se triste, e sai.) 
 
ANDRAENS 
O conde de Tomar arranjará o empréstimo? 
 
VENCESLAU 
Arranjará. 
 
ANDRAENS 
E se não arranjar? 
 
VENCESLAU 
Não arranja. 
 
ANDRAENS 
E cai... pudera não! 
 
VENCESLAU 
É bem de ver. 
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ANDRAENS 
Que me diz aos roubos das alfândegas? 
 
VENCESLAU 
São roubos das alfândegas. 
 
ANDRAENS 
Isto é um país que está a acabar! 
 
VENCESLAU 
Parece-me que sim. 
 
ANDRAENS 
E o meu dinheiro? 
 
(D. Luísa, e o escudeiro com o chá) 
 
D. LUÍSA 
O eterno tema da política!... Sempre a política!... Apre! 
 
ANDRAENS 
Vamos agora falar em vestidos, menina!... As mulheres são tolas!... 
 
(D. Luísa corou.) 
 
VENCESLAU 
A reflexão de sua senhora foi inocente. 
 
ANDRAENS 
Cada coisa em seu lugar. Não te metas onde não és chamado, diz o 
rifão. 
(Treme a chávena na mão de Luísa. O senhor Andraens come fatias, e diz 
ao escudeiro que lhe tire as botas.) 
 
D. LUÍSA (erguendo-se, mais furiosa que o necessário) 
Senhor Mendanha! Este indecente espetáculo é necessário ao bem-
estar de meu marido! (Sai. Andraens cuida que a esposa denomina 
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“espetáculo indecente” a extração dos botins) 
 
ANDRAENS 
Ela que rosnou? 
 
VENCESLAU 
Nada ofensivo. 
 
ANDRAENS 
Tem demônio ela!... A literatura derranca-ma! Faça-me o favor de 
lhe não trazer mais novelas, amigo e senhor Mendanha... O senhor 
sabe o que são mulheres... 
 
VENCESLAU 
E também sei o que são homens. Há mulheres santas, e homens 
santos. 
 
ANDRAENS 
Eu sou um, aqui onde me vê! 
 
VENCESLAU 
O senhor é injusto, e desculpe-me, se o não acho santo. 
 
ANDRAENS 
Então o senhor acha bonito que minha mulher se intrometa com 
dichotes em questões sérias? 
 
VENCESLAU 
Um bom marido não obriga sua mulher a corar diante de estranhos. 
Consinta-me a sua bondade esta reflexão. 
 
(Andraens conta notas, que tira de uma carteira. Faz aritmética a lápis, e 
resmunga. Mendanha tosqueneja, riça o bigode, levanta-se e despede-se. 
Andraens manda trancar as portas, e vai à cozinha saber se compraram 
pescada para a ceia. D. Luísa está a chorar às escuras.) 
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QUADRO III 

Quarto de Venceslau Mendanha num hotel. 
 

(Mendanha bebe conhaque e escreve) 
 
“Página de um livro.  
 
Sou um mistério! 
 
As lágrimas daquela mulher são a voz de Jesus Nazareno ao Lázaro! 
 
Via-a chorar!... Oh!... avezinha sem franças de árvore!... Voa, voa, 
por esses céus além, e pousa em minha alma, que te segue! 
 
Ó Luísa, Luísa, como eu te amo! 
 
És a pomba da minha arca! Já vejo terra! Já as águas tempestuosas se 
abaixam! 
 
Eu não tinha amado nunca, nunca!... 
 
Cuidei que o escuro do meu abismo era a cor do mundo! Não! O 
mundo é belo! A alma banha-se em ondas de luz! 
 

Et caetera.” 
 
(Entra Joaquim Gonçalves Parada.) 
 
PARADA 
Aqui estou. Bebamos! e confidenciemo-nos. Vens de casa do 
Andraens? 
 
VENCESLAU 
Venho. 
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PARADA 
Sempre de granito... 
 
VENCESLAU 
Quem, ele? 
 
PARADA 
Tu; tu de granito sempre aos olhos dissolventes dela!... 
 
VENCESLAU 
Não me fales nela. 
 
PARADA 
Amarás tu Luísa? 
 
VENCESLAU 
Não sei. 
 
