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DEDICATÓRIA
DEDICO este trabalho à memória do jornal CORREIO DE ARACAJU, um dos mais destacados e o de mais longeva existência dentre os publicados em Sergipe.
Inaugurado no dia 24 de outubro de 1906, em meio ao tumultuoso momento em que vivia a
política sergipana, como órgão do Partido Republicano Sergipano (PRS), sob o patrocínio do general Manuel Prisciliano de Oliveira Valadão e dirigido pelo jornalista João Menezes das Neves, o
Correio de Aracaju funcionou durante 56 anos, até os últimos dias de 1962.
Durante a sua história, serviu também como órgão de imprensa do Partido Social Democrático (PSD) e da União Democrática Nacional (UDN). Isso para dizer que, mesmo quando, temporariamente, no tempo da ditadura, foram dissolvidos os partidos políticos, O Correio de Aracaju
continuou na arena jornalística, mantendo sempre o seu caráter informativo, noticioso, literário e
comercial.
O Correio de Aracaju, que teve sua oficina e redação, ao longo do seu tempo, localizada
em três endereços no centro de Aracaju, o da rua de Japaratuba, nº 25, hoje João Pessoa; o da
rua Divina Pastora, 30, e, por último, o da avenida Rio Branco (Rua da Frente), 34, sempre foi foi
bastante frequentado, por políticos, intelectuais, estudantes, artistas, poetas iniciantes; local onde
se discutiam os problemas, sociais, econômicos, financeiros, programavam-se festas, etc.
Correio de Aracaju, que, durante os seus anos, se fez grande em razão da estatura dos
seus diretores, figuras como a do já mencionado João Menezes das Neves, de Manoel Xavier de
Oliveira, Luiz Garcia, José Gilton Garcia, Iróito Leó, Antônio Machado, Edson de Oliveira Ribeiro,
Seixas Dória, Gentil Tavares, Carvalho Déda, João Moreira Filho, Cavalcante e Freitas, Leonardo
Fontes de Alencar, Carlos Amorim, Antônio Souza Ramos, Orlando Dantas. E de seus colaboradores, como Costa Filho, Zozimo Lima, Assis Cabral, Paulo de Carvalho Neto, Carvalho Déda,
Epifânio Dórea, Hercílio Arantes, Victor do Espírito Santo, Mario Pinto Serva, Santos Mendonça,
Álvaro Paes, Celso Oliva, Josias Vieira Dantas, José da Luz, José Onias de Carvalho, Geraldo
Vieira, J. Antero de Carvalho, Souza Lima, Eliézer Leopoldino de Santana, Fernando Mendonça,
Freire Ribeiro, Inácio Soares, Ruy Elói, Corinto Mendonça, J. Eduardo, Ignácio Soares, Sebrão
Sobrinho, Leandro Maciel, Benedito Cardoso, Cesário Martins, Prado Sampaio, Nunes Mendonça,
José Rebelo, Diógenes Horta, Anquises Ferreira, Luiz Pereira de Melo, Clodoaldo de Alencar, Clodomir Silva, Luiz Antônio Barreto, Juarez Ribeiro, Carlos Garcia, Deolindo de Oliveira, Acrísio Cruz,
Antônio Garcia Filho, Juarez Ribeiro, Deodato Maya, João Esteves, Freire Pinto, Pires Wynne, Joel
Silveira, José Andrade, João Moreira Filho, Juliano Simões.
Ninguém melhor do que um dos seus mais antigos e valorosos jornalistas, o sobredito Zozimo Lima, em crônica comemorativa, publicada na edição de 24 de outubro de 1959, para dizer do
Correio de Aracaju.
“Foi escola de aprendizagem jornalística e ponto de partida para a ascensão de muitos políticos de prol da passada à presente geração.
A boa literatura, o artigo doutrinário, o comentário judicioso ou astuto, a reportagem política e
social, o anúncio inteligente, enfeitavam, com a aceitação por parte do grande público, diariamente,
o Correio.
Circulavam outros jornais dirigidos, é verdade, por penas aparadas, mas o Correio era o
“primus inter pares”.
O Correio, sem os agachamentos próprios dos covardes, suportou, ainda, as maiores perseguições, com beleguins à porta e ameaças de destruição. Nunca, porém, se avacalhou, se rendeu
à prepotência dos senhores das situações privilegiadas à sombra dos governos ditatoriais.
A história do Correio é longa e cheia de lances heroicos. Os que nele trabalharam forjaram
armas para as vitoriosas campanhas do futuro em que se envolveram. Foi uma escola de energia
e de democracia.
Ainda hoje conserva e traz bem alto o seu penacho sob a direção de idealistas moços, inteligentes e honestos.”

