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Gertrudes Boas tardes , minha querida Yi· 
.inha ; como pa sou desde hontem ? 

Catllari'l1a A im, assim.... e a Sr.a Gertru
dinha como- vai ? 

Gertrudes Ai ! minha rica Snr.a Catharini-
ha , como hei de eu ir ! cada vez mais af

flicta, e mais zangada com esta Cabra de mi· 
uha Ama ! Os dia.!:>os a levem, má peste a ma
te, que tanto me tem queimado o sangue com 
as suas malditas impertioencias ! Olhe , isto 
aqui he hum inferno : mata-se o bichinho do 
ouvido, de9de pela manhã até á noite; as maós 
trabucaó sempre; os olhos saó fr·adinhos do car
mo ;os dentes não sei para o que servem , e a 
pobre d~ Tramela g:..nha ferrugem, que he o 
que mars me consome. 

Catharina E entaó • a menina ainda ahi pá
ra ! pois olhe , a Maria da rua detras tem 
agora mu_itas accommodaçóes, e muito cu pazes. · 
Hontem mandou ella aqui o pequeno pergun
tar-me se eu estava contente com a casa , 
quando naó , que me daría outra á. medida do 
meu desejo: que naó estivesse eu contra mi
nha vontade acabrunhando-me na flor dos meus 
annos, pois para mim nunca havião_ de faltar -
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comm.odos; ainda que ella- cu\das.se de dar ~lU· 
ma volta no inferno ; quanto mais que hnvtaô 
a o ora mui tas casas, aonde escolher , todas boas, 
e 

0 
mutto fartinhas de tudo que nos he neces

sario .. Na verdade , aquella D?inha enl'ulca
deira he a rainha das enculcadetras: tem hum 
tal amor ás raparigas , que sempre cuida que 
estão mal, e o seu regallo he dar-lhes lôto n~-
vo todos os dias : _mas a melhor das sua'S quali
dades he , saber lograr os amps á direita , e 
á esquerda , pilhando cru:z.ados novos ~ da: com 
hum páo. Olhe, quando ella me veiO 3JU~tar 
nesta casa, cuillei. ctue naó ~io~1a ~aó no r~zo! 
Primeiramente fez hum elog10 a mmha castida-
de como. se eu tive&se nascido naquella hora, 
e tambem arranjado, que não parecia of6cio de 
oefuntos: depoi~ recommend.ou·me em voz a.lta,_ 
fizesse muito a vontade á Senhora, e oâo ar
reganhasse a taxa ao!> Sr~.; po~r1ue (~~izià ella)' 
os homens da-f;e-lhes o pe· tornao a mao, he pre
ciso muito sentido com- elles , fazer-se-lh~s o 
seu serviço e naJa mais. Huma rapariga , 
que anda ~ ganhar sua vida, deve ~er a ~o~- •• 
ra na ponta do. nariz; . e q~em assim nao ~
zer , escusa de procurar:· a• m10ha porta: na o, 
n aô isso naó soffto eu ; c1uero an-dar com a , h . h . minha cara "descoberta ;- po. res~n a, stm_, mas 
honrada : nem tu contes ~omlgo se de1-xares 
de ser como teas sido até agora, f(Ue · certa
mente, és a coroa da vir.tude (a verdade man• 
da Deos qut! se diga ) ; , o ponto . esta· saberes 
conservar-te. Ora pois ., reza. as tuas ~ontas a 
Nossa Senhora, para que te h_vre de ma?s pen
iamentos e tambem do alheto; o alheto cho
la, ~or. se~ dou.o .: olha c~ , Da~ te &ujea por 

hum maldito real (o Senhor 
como~ eu faço, tu bem. o abes e 
Deos me faltou • • .· 

Gertrudes Diga-me 
da rua detras , naó e ogr 
que lhe casou com a filh 
casar com a amig d 

pe e) .. , faz 
por is o ntlnca 

Catlzarina S"m , mesma. 
Gertrudes ej esperteilba n dar comelhos 

a quem lho 11 ô pe e ! Ora sempre lhe digo, 
que nao ei como a ruenina a gava ! Eu no seu 
lugar n mca mai lhe tornava a ver a cá.ra , 
ó por ella rne queret· governar as minhas acçóes. 

Pouca vergonha ! . • • desaforo! ••• se ella andas
se a fazer vontades por huma denegrada solda
da , que mal chega par~. çapatoi , ~ah~e~ naó 
fosse taó escrupolosa .•• Snr.a CatbarlDa l~ayn, 
naó se guie por similhante cabeça' que vai per
dida. Os amos servem-se de nós em quanto 
nos sentem churume, e podemos arrastar a aza; 
mas em nos dando qualquer maca-coa , pregaó
nos com huma taboa no rabo, e a'Lirâo com
nosco para o ho pital , como burro ao monte : 
se a gente naó tiver feito o seu alforge , mor
re po~ ahi a tra de humà portn de ~orte ma
c ca , sem ter ao menos seis vinten.s çafados, 
com que mande dizer huma Missa. Olhe, .quero
lhe dizer, os gatos sempre .andão á pilha, não 
se âescuidand; de aproveitar os nossos descui
dos, e mais são gatos ; que' :fará hum christão 
que tem tantas necessidades a estifa~cr, f\ tra
ctar do corpo , e a fa~e os se.us bens ~a'.ad>nia ! 
Aqui estou eu ;que pela minha astoci;r1 me ~ t;c
nho. já meUido em quatl'o ·irman~ad~s (· com a 
ajuda do Seuhor•) 1 e vou ctr.ahalbaod:o Jp ·a ... 