PARADA 
Que ela o não soubesse, acontece isso com muitas; mas tu!... é 
original a ignorância! 
 
VENCESLAU 
Penso muito nela. 
 
PARADA 
Então amas. 
 
VENCESLAU 
E não volto lá. Temo-a! 
 
PARADA 
Eu a temer alguém era o marido, que tem um pulso de elefante! 
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QUADRO IV 
Bonifácio José Andraens e D. Luísa. 

 
ANDRAENS 
Menina! é preciso economias. O estado ameaça bancarrota. Leia O 
Estandarte, e verá. Os meus capitais estão comprometidos 
seriamente. Trago duzentos contos nas mãos do governo. 
 
D. LUÍSA 
Então que queres? 
 
ANDRAENS 
Fala-me com bom modo, menina! Quero economias. Comer e beber 
bem; vestir o necessário; teatro uma vez cada mês; bailes acabaram-
se; carruagem acabou-se: é o que eu quero. 
 
D. LUÍSA 
Pois cumpra-se. 
 
ANDRAENS 
Tu estás a chorar? 
 
D. LUÍSA 
Deixe-me chorar, senhor! 
 
ANDRAENS 
É pr’ámor do trem e do camarote. 
 
D. LUÍSA 
Deixe-me! 
 
ANDRAENS 
Pois fica-te. Não podes com a felicidade, mulher!... Ora anda lá, que 
o caldo entorna-se!... Os romances, as literaturas... 
 
D. LUÍSA 
Fale baixo... que nos ouvem os criados. 
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ANDRAENS 
Em minha casa berro à minha vontade. 
 
D. LUÍSA 
Menos expondo-me à irrisão dos seus criados, ouviu? Distinga entre 
as nossas educações, senhor Bonifácio! 
 
ANDRAENS 
Cáspite!... Temos a princesa Magalona! 
 
D. LUÍSA 
Escarneça, mas ouça! Se o senhor descobrir ao mundo as nossas 
desavenças, eu ponho um pé sobre os preconceitos, e não me 
importarei que me vejam uma nódoa na fronte. 
 
ANDRAENS 
Não entendi. 
 
D. LUÍSA 
Bem sei... 
 
ANDRAENS 
Duas palavras ao ouvido, menina. Chega cá a orelha... Eu não sou 
para graças. Olha que os criados agora não ouviram... 

 
 

QUADRO V 
Bonifácio José Andraens, D. Luísa, Venceslau e Joaquim Gonçalves Parada. 
 
VENCESLAU 
Apresento o senhor Parada. 
 
ANDRAENS 
Muito gosto em conhecer. 
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D. LUÍSA 
Os amigos de vossa senhoria, senhor Mendanha, são todos dignos 
da nossa estima. 
 
PARADA 
Minha senhora, folgo imenso de... 
 
ANDRAENS 
Viram o artigo do Estandarte? 
 
VENCESLAU 
Sobre? 
 
ANDRAENS 
Não viu; e o senhor Parada? 
 
PARADA 
Só leio a Nação. 
 
ANDRAENS 
É realista o senhor? 
 
PARADA 
Ufano-me. 
 
ANDRAENS 
Sebastianista, no caso! Ainda os há!... 
 
(D. Luísa envergonha-se do marido.) 
 
PARADA (à parte) 
Com efeito!... nesta casa usa-se uma franqueza patriarcal! 
 
ANDRAENS 
Com que então realista! É boa asneira! 
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D. LUÍSA 
Bonifácio! 
 
ANDRAENS 
Estarás tu realista, menina? 
 
PARADA 
Deve sê-lo. As senhoras, como rainhas absolutas devem simpatizar 
com a realeza. 
 
D. LUÍSA 
Não sei retribuir o primor da lisonja. 
 
PARADA 
Quem diz a verdade, dá-se por bem pago de a ter dito. 
 
ANDRAENS 
O conde de Tomar cai! 
 
VENCESLAU 
É possível. Deixá-lo cair. 
 
 
D. LUÍSA 
Divertiu-se muito no seu passeio à província, senhor Mendanha? 
 
(Andraens faz má cara.) 
 
