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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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O TIO EGRESSO E O SOBRINHO BACHAREL 
CAPÍTULO DE UM ROMANCE MAÇADOR 

 
 

AS PESSOAS QUE FALAM SÃO: 
Tio. 
Sobrinho. 

 

 
 
 

TIO 
Que lês tu, rapaz? 
 
SOBRINHO 
Coisa edificativa, posto que péssima tradução de romance. É Os 

Amores de Paris, por Féval. O capítulo VI trata do Fandango. 
 
TIO (algum tanto sobre o pávido) 
Fandango! que é isso? 
 
SOBRINHO 
Escute. (Carmela estava meia deitada no canapé, e Western, sentado 

defronte numa cadeira, acabava de comer um biscoito molhado em vinho de 

Bordéus) Feios quadros estes... pintados! Isto indigna-o, e 
escandaliza-o, meu tio? Pois a vida é isto. Carmelas, biscoitos e 
vinho. 
 
TIO 
Estás corrupto. 
 
SOBRINHO 
A corrupção está no ar. 
 
TIO 
Cuidei que o ar deste século era um clarão. 
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SOBRINHO 
É um clarão corrupto. Quer meu tio objurgar contra o progresso? A 
atualidade palpita mesmo debaixo da mão de ferro dos noitibós. Os 
preconceitos foram espalmados sob o rolo da imprensa. O velho 
edifício está a derruir-se. Choverá quarenta dias e quarenta noites 
óleo de mamona com que a humanidade ficará limpa. Salve-se 
numa arca, meu tio. De bichos, leve só galinhas, coma e durma; e, se 
tiver pomba, que mandar à descoberta do mundo velho, dou-lhe de 
conselho que a coma também. 
TIO: És um mariola, homem!  
 
SOBRINHO (distraído) 

Linda, linda se desliza, 

como o velo, como a brisa, 

que na flor se aromatiza, 

aljofrada da manhã! 

Tem os mimos da baunilha, 

é estrelinha que rebrilha 

é a mais dileta filha 

do fantástico Ossian! 

 
TIO 
Isso que é? 
 
SOBRINHO 
É poesia com nervo. 
 
TIO 
Poesia isso? 
 
SOBRINHO 
Pois então? Poesia será o Bernardes, o Ferreira, o Filinto? 
Animalicidas! Não há flor da alma que eles não estragassem! 
 
TIO 
Essa asneira é maior de marca, doutor. 
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SOBRINHO 
Os chatos! Nunca sentiram rebentar-lhe o peito em etnas de lirismo. 
O volátil e diáfano do intelecto saía-lhes grosso e pesado como um 
tamanco! Aqueles madrigais, e aquelas nossas avós esmadrigadas 
por eles! 
 
TIO 
Que dizes tu, farsante? 
 
SOBRINHO 
Quando viram eles a poesia?, esta maga que vive em palácios de 
missanga?, esta donosa que ora se carpe e destrança as madeixas de 
ouro, ora borboleteia a iriar as asas nos brilhos prismáticos da 
fantasia doida? 
 
TIO 
Doutor Polido!... E a gramática? 
 
SOBRINHO 
Qual gramática? 
 
TIO 
Pergunto eu se a gramática borboleteia também. 
 
SOBRINHO 
Não entendo. 
 
TIO 
Entendo eu. Fazes-me dó, rã inchada! Que sabes tu, e que sabe a tua 
geração? Donde vêm vocês? Onde está a novidade do livro? 
 
SOBRINHO 
Não fazemos livros novos como os do século passado, que estavam 
feitos havia mil anos. 
 
TIO 
Macacos de França! Trejeitais, careteais pelos moldes que de lá vos 
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trazem os ventos pestíferos da impiedade. A quem roubavam os 
escritores do século passado? 
 
SOBRINHO 
Aos Latinos. 
 
TIO 
Como sabes tu isso, se não sabes latim? 
 