poaer pa.gar- o meu ánnual! tudo a üm de ter
hum bom enterro· com muttos Padres que me 
ac?mp_an~em á sep~l.tura: entaó se e a não .usas• 
se da& mmha& lhabthdades, quem me hav~,a de
cal\.tar o responso.. ?· a Snr .a. Maria da rua de
kas•! ·.ora diga-~~he que vá· tocar n'um pandei· 
ro. Não .. dê . ouvidos a essa tolla. a essa zaba· 
n~irona· ,nem , tome o . seu máa conselho de , -
fazer focinhos aos Srs., antes. os sirva de rastoe , 
e lhes mos.tre todo. o carinho. possível,. por que 
a gente sem}'lre se acha com elles, e não com 
os Reis Ramiros : ha amas que são huns caens 
contra nàs., principalmente quando nos vêm 
boa faxa. Eu .poc mjm fallQ •· Snr.a Cathrini
Dha • se nao fos;se meu amo., já: decertO aqui 
não ~s-tava ha muito. tempo ; ror elle toda a 
:vida , por ella nem hurna: hora. Aquillo ho 
hum Sarafim ; he a paz: da casa 1· apenas o 
~scalda favae~ . da mulher. salta comi.go ás ga~ 
.delhas mette-se logo no . meio ,. e faz-lhe tor-nar 
a lin"'ua ao. 'Sacco : mas eu. tambem aa·rumo-lhe 
as palhinhaS:_.. elo chaó 4 e tr~balho pol' lhe a
.c:levi.nhar os pensamentos, . p01s quem graça faz., 
graça, merece. j Q9ando o ve·jo- sósinho a cui· 
dar na :negt~a da vida, sempre lhe pergunto a 
causa das suas tristezas 7 para logo . o con• 
solal' como posso : e certamente grande affe
cto ,lhe devo, . isso he verdade ! Não saberá 
a múlher o smais·Jpequenino-. dos. seus negocias, 
maS I 6UI: sei : tudO tiDL tim por tim tÍm, O bom, 
e• ·o ,;máOJ; tlá .mesma . sorte· que lhe metto no 
bico.; assim• q.ue . elle ~m de fóra , quanto se 
passa. na -su.a ausencia , . de mais que naó de 
menos , porque huma pessoa nao ba de SeL' iJl•-

. &r~ ta .; amo~:. co.w. íUJlOf; se p.ag.q._ .. 
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Catharina A' menina obra <'Om muito jujzo.; 
bem se vê r1ue o tem nn stu lugar; esse l1e 
~,me i~ de campar por fiel aos olhos de quem 
da a 1orna. 

Gerlntdes O' Já se ho ! esta regra tem•me 
servido de minas. I ntEo , eu não conto cou· 
sa nenhuma yue po a encarregai a minh alma; 
tudo l1e para bem da casa, ensino da Snr.a, 
Cjue bem pr ci ;~ delle , e .boas maçadas deve 
aos meu bixes bi:xcs, sem saber do'nde lhe vem 
o mel ; as im me vingo d3s suns perrarias; e 
dou ao mesmo tempo descanço ao meu couro, 
á custa do seu , pois em quanto a trovoada 
nnda por ella, não anda ella a fazer trovoa .. 
das , nem a bulir com quem está. manso e 

. M ' guteto. inha querida visinha , tenho es-.. 
candolas _daque11a féra, que não lhe digo na
da .•.• ve1a como eu sou: antes de contar al
guma cousa ao marido , qne eu vejo a pôrá 
em lençóes de vinho, nunca me descuido de 
tet· C? lume acces? , e os mortin~os promptos; 
clepots levo-lhos a cama com mmto amor de
hul~Jada em 1agr!rnu.s , e a cabrona semp~e de· 
fnc10ho torto, amd a não teve bocca, que me· 
agradecesse a boa vontade! mas tenh'o este co-
rnção, que lhe hei de eu fazer? pnciencia Deos 
nte da~á o pago , que dos peccadore.s ~ao o 
espero .•.•. 

Catharina Não chore Sor.a Tr.;rne1inha, não · 
chore : a gente não acha no mundo senão in
gratidões. 

Gertrudes Sabe o que me va1e ? be o am.;: 
~aro do meu rico amo; se este me faltasse jà1 
boba <lado hum estouro como lm_m:;l cast~
uha. Não , ell" JJ.ão o. II)erecia á. Deo.s ;;, isa~ 



lhe cligo eu a élle muitas vezes; pois nao hei 
de vir cá fallar do outro mundo, e posso cli
zello á bocca cheia , porque he hum santarr·âo 
em cat"ne , trata as suas servas com muito dis· 
vélo , e sempre pelas festas lhes dá o que pó
de, além do sen S. La~aro, ás escondidas, bem 
entendido, que se a maldita o pescasse , hia 
tudo no pó Cio gato. Com que, minha rica, 
deixe ]á fallar a tal Snr.a Maria ; an·eganhe a 
taxa aos Snrs. , quanto poder que nunca lhe 
ha de ir mal pot' esta. 

Catharina Não ensine o padre nosso ao vi
gario ; isso faço eu ás mil mat·avilhas, nem a 
minha enculcadeira matina com outr·a cousa : 
a menina deve-lhe pedir perdão dos testemu
nhos falsos, qne lhe levanta , pois sem duvi
da he huma perfeita ct·eatura : por sua causa 
·não deixão as raparigas de fazer a sua fortn. 
na • disso não lhe na de Deos tit·ar contas. 
'v e;dade h e , qu·e nas occa siões dos ajustes pa
rece hum S. Paulo convertido; mas para que ? 
para: dar melhor passagem á f~zenda , armar ao 

~cruzado novo , e ao . trancanas do unto ; hem 
entendido, que o tal sermão he acompanhado 
de impisques, e de figas por tras das costas dos 
a mos, de sorte , que he h uma consolação v êlla. 
Estas mis~oens são muito necessarias ~ porque 
de ordinario as Snr. as quando lhes va.i qual
que.r et•iacla para cas~ , assentao que vai to-

"mar' o habito , e nao contentes de lhe faze
rem as suas praticas , desejâo igualmente que 

"os' outros Íhas fação 'fórmando de nós tão bom 
conceito, se as escutamos com rosto de noviças, 
~f'.le ·podemos ~lepois matar, c ente•·rar gente., 
~t}fn; cà~tslarl:hos a ·menor suspeita. Snt•.a Ger-
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trudihhas; vá com o que l~e di:So! os mares 
<los meus burricos me tem fe1to alve1tor: quein 
.quizer trazer os amos enfeitiçados , ha de ter 
<J:Uem lhe venha a miudo fuzer H'rrnoens de legoa 
e meia ; c se for cousa da sua obrigação , 
tanto melhor. 

Gertrudes Ai! a menina segue esse systema? 
Anjo Bento ! 