APRESENTAÇÃO

Tenho folheado jornais antigos, preferencialmente os exemplares anteriores à época do rádio, quando a palavra escrita, a imprensa propriamente dita, era a grande tradutora dos fatos e
acontecimentos da história.
Numa dessas pesquisas, nas páginas do extinto jornal sergipano, CORREIO DE ARACAJU,
em busca de informações a respeito da fundação deste periódico, bem como, dos trágicos acontecimentos ocorridos em Sergipe, nos meses de agosto e novembro de 1906, os assassinatos dos
notáveis políticos sergipanos, do deputado federal Fausto de Aguiar Cardoso e do senador Monsenhor Olímpio Campos, momento de comoção e conturbação da vida política sergipana – deparei-me, numa pequena coluna intitulada “GABINETE DE RISO”, editada na periodicidade do jornal,
com anedotas, pilhérias, piadas, chacotas, escritos estes que logo me interessaram, prenderam a
minha atenção, levaram-me ao riso e à descontração, a desviar-me do meu intento inicial.
São quase 1.500 textos, pequenos, de humor fino, leve, malicioso, sutil, irônico, sarcástico,
colhidos aqui e ali e formatados por anônimo jornalista, por mais de uma década, de 1906 a 1917,
que, ao lê-los, concluí tratar-se de algo maior do que meros escritos espirituosos, antigos, porquanto vi neles boa literatura, tradições, valores, hábitos, costumes, mentalidades - expressões fiéis de
uma época, da patriarcal sociedade brasileira dos tempos imperiais e iniciais da República, dias de
escravismo e discriminação, mas também de emancipação e de grandes transformações, sociais,
políticas e econômicas.
O que fazer, então, com estas preciosidades, relíquias esquecidas nas páginas centenárias desta desaparecida gazeta, senão trazê-las à contemporaneidade, a fim de serem novamente
apreciadas, comparadas, interpretadas; porém, desta feita, compiladas em livro, e não como as
foram editadas no passado, uma, duas, três de cada vez, espaçadamente, lidas por alguns leitores,
revistas apenas por raros frequentadores de acervos de jornais velhos.
E foi o que eu fiz, extraí, organizei e digitalizei pessoalmente todos estes pequenos textos,
cuidando, porém, de fazê-lo mantendo a sua integridade, atualizando tão somente a ortografia, a
acentuação gráfica e corrigindo alguns erros de impressão. Não os ilustrei com desenhos nem gravuras, em respeito ao modo como eles foram originalmente publicados, e também para não balizar
a nossa imaginação.
Dizer ainda que, em virtude das várias palavras e locuções neles contidas, serem pouco ou
quase não utilizadas nos dias de hoje, algumas, por sinal, em completo desuso, e, também, em
face das referências a coisas, lugares e personagens históricos, agreguei, no final, um GLOSSSÁRIO E NOTAS.
Reuni estas piadas, contudo, desejoso de que não se busque nelas exclusivamente o riso,
mas que se procure, nas suas entrelinhas, os seus sentidos, propósitos, intenções. Porque é preocupação minha, desde o início deste trabalho, sobretudo quando percebi que o estar prolongado
com a literatura humorística, gênero que, para produzir o riso, se utiliza do desdenhar, do desqualificar, do ridicularizar o outro, o ser humano, principalmente a comicidade que ora apresento, nascida
de uma uma realidade pretérita, socialmente, como sabemos, muito segmentada e hierarquizada,
ou seja, formulada em cima de um contexto histórico-sócio-cultural diferente e que já vai muito longe, e que, lidas e apreciadas sem um olhar questionador, crítico, comparativo, pode contribuir para
reforçar preconceitos, estereótipos, intolerâncias, e para isso eu não quero contribuir, tampouco ser
responsabilizado.
Portanto, que estes escritos levem você, leitor, sem prejuízo do riso e da gargalhada, a refletir sobre a necessidade de reafirmarmos cada vez mais os princípios da igualdade, da fraternidade
e da liberdade, valores que devem imperar entre os indivíduos em sociedade.
Que esta coluna do Correio de Aracaju cumpra, no presente, ainda que por empréstimo do
passado, o papel que desempenhou há cem anos: o de entreter e levar alegria a dias tristes, intranquilos e incertos, em parte semelhantes aos que vivenciamos hoje. Que você ria, nem que seja do
que riam os nossos antepassados. Porque é rico, todo aquele que ri e que compreende o outro.