VENCESLAU 
Enojei-me muito, minha senhora. A poesia das montanhas é como as 
flores de lá: dura momentos. As estalagens são covas de insetos 
desde a carocha até à lagarta. As pastoras andam muito sujas; e as 
estradas são lamaçais. 
 
D. LUÍSA 
E o senhor Parada é também refratário à poesia campestre? 
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PARADA 
Eu não faço versos, minha senhora. Quando vou às aldeias é dormir. 
Dormir é realizar as inocentes delícias da Arcádia. Viver estranho ao 
mundo é realizar o verso do rato de La Fontaine: Les choses d’ici-
bas ne me regardent plus. 
 
D. LUÍSA 
E é feliz? 
 
PARADA 
Como os ratos, enquanto os gatos os deixam. Creio que sou feliz. 
 
D. LUÍSA 
L’homme Je plus heureux est celui qui croit l’être, diz Fénelon. 
 
ANDRAENS 
Falem linguagem cristã. 
 
PARADA 
Creio em vossa excelência ainda mais que em Fénelon. Eu, quando 
não durmo, estou a rir-me. 
 
 
D. LUÍSA 
Ri-se agora, ou dorme? 
 
PARADA (embaraçado) 
Agora... não me conheço! 
 
D. LUÍSA (a Mendanha) 
O seu amigo é temível! 
 
VENCESLAU 

Les esprits dont on nous fait peur 
Sont les meilleurs gens du monde. 
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ANDRAENS (boquejando) 
Que me dizem das pautas de Espanha? 
 
PARADA 
Que são pautas de Espanha? 
 
ANDRAENS 
Que pergunta! Os senhores onde vivem? 
 
D. LUÍSA 
Podem viver, sem saber o que são pautas de Espanha. 
 
ANDRAENS 
Então que deve saber um homem? 
 
D. LUÍSA 
Primeiro que tudo um compêndio de civilidade. 
 
PARADA (à parte) 
Toma! 
 
ANDRAENS 
Está cada vez mais atolambada esta minha literata! Tu não te 
calarás, mulher!... Não tens emenda!... 
 
(Estupefação gera) 
 
ANDRAENS 
Jogam a sueca? 
 
PARADA 
Eu mal; mas com um parceiro tolerante... 
 
(Abancam, e jogam. Mendanha está emparceirado com D. Luísa. Andraens 
desconfia que eles se fazem sinais cavilosos com referência ao jogo, e 
protesta. À meia-noite, saem os hóspedes.) 
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(Dois monólogos) 
 
MENDANHA (no passeio das Virtudes, à uma hora da manhã) 
Ó Luísa! bem te vejo pálida e lacrimosa naquela estrela!... As 
lágrimas de teus olhos são doces como a linfa da fonte de Siloé! 
 
PARADA (à mesma hora, no passeio das Fontainhas) 
Abre-te, meu coração! Luísa é o bálsamo das tuas feridas!... Ai! tu 
dirás, ó Lua, se mais fino amante, se Petrarca ou Dante alguma noite 
te contaram mais maviosos segredos!... Como eu te amo, Luísa! 
 
(Coisa que não é Quadro; mas pode ser Painel) 
 
CARTA DE D. LUÍSA ANDRAENS A VASCONCELOS 
MENDANHA: 
 
“Não pedi ao céu coragem para escrever-lhe. É abusar da 
Providência, é injuriá-la pedir-lhe auxilio em lances destes. A 
religião não consolou Heloísa. É a desgraça que me dá valor. É a 
desgraça que me absolve. De algum bem me havia de servir ela! 
Tenho febre. Vejo-me indigna, abomino-me, e todavia prezo agora 
mais que nunca a minha vida. Ai! eu compreendo-me!... Sonhei o 
amor! 
Que venho eu pedir-lhe, Venceslau? A compaixão do amigo. Nem 
isso já pode dar-me?... É uma lágrima que eu venho pedir-lhe. Não 
me escarneça. 
 
Oh! com que perdição o amo! Digo-lho por estes lábios impuros; 
digo-lhe com o coração virgem; digo-lho com a santa candura dos 
quinze anos! Peço-lhe vida, peço-lhe amor que me faça esquecer esta 
vergonha.” 
 