Catharina Sigo, sigo ; as im me tenho dado 
optimamentc: certa velha minha conhecida que 
:passa por n1inha Tia , vem aqui descompor
me todos os Domingos ; e com isso he que 
eu me componho, ao mesmo tempo que ella 
faz o seu negocio, e he o Santo Antoninho de 
todos. A penas bate na escada a Tia da Catha· 
rioa, logo a porta se lhe abre , faz-se-lhe hu
ma festa como se não tivesse apparecido ha tre.• 
zentos annos: eu sou imrnediatarnente chama
da á disciplina , e depois de andar no jogCl 
das escondidas, daqui para al1i , dalli para acolá, 
venho metter-me nas suas maõs a modo de 
noiva forçada nas do marido. 

Entaõ u boa da velhinha que tem bu~a astucia 
como poucas , soltandt>-se-me aos carr.apichos 
(bem entendido , sem fazer sangue), começa 
a des~nrobr-me este papel ·: ./Jnda porca~ anda 
desavergonhada , que te hei de arrancar. essas 
repas. • • • • Tomára eu saber a quem tu queres-; 
parecer hem, que assim andas enfeitada ! A
onde está a camisa de estópa? já te Jede,focinhu~ 
da ! Pois olha, . tuas Irmãs lá na terra· nem de · 
serapilheir.a a tem ; · esta6 gajos de bicharia . 
de miserias, sem terem hum bocadinho de pati 
que mettaõ na bocca ; e tu , magana , esiá.s.:> 
jarta ,la em hhma casa 9•• a nai m.,. 
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recias a Dcor; criando vícios; I! fazendo pou~ 
cas vergonhas ! Mas livra-te de me virem aos 
ozNidos as tuas travessuras : se .me consta , 
que és namoradeira, repostuda, lambareira, ou. 
preguiçosa, comigo te has de haver. Naó cu.i
tles, grandíssima cabra, naó cuides que has de 
sahir desta casa honrada, para ires ter ltlrgas 
em outras, que por ahi ha da mi fortuna : ou 
has de estar nà companhia destes Senhores , 
em quanto elles te· quizerem, ou has de ir pa
ra o poder de teu Pai , levar vida negra , e 
comer o paõ ·1ue o diabo amassou! 

Gertrudes Naõ diga, naõ diga mais, que se 
me embrulha o estomago: vejaó o gosto de 
ouvir Missoens por devoçaõ! naõ sei qne pro
veito dahi se possa tirar. 

Catharina Qye proveito ! a menina está a 
lêr! As vistas desta velha ralhadeira tem-me 
feito ganhar muito bom ca·édito para com os 
amos, e tenho além disso occasiaõ de saber no
ticias do Primo, que he tanto meu Primo co
mo ella he minha Tia. 

Gertrudes Sendo assim , já aqui na6 está 
quem fallou. Oh ! hia-me esquecendo: nao 
diga nada dos meus reparos á sua enculcadei
ra; por quem he, não me ponha de mal com 
a Maria. 

Catharina Essa he boa ! cá eu naô sou de . 
mechericos. Ahi ef>tá a Thereza que tambem 
me ralhou muito della , mas ainda até hoje 
na6 abri a minha bocca ; tanto assirn , que 
por sua via apanhou huma sopa, que nunca 
apanharia, se eu ,desse com a liugna nos dentes. 

Gertrudes Pc;ús a Thereza está bem accommo~ 
dada ? 

' 
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Catharina Oh! se está! assim o estivessernos nós! 
. Gertrudes Aquella rapariga nasceo n'hnm fol

le. Ha dous annos na Missa do Gallo, contou
me felicidade~;, que fiquei varada! Ella esta
va servindo huma Snr.a , que ainoa mal com
pletava seus dezanove, e tinha cazado de fres
co com hum zoupeiro, mai feio que a mor
te , e mais velho que o mundo. Ora corno a 
tal Snr.a fosse de galhofa, e o marido já naô fos
se homem p ra e 11as graças , naõ tinha a 
pobre rernedio scnaõ ageitar com quem satisfi
zesse o seu genio divertido , no que a The
reza lhe servia de minas ; e todos já se sabe, 
pingavaõ, como se queria ! Entaõ o cangnlho 
do noi,·o nunca pescou cousa nenhuma, apezar 
de ter sempre os óculos escnrranchados no nariz, 
porque ambas o tinhaõ enfeitiçado : a criada 
por huma banda, a ama pela outra, traziaó o 
tonto do velho em papos d'aranha , seru saber 
de que freguezia era. Dizia a nossa amiga, 
que naquella casa havia de parar quanto po
desse ; e sómente sahiria para tractar-se da sua 
obstrucça6. 

Catharina Já que me falla em obstrucçaó: . 
como se acha a Snr.a Gertrudinhas da sua ? 

Gertrudes Vai correndo o seu tempo , nada . 
se faz sem elJe. 

Catharina A menina anda taó amarella , que . 
mette dó! 

Gertrudes Pois o fumo das palh'as•albas algu
ma consa haõ de fazer. Mas como eu lhe Lia 
dizendo ; a Thereza estava no seu brazil; de 
maravilha podería achar melhor fortuna. 

Catharina H e a fiel dos amos , Snr. a da de
speu.sa , e ».aG tr~s a algibeira de balde; aléw de..: 



que o~ meninos lhe querem muito bem. 
Gertrudes Naó me gabe similhante casa , pa:! 

ra mim já naô me servia : crianças! • . . Deo1 
me livre ! Anda a gente se npre po1·ca , sem· 
pre cuja, sem ter hum instante ,]e seu. 

Catharina Naõ , naô, os meninos da The• 
reza saó todos muito bons de· limpar, o mais 
novinho ha de tel' os seus \'inte aunos. 

Gertrudes Lá me está chamando a minha ca
délla· de fila. Arrebentada sejas tu .! Minha S(?o 
11hora •••• 

Catharina Deixe-a gl'itar até o ·diabo dizer 
Jesus , faça ouvidos de mercador, que eu tam
bem faço o mesmo: h~ preciso minha ama cha
mar trinta vezes para cu responder huma. 

Gertrudes Ella lá torna; be forte teima ! Mi· 
nha Senhora. • . . Em fim minha rica, vou .. me,. 
que naô ha remedio ; esta he a sorte de quelll 
anda a fazer vontades. 

Catharina Assim me deixa com esse desamor? 
Entaó ate amanhã, por quem he naó me falte. 