Cumpre-me, todavia, pedir desculpas por não ter conseguido, em razão dos meus parcos
conhecimentos a respeito da matéria, da qual só sei mesmo é sorrir, pois nem piada eu sei contar,
apresentar este, que reputo, documento para a história do humor, à altura da sua importância.
Por fim, expressar a minha gratidão ao meu amigo Pedrinho dos Santos, eminente historiador e valoroso escritor, pela enorme colaboração na feitura deste trabalho, e por lustrá-lo com um
lindo prefácio. Pedrinho é autor de A Pena de Morte em Sergipe, O Comedor de Jia e A Proclamação da República na Missão de Japaratuba, dentre outros títulos. Muito obrigado, mestre.
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PREFÁCIO
Boa parte dos escritores ligados à temática das ciências humanas e sociais, sempre que
questionada sobre o processo de elaboração de suas obras, assegura que, em determinado momento da coleta de dados, sente-se traída pelas circunstâncias da própria atividade intelectual.
Ou melhor: após selecionar o tema do seu próximo livro, o escritor dirige-se às instituições com o
propósito de coligir os dados necessários à fundamentação daquela sua pesquisa, esboçada num
resumido projeto. Aí, então, nesse primeiro contato com os acervos, tendo à mesa de consulta o
material por ele desejado e, naturalmente, de posse de sua tecnologia de coleta da informação, o
pesquisador começa o seu silencioso trabalho folheando e transcrevendo páginas de antigos jornais e revistas, sumariando capítulos de obras raras, lendo com o mais cuidadoso manuseio coisas
originais, manuscritos com a poeira centenária de épocas fraturadas e protegidas pelos escaninhos
da história: restaurando no imaginário o acontecimento a partir da escrita daqueles que já se foram
para o leito da eternidade.
De repente, na expectativa de acrescentar mais notas para o enriquecimento do seu trabalho, um fato inusitado, totalmente estranho ao seu projeto de pesquisa, faz o pesquisador cortar a
respiração e, depois de convencer-se da real dimensão do inesperado, exultante com a descoberta
de um tema transformador, fascinado pela miraculosidade do novo assunto, abandona todas as
notas até então compiladas e, de supetão, numa reação instantânea, rascunha ali mesmo o esquema de um livro novo, nascido de uma causa acidental e imprevisível, de um achado forjado pela
bigorna do destino.
Antônio Corrêa Sobrinho, nome da nova geração dos escritores sergipanos, autor do interessante trabalho: O Fim de Virgulino Lampião – o que disseram os jornais sergipanos, passou
por essa experiência, fato que o fez abandonar o eixo original de sua pesquisa, uma bibliografia