CARTA DE JOAQUIM GONÇALVES PARADA A D. LUÍSA 
ANDRAENS: 
 
“Era ontem por noite alta. 
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A Lua balouçava-me em coxins de azul; 
 
E o Douro soluçava no seu cinto de fragas; 
 
E a natureza, filha do Senhor, ouvia em silencioso pasmo o eco 
sonoroso do eterno fiat! 
 
E eu, alma irrequieta como uma das luzentes sombras, que regiram 
nos limbos do Dante, buscava-te, ó Beatriz, ó visão puríssima, ó 
mago Santelmo de perdido náufrago; Luísa! Luísa! sobre qual 
abismo me impende a tua mão! Rainha de imortal esplendor, huri, 
ave do Paraíso, lâmpada do santuário das regiões divinas! como eu 
te dobro este joelho nunca dobrado às filhas dos homens! 
 
Tu és a mirra e o cardamomo das aras do Senhor! 
 
És a abelha das colmeias do Céu! 
 
És o soído da harpa eólia! 
 
És o aroma das flores místicas! 
 
És a veneziana em sua gôndola! 
 
És a visão de Maomé, quando inventou o Céu! 
 
E eu amo-te... Oh! como eu te amo, Luísa!... Se queres saber o meu 
nome, pergunta-o ao suspirar da noite, à claridade suavíssima da 
Lua, àquela estrela que além me está dizendo de ti os inefáveis 
mistérios da tua dor!” 
 
(E nada mais continha) 

 
 
 
 



19 
 

QUADRO VI 
D. Luísa e Venceslau. 

 
D. LUÍSA (trêmula) 
Bem haja! A sua carta, Venceslau, deu-me ânimo para o receber sem 
pejo! Como as nossas almas se encontraram! 
 
VENCESLAU 
A minha carta?! Qual... 
 
D. LUÍSA 
Sim... a carta que recebi ontem. 
 
VENCESLAU 
Eu é que recebi ontem uma carta de Luísa.  
 
D. LUÍSA 
E, ao mesmo tempo, escrevia-me outra... 
 
VENCESLAU 
Eu!... Nego! 
 
D. LUÍSA 
Ela aqui está. Nega?! 
 
VENCESLAU 
Esta letra... esta letra... oh, Céus! 
 
D. LUÍSA 
Que é?! 
 
VENCESLAU 
É do meu amigo Parada! (Desfranze sorriso feroz, e senta-se a suar) 
 
D. LUÍSA 
Pois Parada ousou!... E eu doida de contentamento! doida de 
esperanças!... Por que não havia de ser sua esta carta, ó Venceslau?! 
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VENCESLAU 
Deixe-me vê-la. (Lê.) Tem muita tolice! Quem é que chama ave e 
lâmpada e cardamomo a uma senhora!... Este homem é infame e lorpa! 
Eu a vingarei, e me vingarei, porque eu amo-a, Luísa! 
 
D. LUÍSA (exagitada de júbilo) 
Que ouvi!... 
 
VENCESLAU 
Passos de seu marido... Cumpre fugir! 
 
D. LUÍSA 
Por onde?... A esta hora não o esperava... Por onde há de fugir! 
 
VENCESLAU 
Esta janela... 
 
D. LUÍSA 
Dá sobre a quinta... é grande risco... Estamos perdidos! 
 
VENCESLAU 
Morrerei, querendo salvá-la! 

 
 

QUADRO VII 
D. Luísa, desmaiada, Bonifácio Andraens mais vermelho do que o costume. 
 
ANDRAENS 
Aqui há marosca! Ó menina! (Sacudindo-a) Temos flato! Upa! Toma 
lá água. 
 
D. LUÍSA (volvendo-se a si) 
Não quero água. Estou morta!... 
 
ANDRAENS 
Parece-me que não, menina. Anda comer, que isso é fraqueza. 
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D. LUÍSA 
Morta!!... 
 
ANDRAENS 
Toma uma pitada, a ver se espirras, menina. Queres que te esfregue 
as fontes? 
 
D. LUÍSA 
Não!... Deixa-me!... 
 
ANDRAENS 
Vou buscar umas folhas de arruda ao quintal. 
 