Gertrudes Appareça a menina l que eu po~ 
lmim iOU _rente. Adeosio.ho , adeositlb.o !. 
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Ca1liarfna Gaya, e Getrudes Tramela; 

Catllarina. Graças a Deos que já a s~a pe~ 
soa · apparece! Cúidei que não ~ograva. hoje esta 
fortuna. A h! ingr~tatona, mmtos <:u1dados ~e 
tem causado! tenho vindo a esta Janela maiS 
de hum milheiro de -vezes ; estou farta de 
tucir de e carrar , de quebrar os olhos nessas 
negra's paredes, sem podet· lombrisar a minha. 
querida Getrudinha ! 

Getrude s. Não rasgue mais baetas comigo; 
deixe-me , que estou estafada de lutar com avi· 
da. Olhe, minha rica, nao sabe a lufa lufa que 
hoje aqui vai com os malditos annos de minha 
ama! escomm ungados sejâo elles , e tantas _pra~ 
gas. tenhâo como de bra!l~as me fazem criar . 

Catharina. Qg.e med1z. a sua ,ama festej~ 
os annos? 

Getrudes. Sim ; Senhora ; festeja·os esta 
J;Loite , que -já he das de lu.verll~ ~ ~ por c;:ollse~ 

. I 
I 



{!tti~te Je m_oMe pnra a tal brincadeira. Estas 
men111as bomlac;, fJue fazem festas no seu dia 
co~o se fosse'? Santos Antoninhos, n3o nasce~ 
senao nas nottes grandes; para estenderem me
TilOr as suas contr.adanças, e contra panças Je 
qu.em as atura: por amor desta pérola nasci1la 
lwJe ( negros porcos a comao ) nem eu nem 
a minha companheira podêmos, já mex.êr o's bra-: 
~os. 

• Catharil~a •. Admira- me que o marido con-! 
111nta em stmtlhante }latifaria · sendo nual a . ). . , ; , ., 
men10a me cu, amtgo de tocar pandeir.o na 
eostela das suas costelas, e de dar o seu a seu. 
dono • . 

Getrudes. Es!1a habilidade tern elTe ( nun~ 
ea lhas mãos doao) mas por isso rnes~o ado
ça ahocca à molher com estes rega-bofes · po~ 
que , Senhor~ Catharininha , quant1e hu~ ho.o 
mem chama a sua Cruz a sua Senhora e lhe 
faz muitas momices em diante> de g;nte de 
fóra, diverti-ndo-à com grandes assemblêas es· 
tá sallido que lhe dá seus bailes particul;res: 
era m~u .Am~ :r que, bemdito Deos,. ~e ô exem• 
p1o <1os mandqs em tudo, a este respeito he 
ta~hem . h um. porténto ·chapado. E~ havendo 
'VCZlta em casa , a muJhet' DUO tem OUtro 
Dome se não de mimi, assim corno nâo tem 
outro se _nâo de diabo, ou <le dragao infernal 

. quando nâo está ninguem: hem entendido que 
)sto.h,e ~eguido dLe :bellos bocados; e. então que bo .. 
ea:dt,nhos! , Aqudl~ be cor:ne.r e grttar por mais .. 
Porem tornando a vacca fria, na real verdade 
1~e d-igo, que não posso levantar huma palhei· 
l'lnha do chão com a trabalheira 1 que me teU} 
dadu esta eJldiabrada festança~. 
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Cathariua. Nao importa , que lambem ha 
àe atacar a polaina de divertimentos , e do 
mais que nós sabemos; pois nestas agons em• 
voltas he que a gente faz o 6eU Saro Miguel. 
Ju por mim, sempre go tei ele casu aonde hajão 
.'unções , pela razão de que ne e dias ancião 
•>s amos como tollos; dei , âo passar carros e car
~·eta , e n e os reparão em ce1·tas bagatelas, 
que no dão a nós muito gosto : em primeiro 
luga1·, t em h uma pessoa occasiâo de palrar, 
com os c1ue vão, e com os que vem, dá a sua 
fugid para n escada, ouve finezas a montes," a• 
taca-se de brincadeiras , e i!uando Deos quer 
arranja hum bom cac;amento, porque elle não eitá 
P.oiJre com o que nos tem dado. Isto, minha 
rica, ainda não he tudo; c melhor q';le se ti• 
ra dessas fulias são os felizes esquecimentos daa 
amas, que trazendo então de ordinario as ca
beças occupadas com os toucac.los da Franceza, 
cntt·egâo a chave da despença ao Senhor dos 
pt:zarnparados; c já a menina sabe que hum. 
Jnstante de tne fot•tuninhas rende merendeiro 
para <fuinze' dias. Estas casas sâo tanto do meu. · 
ag~ad?, • c?mo .da minha 2anga as que se. tra·· 
ctao a gmJa. A h I Senhora Getrudinhas não 
az id~a de quanto eu já padeci em pod~r de 

buns . a~os ~scommungados, que por. mais que 
me dtgao erao de raça de mouro! Não, aquil
)o não podia ser Sangue Baptisado! Olhe ella 
levantava-se ainda com luz, e Jogo tinha a mal-. 
dita cortezia de hir dar cs bons dias ás cri~ 
adas, fazendo-as erguer do ninho , como se ti .. 
'\'essem suffocações, ou hydropezia. Alli, ~minha 
amiga , nâo se falJava se n âo em estrigas, ro• 
~as , miadas, e outras re dicularias, que são Q 

' 
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,nosso rnartyrio, sendo fl}rsozo dar á noite serta 
C'Onla Oe massarocas , OU Se podCSSC, OU nao; 
Das sabe o que eu fazia? embrulhava o linho 
no ft.lzo, c cob1·ia-o .depois com quatro fieil'O'>. 

Getrades. <l!_te galantissima peça! muito se 
havia: de rir a Senhora ao ensarilbar «.la miada! 

Catharina. Eu não esperei saber como cl
]a tomou a graça; ' antes de acabarem os 3 dias de 
l10spede dei-lhe campo para feijões e deix.ei·a rir 
á sua vontade. 