sobre os assassinatos de Fausto Cardoso e Olímpio Campos, por este volumoso trabalho, de um
só tema, o riso, coletânea de versos do humorismo nacional editada nas páginas do Correio de
Aracaju, jornal fundado pelo general Oliveira Valadão e redigido pelo jornalista João Menezes.
Assim, surpreendido pela magicidade daquele instante, Antônio Sobrinho, após jogar fora a
ideia de levantar fontes para um tema já percorrido pela luminosa sapiência de Homero Oliveira,
de Therezinha Oliva, de Francisco Rollemberg e de tantas e tantas outras luzes da escrita, entendeu enriquecer a bibliografia nacional inventariando o riso e os temas da sarcasticidade humana,
reunindo num só volume todas as piadas, todo o humorismo, todo o riso, num repertório de valioso
significado para o conhecimento e a difusão de boa parte daquilo que os nossos comediantes produziram num momento de crise no mundo inteiro.
Naquelas primeiras décadas do século passado, quando a remota melancolia penetrava os
corações, fechando-os na dor e na tristeza, o riso, a comédia, a piada, o humor e a própria gargalhada descomedida e espalhafatosa, concorriam para assegurar a boa saúde do espírito. O riso
servia como uma espécie de tratamento profilático, para suavizar os incômodos da vida sobressaltada com os horrores e a incerteza das relações entre os povos e as nações.
Sem falar nos assassinatos do deputado Fausto Cardoso e do senador Olímpio Campos,
fatos que comoveram a sociedade sergipana, no intervalo de 1900 a 1920 o Brasil e o mundo amargaram momentos de profunda agonia: a Revolta da Vacina, a Guerra Rússia e Japão, a Revolta dos
Marinheiros, o naufrágio do luxuoso transatlântico Titanic, a Primeira Guerra Mundial, o assassinato
do poeta Anníbal Theofilo pelo jornalista Gilberto Amado; e, o trepidar da liderança americana, com
o advento da Revolução Bolchevique – O Pânico Vermelho, em 1917; a gripe espanhola que, em
1918, ceifou a vida de milhares de brasileiros, particularmente nordestinos.
Ante esses episódios, que magoavam a sociedade e dela apagava o verde esperançoso de
dias melhores, nasceu no início do século XX a máxima: “Ria-se do mundo, da vida, da sociedade
e de si próprio”. Ria, mesmo à toa; ria como se pretendesse afrontar a crueldade daqueles que patrocinam o mal e estimulam a guerra entre os povos irmãos, diziam as vozes pregoeiras de um novo
amanhecer. Rir, portanto, seria o bom remédio para se chegar à metade do século em condições de
bem analisar a trajetória de maldade e, dessa forma, ensinar aos mais novos um exemplo diferente
de vida, pautado na paz, no trabalho e no progresso material das sociedades.