D. LUÍSA 
Não, não... (Segurando-o pelo casaco.) Detesto a arruda! Não me 
mates!... Vamos jantar... isto é debilidade, meu amigo... Não é nada. 
 
(Vão para a mesa. D. Luísa está amável. Pergunta o que diz “O 
Estandarte” e discorre a respeito das pautas de Espanha, e da quebra das 
notas.) 
 
ANDRAENS (recolhe-se ao seu escritório, e faz o seguinte solilóquio) 
Aqui há marosca! A mim não me embaças tu, Luisinha! Eu te 
pilharei com a boca na botija!... É um dos dois... Se não forem 
ambos... Tinha graça!... Eu que, por dá cá aquela palha, deslombei 
homens, se me deixava mangar por estes safios! 
 

 
QUADRO VIII 

É noite. Parada e Venceslau encontram-se à porta de Bonifácio José 
Andraens. 
 
VENCESLAU 
Procurei-o hoje, três vezes, senhor! 
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PARADA 
Que modos são esses?! 
 
VENCESLAU 
O senhor é um biltre! 
 
PARADA 
Isso é graça? Entendamo-nos, Venceslau! 
 
VENCESLAU 
Estamos entendidos! O senhor praticou a vilania de escrever a Luísa 
uma carta cheia de asneiras... 
 
PARADA 
Defendo o meu estilo, senhor Mendanha. O meu estilo primeiro que 
tudo, depois a honra! Se viu a carta... 
 
VENCESLAU 
Vi! 
 
PARADA 
Pois se viu, retire a expressão asneiras. 
 
VENCESLAU 
Não retiro, senhor Parada!... É ridícula a sua carta... Estilo como 
aquele... 
 
 
PARADA 
É bíblico: o estilo da minha carta é bíblico. Aprenda, ignaro! 
 
VENCESLAU 
Seja o que for! Reclamo uma satisfação. O senhor sabe que eu amo 
Luísa. 
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PARADA 
É verdade, desconfiei que sim; mas a paixão é cega. Eu também a 
amo. 
 
VENCESLAU 
Fui eu quem o apresentei. 
 
PARADA 
E quem o apresentou ao senhor? Foi o marido. Envergonhe-se um 
de nós. 
 
VENCESLAU 
Não me moralize, seu bandido da honra! 
 
PARADA 
Não me bata no ombro, quando não... 
 
VENCESLAU 
O quê? 
 
PARADA 
Passo a vias de fato. 
 
VENCESLAU 
E quer dar aqui escândalo?... Amanhã lhe envio as minhas 
testemunhas. Duelo de morte! 
 
PARADA 
Nem eu me bato de outra maneira. 
 
VENCESLAU 
Agora, retire-se! 
 
PARADA 
Não quero! Retire-se o senhor. 
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VENCESLAU 
Eu vou passar a noite a casa do meu amigo Andraens. 
 
PARADA 
Pois eu também vou passar a noite a casa do meu amigo Andraens. 
 
(Abre-se a porta, sem toque de campainha). 

 
 

QUADRO ÚLTIMO 
Bonifácio Andraens sai à rua de chinelos amarelos, e barrete de pele de 
lontra, e diz: “ Venho à rua receber os meus amigos...” E, sem mais 
delongas, estampa na fronte de cada um dos amigos dois murros 
simultâneos, murros capazes de matarem baleias. Os franzinos moços veem 
as estrelas, e estendem-se o mais horizontalmente que podem. Bonifácio 
entra em casa, e pergunta se esta na mesa a pescada. 

 

MORALIDADE 

Os dois murros foram úteis; e muita gente dirá que um terceiro não 
seria de todo em todo inútil. Era. A senhora D. Luísa, desde aquela 
noite, lê menos, e — o que mais assombra! — engorda mais. 
 
Este conto parece inventado? Não lhes direi que vão perguntá-lo aos 
dois galãs, que são hoje maridos, e homens de bem às direitas; nem 
à dama, que seria indelicadeza; mas falem no caso ao senhor 
Bonifácio que ele mostra-lhes uma alavanca em cada pulso, e diz: 
“Foram dois murros úteis a eles, a mim, à minha mulher, à sociedade 
e aos costumes nacionais.” 
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