SOBRINHO 
Os velhos não têm outra injúria com que argumentar contra os 
novos: não sabem latim! E por que não hão de saber latim os 
rapazes?! Que Ornar incendiou as bibliotecas por onde estudavam 
os moços de há cinquenta anos? Perdeu-se, porventura, a arte da 
língua latina?... A irracionalidade dos fósseis!... O último frade da 
congregação do Oratório levou consigo o último exemplar do 
“Novo Método”?... Não sabemos latim!... forte teima!... O que nós 
não sabemos é o que a fradaria escreveu em latim fradesco: isso é 
que a gente não lê. Lê-se o latim simples da versão bíblica, lê-se o 
latim grandioso da idade áurea de Roma. 
 
TIO 
Da versão bíblica!... Ora essa! Vocês sabem lá o que é a Bíblia! 
 
SOBRINHO 
Eu sei mesmo os relanços da Bíblia em que os velhos são 
severamente corrigidos pelos novos. Meu caro tio, a questão não é 
de latinidade, é de cabelos brancos. A decrepidez rói-se porque 
temos cabelos negros. 
 
TIO 
Necedade pueril!... Vamos à Bíblia... Dá-me conta dos anciãos 
corrigidos pelos rapazes. 
 
SOBRINHO 
Aí vou. Daniel, o profeta, contava doze anos de idade, quando 
repreendeu Sedécias e Acabe, dois anciãos que espreitavam... direi só 
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espreitavam, Susana no banho. Isto é assim, meu tio? 
 
TIO 
Vamos adiante. 
 
SOBRINHO 
Deus disse a Jeremias, aos dezesseis anos de idade, que pregasse a 
moral aos velhos. Puer ego sum, disse Jeremias: “sou muito rapaz”. 
Os anciãos no reino de Judá eram para mais de cinco mil, e o eleito 
para morigeração dos velhos foi o mancebo. Salomão tinha doze 
anos, quando julgou entre as duas mulheres, que se disputavam o 
filho. Sou eu que minto ou a Bíblia?... 
TIO: A Bíblia tem variadas interpretações. 
 
SOBRINHO 
E a história? Valério Corvino foi cônsul aos vinte anos; Pompeu, aos 
dezenove, capitaneou três legiões. As cãs o mais que indicam é 
velhice. Cani indices aetatis, non prudentiae: isto é de Cícero. Nós, os 
rapazes, lemos Cícero. Nada há aí mais torpe que um velho fazendo 
alarde de muitos anos como prova de sua muita vida. Nihil turpius 

est quam grandis natu sen ex, qui nullum aliud habet argumentum quo see 

probet diu vixisse propter aetatem. Isto é de Sêneca. Nós, os rapazes, 
lemos Sêneca. Era já balda de Caifás, dar vaias aos moços: Vos 

nescitis quidquam. “Não sabeis patavina.” O farisaísmo moderno, 
como não encontra Cristo que sentenciar, arvora cruz ao gênio, e 
crucifica-o porque não sabe latim. 
 
TIO 
Fazes-me sono (abre a boca, e benze-a). Como é que vocês tão lidos, 
pelos modos, em bons exemplares, são tão imorais? 
 
SOBRINHO  
É por que o latim não moraliza... Vamos ao sério: em que está a 
nossa desmoralização? Quer-me falar do amor? da sede do infinito?, 
desta sublime loucura da paixão de anjos que nos preluzem os 
páramos da glória, da luz infinda? 
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TIO 
Não entendi. Isso é Sêneca ou Cícero? 
 
SOBRINHO 
Isto sou eu. 
 
TIO 
Lá me quis parecer que eras tu, meu sobrinho. Que te preluzem os 

páramos? 

 
SOBRINHO 
Chacoteia Vossa Reverência? 
 
TIO 
Não, senhor doutor: consulto a esfinge. Com que então o amor... 
 
SOBRINHO 
O amor é a vida, Deus é a vida, e amor é Deus, e Deus é a mulher. 
 
TIO 
Cala-te, sacrílego! 
 
SOBRINHO 
Aí está! aí vem a mordaça! É por isso que conspiramos contra os 
velhos, desmemoriados do que foram. Torquemadas do mais vital 
da alma, que é o amor, é por isso... 
 
TIO 
Sabes tu bem o que são mulheres? Diz-me aí tu, patarata, o que são 
mulheres? 
 
SOBRINHO 
E o tio sabe? 
 