Daí a razão pela qual o jornal do general Valadão e do professor João Menezes - um simples
periódico comercial -, começasse a inserir nas suas páginas uma coluna permanente, para pilheriar, para arrancar o riso dos leitores, explorando os diferentes temas da vida e, desta forma, aliado
ao circo e ao teatro, ajudar o povo a refletir e a afastar a tristeza dos corações. Fato que, um tanto
mais tarde, o cinema com a comédia visual de Buster Keaton, Harry Laugdon, Clyde Cook, William
Abbott, Louis Francis Costello, Charlie Chaplin, Stan Laurel e Oliver Hardy (O Gordo e o Magro),
faria cair a máscara de melancolia das plateias que se apinhavam para assistir as chamadas películas, em matinée e soirée, nos milhares de cinematógrafos que se instalaram em todas as partes
do mundo civilizado.
Talvez tenha sido essa imagem do episódio cômico, da piada interpretada pelo gesto expansivamente largo de um artista da Century Fox, da Columbia Pictures, da Fox Film, da United
Artists ou mesmo de um ator circense, que tenha motivado o escritor Antônio Corrêa Sobrinho a
abandonar o seu antigo roteiro de pesquisa e, na impressão de uma página de jornal, fazer viçar
toda sua emoção intelectual, reunindo um repertório de primores do riso nacional, do humorismo
de uma época que, agora, restabelecida em livro, servirá para divulgar o que os artistas deixaram
de mais elevado da inspiração e o mais aguçado dos seus recursos de expressão.
Com este livro Antônio Corrêa Sobrinho vem prestar relevante serviço à inteligência nacional, principalmente para os estudiosos do humorismo simples e da comédia ligeira. São múltiplos
os temas de que trata cada página desta obra; desde a simples ironia até a sarcasticidade das
piadas que, evidentemente, serviam para suavizar os lances emotivos da vida, as cenas violentas
da intranquilidade humana, do dia a dia marcado pela violência, pela injustiça e pelos crimes que a
justiça republicana, seguindo o ordenamento jurídico medieval, cuidou de torná-los impunes, particularmente quando praticados por gente da classe dominante.
Assim, pela vez primeira, a bibliografia sergipana será agraciada com uma obra que reúne
todo o humorismo escrito nas páginas de um jornal que circulou no período que antecedeu a dois
grandes instrumentos de comunicação: o rádio e a televisão.
O autor, Antônio Corrêa Sobrinho, nome de distinguida inteligência e formação jurídica, auditor-fiscal do trabalho, ex-colega nosso como professor universitário, apresenta este seu novo livro
em um só formato, hermético, inteiriço, sem a tradicional divisão por capítulos ou partes distintas
dos livros tradicionais. Preferiu não selecionar os diferentes temas; mostra sua obra de forma linear, sem os quadros de assuntos, tudo arrumado numa ordem horizontalmente cronológica de
surgimento no jornal, com o propósito, talvez, de fazer com que o leitor, tomado pela beleza da
construção dos versos e o raciocínio de cada piada, sinta que a sua obra, de aparente simplicidade, sustenta mais um outro objetivo: reafirmar os valores das pessoas que viveram as agruras e
as consequências de uma sociedade brutalizada por uma guerra que levou à sepultura milhares e
milhares de vidas.
De certo, independente desse outro objetivo, cuja descoberta cabe à perspicácia de cada
leitor, o livro de Antônio Corrêa Sobrinho vai auxiliar os estudiosos que sentem a necessidade de repertórios como este, não só para conservar a história do humorismo nacional em suas bibliotecas,
como dispor de um trabalho deste porte, de semelhante natureza e, a partir dele, fazer repercutir o
riso do passado com as gerações do presente e do futuro.
Livros assim, compreendidos na listagem dos inventários tão valorizados pelos saudosos
Varnhagen, Capistrano de Abreu, Brancamp Freire, Silvério Leite Fontes, José Honório Rodrigues e
outros, abrem facilidades à pesquisa e premiam a bibliografia com uma peça valiosíssima, particularmente para estudantes e professores que pretendam iniciar suas monografias e teses, tomando
como tema o humorismo destacado no periodismo nacional.
No Brasil, particularmente entre nós sergipanos, obras dessa natureza demoram a aparecer.
São raras e podem ser contadas nos dedos de uma só mão, sabendo o curioso que não chegará
ao dedo polegar.
Esta raridade torna-se mais preciosa porque o autor, consciente dos diferentes termos e expressões em desuso, alguns oriundos dos séculos XVIII e XIX, entendeu escrever em apêndice o
significado de tudo aquilo que os mais novos ignoram e, assim, tornar a leitura ligeira, interessante
e mais agradável.