Getrudes. Fez a menina muito bem • isso nao 
~ ' s.ao casas que se aturem. Eu lambem aqui ha. 

co usa de seis mezes estive em outra que tal; e 
a fallar-Ihe a verdade, se nao fosse hum Caixei· 
ro que lá havia, não pararia nem h uma ora. For
te rapaz hera aquelle! Tinha quali<laJes amave
lissim:u;! generoso a acabar, lindo como hum 
anjo, alegre como hum pardal, e pat·dal mes
tre ; a o pé- delle ninguem podia estar triste! 
Mas o melhor que eu lhe achava era o seu bom 
modo de governar a vida; de sorte que vivia 
com muita grandesa , e tudo lhe chegava. Ora 
v.á ouvindo : e1le-sustentava h uma cava llo de taó 
hoa estreia COmO O• dono; trajava ás mil mara
Vill~as; divertia-se na Opera e no Jogo; tinha. 
a In huma creatura de Deos, aquem fazia mui
to bem ; apesar de se amufinar com esta obra 
de caridade huma Sobrinha do Patrão ; bella ra
pariga sertamente, e que não lhe merecia a me
nor deslialdade, visto o grande affecto qne nel• 
le punha; mas em fim são homens. . • .• A 
menin-a h a de-a conhecer, ella he aquella aquem 
eu o outro dia disse a Deos • 

. Cat~arina .. Olá .se conheço! •••• Getrude.r 
po1s :ounha nca ~ ella tinha parte ua 'Bezerra;. 

• 

• 

• 
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}Jem enlemliJo para C'llS3T l CU Já rnra O ({UC 

Beos sahe, valha ~nerdadc, eu n~o su1 amiga de· 
tirar o credito n lliuçu(m .• , . • Crn, para 
mim havíâo tamhfm alguns caídos, e todas an
dava-mos f;atisfeilas , ! orque o (li:n.o do Ropaz.
fazia milagres! Pc:cado foi a cabar·sc esta mina 
tão cedo, 1)(;rém o Diabo que sen pre r:s at ma 
das suas , fez qne1 o excomn ut .gado Patr~o des-

• se hum a noite com os dois di sei plinantes, (o 
Caixeiro c á Sohrinl1a ) accmTt:rern a tras de 
lmm gato negro; là segundo elles dizi2o, que 
eu não lsei o q1.1e era, sei f]lle esse desalma
do Thio , vu fosse por despicar o bichano, 
ou pot· outro qualquer motivo, pespegou-me 
com o pobre Caixeiro no andar da Rua elll ca
ta do maldito gato , que sem duvida estava 
damnado, e tinha mordido a piquena, pois elta 
dava pulo de Corsa debaixo dos cabeções do 
velho: desde entao tomei huma :?.anga a gatos 
negros, que os na o posso encarar; sempre s~o 
causadores dos apartamen.tos! 

Catharina. lJiga·me , e ain<la ficou nessa 
endiabrada casa de'pois de hum tal fracaço? Ge
trudes as~im et·a cu tol1a! O Caixeiro foice de 
nJanhâ ' eu fui-me de tarde; e para não me a 
hucaohar<.'m 'a minha honra, Joia que muito es
timo, <lei motivos a que me despedissem, t1ei
:xaodo cahir no chão tres duzias de pratos. Ah t 

• meu anginho, quando eu me ,,j fb1·a da porta 
com as costelas s~ns, a soldada na aljava, a 
caixa a diante demim, e eu livre daquelles Are
os, náo sei como não morri de gosto ! Na ver• 
rlade, sirni1hante casa 11ão se 11odia sofrer. (;) 
bomem hera hum tromba lobos, a mulher h u
ma serigaita que .. Jlinsnclij ~ ensana-va ' e tu~o 



( 18 ) 

lhe havia de passar pelo olho. Senhora (lhe dis
se e~ logo no dia da minha eu tranca) h e es· 
casado V. Exc. andar mettida na cozillha; comi~ 
go são desnecessarios esses escraplos ~ TU'm iMo 
me fica airozo. Nada, -nada, quem qui::.er que 
eu trabalhe com perfeição e. desvello , ha·dc-ma 
dar os temperos para a mão , e deixar o mais z'or 
minha conta; do contrario começo-me a ata· 
rantar e uão faço cousa com causa. Aqui eu~ 
tt·ei-lbe a nomear taes e tacs Senhoras, que me 
entt·egavâo a sua casa em I?ezo, ( com esta ver~ 
dade medrem ellas ) pot·em a desavergonhada 
fez-se desentendida, a ponto de fazer da cozinha 
a sua sala de tl·abalho. Esta cax:orra. pcrdiguei
l'a não havia pucaro que nao cheiras!'te' ncrn 
cassaróla em que nâo metesse o focinho; de ma
neira, que eu. via-me obrigada a tirat· a prova 
do arrôz a!ltes d'elle coalhar, e suava o topete 
para lambet• a minha sopa : com tudo, tenho a 
consolação de nao me escaprtr á beiça ô'lha de 
panella, pois eu cá não soffro panelas virgens; 
a qué rne 'cahir debaixo do .anuo do nascimen-
to não serve para Freir·a. . 

Catharina.. . Qual he a tola que assim nâa 
faz ? se a La , que a . levem para a casa dos 
orates ! Porém tot·nando ao nosso caso; a me· 
nina podia · mui bem arrumar essa impertinen~ 
'te v.igia : descêsse a vizeira huma e outra ,·ez, 
'que ella não lhe tornava mais a cmpecer. 

Getrudes. Q9al vizeira, nem meia vizeira , 
isso naó· me· passou pela maJha ; mns quanto 
~u mais entortava o nariz, mais a m~ld1ta es
foçava nos tições. 