TIO 
São animais bípedes. 
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SOBRINHO 
A mulher é uma aurora sempre a apontar como prenúncio do dia 
eterno do Céu. Ouve-se no murmúrio do arroio, no gemer da harpa 
eólia, na consonância harmoniosa das esferas. 
 
TIO 
Na consonância consonante, queres dizer. O pleonasmo vem a 
ponto. A mulher pode ser também pleonasmo, assim como é arroio, 
e aurora a nascer sempre. Parecia-me melhor dizer-se que a mulher 
é a fêmea. A natureza aplaude esta definição. Penso, porém, que 
vocês, os poetas, não lhe chamam fêmea, por delicadeza consigo 
mesmos, receando que a mulher lhes chame machos! Pois são, são-
no em duplicado. A mulher, a meu ver, é a que ministra ao Baltasar 
embriagado a taça, enquanto Ciro lhe derruba as oitenta portas de 
bronze da cidade. A mulher é Aspásia, que tira a coroa da cabeça a 
Ciro, e o esbofeteia... 
 
SOBRINHO 
Isso é contraproducente, meu tio. Com esse argumentar provo eu 
que a mulher com um fio dos seus cabelos louros amarra um leão. 
Quem venceu primeiro Marco Antônio? Foi Cleópatra ou César 
Otaviano? 
 
TIO 
E quem tirou a cabeça a Marco Antônio? 
 
SOBRINHO 
A cabeça beijada por ela!... Oh! valeu bem a pena perdê-la! 
 
 
TIO 
Por causa de Lucrécia acabaram os reis de Roma: e de Virgínia os 
decênviros. 
 
SOBRINHO 
Louvemos Tarquínio e Ápio Cláudio, quer? 
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TIO 
Helena cavou a sepultura da juventude grega. Betsabeia infernou os 
dias de Davi. Judite degolou um general; por causa de Dina morre o 
príncipe de Siquém. Tamar mata Amon num festim. Laodiceia 
matou Antíoco. Lucila envenena e mata o marido. Fredegunda mata 
Quilpérico. Aníbal, vencido das mulheres, degrada-se. Aqui está o 
ídolo a que se abate o gênio soberbo destes heroizinhos de babeiro! 
 
SOBRINHO 
Eu pensei que essa caterva de assassinados não eram meus 
contemporâneos! Os tempos são melhores, meu tio. A mulher atual 
não mata. 
 
TIO 
Humilha. 
 
SOBRINHO 
Também não. Quem se humilhava era Hércules, que fiava na roca 
de Ônfale. Era Aquiles, que vestia saia para se acocorar entre 
mulheres. Era Sardanápalo que usava touca. Era Sansão, mestre de 
esgrimir queixada de burro. Era Herodes, que, a pedido de 
Herodíade, decapitava o Batista. Era Nino, que, por ordem de 
Semíramis, morreu a rir-se. 
 
TIO 
Também eu hei de assim morrer, ouvindo-te muito tempo. O que tu 
descobriste de fatos repreensíveis em seis mil anos, incluindo na tua 
erudição a mitologia! Nesses tempos, por cada delinquente, dava-te 
a sociedade mil justos. Que prometem vocês hoje? Mil parvos por 
cada homem sensato. A mulher, sempre a mulher! Ela nos salões, 
ela nos folhetins, ela no drama sempre brilhante de vícios, 
aplaudida no crime, e lastimada, se expia!... Pois quê! Não me dirás 
tu quem são umas desgraçadas que aí estão no mundo, e o mundo 
chama perdidas e repele de si, como infames? Quem são? 
 
SOBRINHO 
São mulheres. 
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TIO 
São mulheres? Que é do trono que lhes dá a vossa geração e os 
vossos poetas? Quem as derribou de lá? A quem devem elas a sua 
perdição e ignomínia? 
 
SOBRINHO 
A sua má cabeça... 
 
TIO 
Cala-te aí, miserável! No teu culto à mulher não há vislumbre de 
sentimento: é tudo imaginação. Vocês para entoarem hinos a umas, 
escorcham com o pé o seio de outras. Sede vis, sede algozes; mas 
não sejais hipócritas, nem insulteis o passado, que tinha menos luz e 
mais coração. 

 
Santa Cruz do Douro, 1849. 
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