Este livro, portanto, além de reafirmar no autor os seus naturais pendores pela história literária, relaciona positiva e definitivamente sua inteligência entre os escritores sergipanos, particularmente porque, Antônio Corrêa Sobrinho, se mostra como um pesquisador de expressão forte,
sem subordinação a grupos de domínio literário e, por isso, capaz de estar no silêncio litúrgico dos
arquivos e das bibliotecas e, aí, no manuseio das peças documentais, escolher uma nova rota de
pesquisa, envolver-se na trama de um tema fascinante, diferente, semelhante a este que, agora,
ele faz publicar sob o título de Gabinete de Riso - as piadas publicadas pelo jornal sergipano, Correio de Aracaju, de 1906 a 1917.
Pela contribuição que tem dado à cultura de Sergipe, sem em momento algum alardear os
seus feitos, sem ter o menor interesse promocional em ver sua obra estampada na televisão ou
comentada pela letra dos jornais, Antônio Corrêa Sobrinho, escritor independente e inovador, bem
demonstra, que o facho luminoso da inteligência sergipana, também se acha sustentado em suas
mãos.
Parabéns! Ria, porque você acaba de produzir uma obra de referência: uma página inédita,
que servirá de ponto de partida para se fazer a História do Riso no Brasil.

Pedrinho dos Santos
Historiador

Antônio Corrêa Sobrinho

Gabinete de Riso

1

5

Certo advogado do interior defende um
réu acusado de ter surrupiado um casaco de
abafar.

A um dos nossos médicos mais distintos
perguntava uma senhora muito conhecida, referindo-se a seu marido:

A inocência do acusado manifesta-se tão
claramente que o veredicto do júri o absolveu.

— Diga-me, doutor, um gotoso poderá tomar banhos do mar?

Ao ver-se livre, o defendido dirige-se à
casa do seu patrono e diz-lhe:

— Não vejo inconveniente algum. Uma
gota a mais no oceano, não creio que faça diferença.

		

— Venho pedir-lhe um conselho. Provou-se que o roubo do casaco era uma calúnia.
Posso agora usá-lo sem receio?

6
Entre deputados:
ra!...

2
Entrando dois larápios em uma igreja, viram uma imagem de São Sebastião com diversas setas de ouro cravadas no corpo. Tiraram-lhas e puseram o seguinte letreiro:
“Basta de sofrimentos”!

— Ainda não o vi abrir a boca na Câma-

— É que você não olha para mim, quando
está falando...
7
— Ó mamãe, o que é um anjo?
— Anjos são uns meninos muito bonitinhos e muito bons, que têm asas e voam.

3
— Já disseste a teu pai que eu vou pedir-te hoje em casamento?
— Já, e disse-lhe mais que me havias
dado a palavra de honra de que te suicidarias,
se a resposta fosse negativa.
— Fizeste bem. E ele disse logo que dava
o “sim”, não é verdade?
— Ele disse que vai negar para experimentar se és um homem de caráter, capaz de
cumprir a palavra que deste. Depois, então, dará
o “sim”.

— Mas a nossa cozinheira não tem asas
e o pai ontem à noite estava a chamá-la de anjo.
— A Lucrécia também voa?
A mãe muito nervosa respondeu-lhe:
— Voa, sim, voa... Amanhã pela manhã,
tu verás como ela vai voando, pela porta afora.
		

8

— Para que bebes tu de maneira tão desmarcada?
— Para afogar as minhas penas.
— E consegues o teu propósito?

4
No consultório de um dentista:
— Sou a pessoa a quem vendeu uma
dentadura postiça.

nadar.

— Não; porque as minhas penas sabem
		
9

— Bem sei.
— O senhor disse-me que seria uma dentadura natural.
— Sem dúvida alguma.
— Pois, fazem-me sofrer horrivelmente
os dentes postiços.
— Bem, que mais quer que se pareça
com os naturais?

A respeito do Alfredo, um sujeito terrível
em dar facadas, falavam dois amigos:
— Sabes, consegui apanhar vinte mil réis
do Alfredo!
téns...

— Como assim? Ele nunca tem dois vin-

— Muito simplesmente: ele pediu-me trinta mil réis e eu emprestei-lhe somente dez.

10
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13

Um matuto dirigiu-se à casa de um barbeiro e tomou posição:

Ela: — Gostas de fumar um cigarrinho de
quando em vez. Achas que o fumo te faz bem?

— De quanto quer a barba? perguntou o
barbeiro. Na minha casa fazem-se barbas por
meia pataca e dois tostões.

Ele: — Muito, faz-me muito bem. Logo
que acendo o cigarro minha sogra sai da sala.

— Quero de meia pataca, respondeu o
matuto.