Gàtharbla. Eu , Senhora Getrudinhas, servi 
·~uma 1 aw.a , ~ou.co mais ou. menos como essa 

. lJoa Joia ; f'lla ar.Java sempre ao rne.u rabo., 
e (jPnndo nao pulia l1onrar-me com a s~a ns~ 
sislencia, buma filha <le dcze annos fazJa as 
suas .vezes. Ora , o tal } (quena era hum 
cGrisco , nada parna com ella ; tirava testo;. · 
r:unha testo 1 m' x ia os .. u narics d, iillo abaixo , e 
t'm fim era capa de dc,rncantar o que o diabo 
escondusr. Eu rint.a•lhe l uma raiva de morte; mas 
vingut>i·me deste diaLrete; armei -lhe tal nnto 1 que 
eJia t ntornt u por ~i b\Jma panella d• agua a ferver, 
de que iicou encarangada para toclos os dias da sna 
vida : cada vez que me lembro daqutlla pas~agt m 
ainda me encho de gosto ! a l:oa da rapariga ber~ 
raba q ne era ht1m reg alio ouvilla l 

Getrude1, E ,.depois que ~uccedeo l 
Catharina.. Que havia de succeder ! Juntei a 

trouxa com .. lguns drstuidos favoraVtis, metti pá· 
nas 1 e vim I) ara uta casa onde tenbo utado até agora. 
.Aqni, 6im, aqui vivo á mi11ha .atisfação, porque 
a Senhora não &e mette •at nada; fia.se em hu .. 

ma uiada antiga 1 a quem tLama o seu Tomo ve • . 
lho , dizendo que já não ha duta fazenda ; e com 

em i to não se engana, pois ella be de muiJó boe 
fabrica, tem manhas para toda , ~ qualidade éJe ne •. 
gocio! Esta creàturioba· do· Senh~r foi bum diaman-. 
te qne me appar1ceo! ·éljuda-me nas minhas tmpre• 
&as , f'ncobre·me v as minhas melgutiras; abre-me 
caminho para outras; fU tambcm lhe faço o que 

· posso; finalmente nós ambas somos duas almas n'hum 
corpo ! Entã() quem nos vir ditá que ~~mo~ inimf:. 
gns carnau; pelejamos toda a viagfm, mas já se sa. 
be , doa qeotes para fora 1 tudg pa~a eQgodar·mo.a; 
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os ~mos , que não gostao de vêr nos criados. 
de masiada. uniao; pelo que se faz uecessa1·io 
haver a m1udo grandes r"lhatorios. Isto me§• 
mo sâo li~óes cá da minha velha , muito e;pe• 
riente na vida de seL•vir; aquillo he hum De· 
iemb~rgado_r do P?ço! Tem-me enssinado o que 
eu nao fs alHa; ve1a o que o melro nâo sabe! 
Logo que entrei n~sta casa foi ella o anjo da. 
guat·da a quem a Senl10ra me entt·egou corn 
a recommenJaçao , de me gaiar pelos seu~ con· 
selhos em tuuo , e por tuuo; eu assim o tenho. 
feito, e tenho-me dado excelentemente· por is.:: 
so que a tal Santi uh a nâo se descuid~ de me 
dar os seus bons documen.tos , alem de que a 
venas me recebeo debaix:o da sua t.utella r~e 
fez vêr quaes erlo os f,·acos do amo, qua'es os 
ela ama , avizaclo-me assim dos baixos da bar· 
J'a para eu sabet• navegar : em huma palavra , 
o Saro Pedro da velha tem-me servido de minas. 

Gctrudes. Tomára eu de parar tambem com 
huma dessas companlleiras. • • • • Mas ai que 
a tola de minha ama já lá anela · com ·O a~a-

. relho aos tombos !- nâo ha remedio senão bir-me 
chegando para pôr a Chaleira ao fogo. · Valha· 
me S. Macario com estes a oialdissoa(\os a unos! 
Premitta Deos que elles sejão os derrat1t·iros. 

Catharina. Ora nao se amufine, que se ha. 
de regalar de cousinhas muito boas. 

Getrudes. Pode ser., pode ser, mas fortunas não 
s'áo para pobres. Minha rica , encoromende-me a 
S. Gonçalo nas suas Orações, afim de que me dê 
pernas para E.:Stas trabalheiras. Catharina. Ou
vio ? ámanhâ vem cà ele vezita as sobrinhas da 
Senlíora que chegarão dos banhos; vej.a o que a 
nossa Jacinta Zarolha oâa--.._contará!! ! .. Faça~ 
ce vista que não ha de perder o tempo. Getrudet 
titn Senhora proatame11te ·, a Deosiq.h.o •. 
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PALESTRAS DAS COZINHEIRAS. 

PALESTRA III. 

' Raimunda Lombrina G 

J 
. b ' relllllles Trame/a 

acmta Za ·olh C 1 a' e atharina r ' · uaul. 

G~trwles. A i, a Sr a J . . · ta ~'Orda t · , a~mtmha!! •• como 
~ · · · • como esta fe 1 J a naõ . conhecia. era . . • . esus' que 

Ja;cmta. Isso he dos b · I!lentnn me vê . S . ons olhos com qee ·a 
-está mais larga d: r.a Getr~ldinhas he que 
(].Ue naõ lhe tem fa(tud compnda; bem se vê 

Getrudes Cred I a o cousa nenhuma. 
falta-me tudo po o . ·quanto se engana! a mim 
Isto ' menina r ~=~s peccados; tudo ' tudo .... 
achaques que s'e -t goduras apparentes . 

S l 
n1e em nas . ' en 1or , pora 

0 
p . creatunnhas do 

á J
. orco·ÇUJO J " 

tn s IO"Uas M 11 ar que Iazer ás 
S R 

n • as o 1em q 11 . 
r.a aimundin 1la r p d uem a 1 está ! a 

• 1' • er oe · h 
amiga ' que eu naó a via T' mm a q_uerida. 
curta da vista • enho-me feito tão 
no 1 . ' que estou mes ' . u t1mo ponto . d mo cegumha 
para naó passar p' ora ~1 me a agoa pela barba 

h 
. uescorte.z ' con ecimentos . o . com os ·meus . que me -.ali l r 

suras a torto e .,. d" • e le Jazer me· " 1re1to se· 
porque em fim. a cxeacaó 'd _Ja a quem for; 

· s a a. quem a tem 
f; I 
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e nunea a gente perde por mesureira. An.:: 
te-hontern ás IO horas da noite, passou aqui 
pela rua hum sujei lo, qu: eu naó quereria des
feitear nem por hnrn pwo de ouro; mas se 
o naó conhecesse pelo modo delle se embu· 
çar , hia-se o pobre homem sem o compe
tente escarrinho : vejaô que desgraça ! Por 
amor destas~ - e outras, já qui1; usar de lu
nêta dependurada em' certo cabello da minha 
veneraçaó, que muito me havia de alegrar o 
olho ; porém cà a minha Sr. a D. Fufia paz
se-me de bicos de pés , de crista erguida, e 
eu tive de 6cat• com os meus dezejos em sec
co. Pois olhe , a desayergonhada naõ me de
via privar de hum traste taô preciso ; porque 
eUa andará sem contas ao pescôço , nem OU• 

tro algum signal de christâ , ma'i sem o tal 
Relicario ninguem a pilha , aquillo he Santo 
Lenho dos que naô fogem. · 

Catharina. Isso de cata-cegas he huma epi· 
c:lemia. Vejaó, -vejaó como alli a nossa Tizi
nha de lunêta, e livrinho na maô, compoem 
Repertorios ! pois naô cuidem que se está en
cornmendando a Deos ; nao , não; o seu Deos 
l1ei:-lo acolá naquellas agoas furtadas ~ mas a 
culpa tem-na Q marido em naô lhe esmigalhãr 
o vidrinho nas trombas, que a porca naô pr~
c:isa d'oculo para êr as boas obras que lhe 
faz: he capás de pescar hum mosquito na In· 
dia , quanto mais o que eu agora naô digo •••• 

Getrudes. Assim he a minha ama, nem ma· 
is, nem menos, mas eu nao me queixo disso; 
tenha ella hum cento de olhos pat·a cada ho• 
mem , e hum milheiro de Lunetas para cada 
olho~ a mim o q"ç me pica,. he não we dei~ 

'!nr ella trazer h uma, comprando-a eu com o 
meu J dinheiro. Este ~e hum t.los peccados que 
bradao ao Ceo ; mutto se ha de vêr naquelle 
dia grande ! 

Raimunda. Tenha paciencia, Senhora Getm
dinhas , que esta fazenda de ama· está dada 
em ,Jroga. ~terem saber o que me aconteceo 
a Quaresma passada I Ora eu lho conto· enco
O:t:nd~i h uns coturnos o meu Çapateir~ que, 
l)ao desfaz ndo nos ouh·os , he o serafim dos 
Çapateiros; tr balha como poucos, e então pa
r~ mim h mesmo de graça. Mas como eu 
hut ~ontaudo, o tae~ coturoos erão de ganga, 
~a p1ado de marroqutm, COill auas borlas, la
ÇBl'ctes, e todos os embriocamentos precizos 
de sor e que me ficavao a matar; perdCJe-se-m~ 
o gahntorio. Ora, a primeira occazião que se 
me offere.ceo de os ex~rêar foi na~ Quinta Feira· 
Santa'· ~ta em que tmba de hir <:om minha 
ama vtntar as casas de nosso Pai · e eu assen
tei que não podia empregar melhor os meus 
cotut·nos, que no serviço do Senhor; pois elle 
padeceo, e morreo pam nos salvar e a gente 
ha de viver mais no antro mundo do que nes
te. ,0 Ceo não !,C ganha ás maos lavadas. 

G trudes. Mutto ajustada Lt·ás a Sr.a Rai
munda a sua vida! a minha alma fora a sua 

Catharina. Vejaõ o dia que ella escolheo pa: 
,a extrê~t· o seu calçado novo ! isto he hu
ma S~ntmha em ... carne, qoe por aqui anda! 

RaLmunda. Nao, meninas , naó digao tal; 
eu sou huma grande peccaclora: mas ao me· 
llO!i naó sou Judia como aquella Rabuda a 
quem servi por minha desgraça; aqúeiia cabra 
negra , e mal e.ncahellada , que apenas tue 

c •• 
' . 
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Jombrigo.u os mC'us ricos Co~urnos, cuillci qne 
mos quctmava mesmo uos pes ! e naõ Jescan-· 
çou em CJUanto naõ me fez calçar os Çapalos . 
cle couro. 

Getrudes. Couro fosse -eu feita , se em tal 
asneira cahisse. 

Raimunda. Bem falia quem está de íora ! 
mas eu que me via em risco . de ficar fechada 
~m casa ,_ e queria ganhar o meu jubileo • 
que outra cousa havia de fazer ! Nada nada · . h ~ ' t esse gostm o nao dei eu ao diabo ; satisfis-
rne .com rogar quatro pra-gas de boa marca, 
e fut encommendar a minha alma ·a Deos of
fcrecendo tudo em desconto do'> meus pe~ca
uo.s. Oh! minhas .amigas , o Senhor me ac-: 
cctle quanto :passet naquelle dia! A fallar a 
verdade, nas escauas dos Clcrigos , faltou·me 
a paciencia; pois ao vêr alli taõ perfeitos Mau· 
cebos , e taó galantes meninas , subindo e 
~es~endo, de J.?antilha h·açacla, Çapato 

1

de 
Settm , bella meta de Seda , c eu com as mi· 
nhas c:;apatas, fiquei mesmo citadinha de to
da ! de fôrma que nem parei á porta a tomar 
~goa benta. 

Getr1"des. Olhem o gfande peccado em (jUé 
está encarregada aquella maldita ama! amas 
nao tem salvaçaõ. . . 

Catharína. Deixemos esses desafôros que fa-
2em revoltar o estomago. Diga-nos alguma cousa 
Sr.a Jacintinha ~ naó esteja taó calada •. Com~ 
passou lá pelo seu S. Joaó da Fóz? 

Jacinta. Está feito, está feito ... naõ tenho ra
saõ de queixa; diverti.-me bastante: assim a brin
cadeira durasse mais tempo, porém meu amo 
~cceatau. que as .merünas ja estavaó bo.as da 
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1 
. , . . 

molestia, e susrrndro-1 res a rrcetla, ceJ-x-nn-
Jo-a" com os seus 5o banhos, qu:mdo n~ pobres 
raparigas só pcci~a,·aó tle n nis. 3 ~ p:.rrn f1. 
carem com a sua conta, e petft lamt-nle cu_. 
radas, 

Cathm·ina. E a Sr. a 'Jacintinha, com quon· 
tos se temperou ? 

Jacinta. Ccan aquellcs qu p tie, minl~a ami
ga, p(Jis !Jem ~obe que huma pobre cr_1ada de 
servit· naó vai atra das suas necessidades; 
remedêa · e como pode. 

Raimwzila. Para mim o Uio · do·s banhos 
naó he das melhores cousas: passeio~ , e mais 

Passeios lte o que me dá tom , e me t·eft·ige-' ~ . ra. Outras pessoas esqll~nlao·se com o ~u1to 
andor; eu, pelo contrar.JO, q~an~o maiS' ra .. 
heio , mais fresca me smto ca ,por den~ro : 
vejaó o que saó natu~ezas! · . 

Jacinta. OllJC menma, tudo .. tem .seu lug~r; 
o exercicio e o refresco sao cousas mmto 
boas para a' saude dos corpos ; saõ remedi~s 
approvadissimos , e que o nosso- Dout?r ruu~
to r.consclha ás suas enfermas : por ISSQ tm• 
nlu1s amas ]à na F óz naõ tinhaó outra vida. 
que passear, dançar , ir ás ondas, c beber 
chá. 

Getrudes. Ai ! o chá esquenta as naturezas 
no ultimo ponto. 

Jacinta. De sorte que lá o nosso n~o cau
sava esses prejuisos , era fresco .como hum pe· 
pino, e em noites de grande sucia, quantas 
mais ranchadas hiaó chega o do mais fresco era: 
tanto, que todos lhe lambiaó os beiÇos , fa .. 
zendo andar as cbicaras em polvorosa. Hurna · 
de I.Qinhas amas a enchellas , o ajudante a 
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lançar agoa nos bules, a minha companheira 
com o taboleiro nas unhas, eu a pôr che
colateiras ao lume, tínhamos huma tt·abalhei
ra como se andassemos apagando h:.tm incen
dio. A tal minha ama (que he a mais nova, 
e a mais bem ex.treada, benza-a Deo!i) , sua
va agoa de sete castas naquelle conflicto, em 
o qual grande ajuda lhe dava o seu Chiclzisbeo, 
porque os bons ainda naó se acabáraó. Elle 
era dotado da maior lesteza possivel ; tt·abalha 
com as mâos , com o~> pés, com os joelhos, 
com os cotovelos , com o pescoço , com os o
lhos , com a li ngu1 , em fim todo elle traha· 
lhava; parecia hum moinho de vento! e isto 
era o que valia , se nâo a menina naú dava 
conta de si; pois mulher sem homem he co
mo o relogio sem corda. Eu tambem la na co· 
zinha tinha hum rapaz quo me abanava ao 
fogareiro , e me ajudan em outros servjç<ls 
necessarios, sem haver entre nós o mínimo des
arranjo, nem se ouvir huma palavra mais 
alta que a outra ; de maneira que fazia-mos 
huma vida Santa. 

Getrudes. Mas que diziâo as Sr.as ao caso ! 
Jacinta. ~~e haviáo de dizer! metiâo a lin· 

gua no sacco, pois a sala dá o exemplo á co
zinha , nem tambem 'ellas tinhaó tem(lO de 
reparar para essas cousas; porque apenas' aca
bava o chá , principiavâo as coutradanças , 
e tudo se punha em barulho : podia hu
ma pessoa em muito descanço, e sem vergo
nhas do mundo ter a sua hora pequenina , 
que ninguem olhava por isso. Cada qual an
dava entertido na sua demanda, e nâo lhe 
importava a dos màis: huns. d.an~.avaó , ou• 

!f-

•;·os cantavâo, outros joga vão, outros palravao, 
outros.... A h! minhas filhas, se cu fosse a 
dizer quanto a11i se fazia, tiuha que desem
brulhar ! Então o mais he que para tudo ha· 
via ge te { graças ao Senhor) , e gente de 
ahundancia; I or signal que" não cabend~ na 
sala' se espalha ·a rc_Ias escado ' pelo terreuo, 
ou lá po1· onde pOtha ~ tudo c rno Deos man· 
da , sem separoçaô on differ n a alguma. : 
homens , m ulherC ano. l, ~ todos ~e mJS• 
tura , e bt i oca <lo com tal mnocenc1.a, qt~e 
par c i ao o J C<J ~'fi uchos de;> no, o Ym Adao, 
a jonat• a lat-anjmba em no1tes tle luar; algu
llHlS 

0 
raparigas de estom~ hiã~ .pelo braço de 

seus con,ersados passear a praia , para vêr nas 
agoas o cl~rao da lua , que. he huma cousa 
muito homta e tambem d1sfructar a flauta 
de hum certo' rapaz' que enfeitiçava a gente 
com a sua habilidade; principalmente naquel~ 
les si tios, aonde o instrumento fazia hum lin"' 
dissimo effeito com o soçurro das ondas. Mas 
be preciso saber-se q\le não havia aqui nem 
sombra de má o sentido ; tudo era sinceridade: 
pura, ]jherda<le d'aldêa , que não he paga por 
dinheiro nenhum. Q!lanto aos velhos, esses 
punhão-se á fresca debaixo de huma parr~i
ra a· conversar XIS& gazetas, o que mUJto 
concorria para o divertimento da rap~ziada; 
porque em quanto clles estavâo embebidos em 
contos de batalhas, davâo·se batalhas campaes, 
e f<..zia. se o diabo a quatro. Nesta . blegr~ 
halborda, passava o tempo sem se. scnt~r, ate 
que dando h uma hora sobre a n1ei.a noite,. se 
desfazia a feira , e cada mócbo l11a para seu 
couto. Minhas awas, coitudinhas, bem querião 
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t:H a•ar mais hum pouco a festança ; e mesmo 
se fosse possivt:l sahir d' assembléa pat·a o ba
nho embraçacias com os seus pares, a fim de 
evitarem o medo das ondas: mas o Paizinho 
nao consentia nisso ' dizendo ' que quem an
dava. ao seu t·emedio devia recolliet·-sc a horas. 
que tivessem ellas paciencia com algumas fal~ 
tas de divertimento, pois naó se chega v a a I o· 
ma em hum dia; que por ora cuiJassem em 
clat• tom aos nenos, e depois em voltando á 
Cidade terinõ noites mais completas. Este me" 
a mo , como h e mui to. limpo de teias d' ar.anha 
naó gosta de que as filhas as tenhaõ ; o Sfl~ 
regalo be vêlas ht·incat· m. todo o mundo ., 
por amor dao; ueor~s melancoltas que saõ o pai 
e a mai dos flatos; e tambem porque na su~ 
CJpiniaó naó tem valoL· a gu raparigas estt·a
nLonas • 
• Catharirza. CaluJ•d minha amiga, que n~ 
estaó espreitando : ponhamos ponto na no ·sa 
Palestra, e logo tornaremo a dar a tr meia, 


	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	96v