14
O barbeiro, que é judeu, arma-se da navalha mais cega e, depois de besuntar a cara do
— A quem é que melhor podemos confiar
seu freguês com um sabão bruto, deu começo os nossos segredos?
à função, depois da qual tinha o matuto a cara
— Aos mentirosos.
esfolada. O matuto espelhou-se e antes disso já
percebera o estado em que a navalha o deixara.
— Por quê?
— Senhor mestre, vamos fazer um negó— Porque ninguém lhes dá crédito.
cio?
— Qual é? perguntou o barbeiro.
— Se o senhor me disser qual é o bicho
mais sabido do mundo, eu pago a barba e dou-lhe mais um níquel, e, no caso contrário, a esfoliação fica de graça.

15
Entre Álvaro e Oscar:

— Álvaro, eu tenho que confiar-te uma
— Está dito. O bicho mais sabido do muncoisa;
mas
com a condição de que hás de guardo é o macaco.
dar somente para ti.
— Perdeu! gritou o matuto. E levantando— Se for dinheiro, podes ficar descansa-se nas pontas dos pés respondeu:
do.
— O bicho mais sabido do mundo é o
bode, porque, tendo barbas, ainda não veio à
sua casa fazê-las.
E saiu. Escusado é dizer que o barbeiro
ficou ruído de raiva, mas tomou a lição.
11
Um tenente da marinha escreveu à filha
de um contra-almirante este bilhete:

16
O Delfim, que só tinha uma camisa, costumava, quando a mandava lavar, ficar na cama.
Um dia entra-lhe pela porta adentro a lavadeira,
muito aflita.
— Que tem você?
— Ah! senhor, perdi-lhe a camisa.

“Gentilíssima senhora, poderei içar a minha bandeira na ilha divina do seu coração? ”

— Pobre mulher!

A moça respondeu:

— Pobre do senhor, que ficou sem ela.

“Mil vezes obrigada. Essa ilha já está sob
— Não, porque eu só perdi a camisa, e
o protetorado de meu primo, o capitão Roberto. você perdeu o freguês.
12
Um sujeito, pedindo desculpa a uma senhora de inconveniências que dissera, explicava:
— Vossa Excelência bem vê que, tendo eu perdido os dentes da frente, as palavras
saem sem que eu dê por isso.

17
No salão de um barbeiro:
— Como deseja o senhor ser barbeado?
— Como um bom cidadão: em paz e sem
derramamento de sangue.

11
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me, entende?

— Ó Manuel, por que é que na sua terra trocam
o “b” pelo “v” e o “v” pelo “b”?
— Ora, isso não são todos; são somente
os “vurros”.

tácula.

Marinheiro: — Ah! Eu estava ao pé da biJuiz: — Bitácula! O que é bitácula?

Marinheiro: — Que diabo de juiz é Vossa
Excelência que não sabe o que é bitácula?!

19
Um cristão foi levado à presença de um
juiz, por ter espancado um judeu.
o juiz.

— Que mal fez este homem? perguntou

23
— Manuel, deixei uma carta aqui em cima
da escrivaninha e não a encontro mais!
— Botei-a no Correio, seu patrão.

— Que mal fez? Este homem manchou
as mãos no sangue do Nosso Salvador e foi um
dos que o crucificaram.

— Mas se não tinha endereço!

— Mas isso, replicou o juiz, aconteceu há ma!...
quase dois mil anos.
— Deveras! Pois eu só vim a saber disto há poucos dias, quando o senhor vigário fez
uma prática lá na freguesia.
		

20

— Pensei que fosse uma carta anôni-

24
Uma senhora irritadiça apresenta-se num
baile com um vestido de enorme cauda. Logo
na primeira quadrilha, um cavalheiro pisa-lhe o
rabo da saia, e ela não se contém:
— Arre! Até aqui há burros!

Numa lição de biologia:
O mestre: — Quais são os últimos dentes
que se tem?

— E de cauda, minha senhora! exclama o
homem, com a alma lavada.

O discípulo: — Os dentes postiços.

25
Depois do casamento, o pároco de uma
freguesia fez uma prédica à noiva:

21
No júri:
— Confessa então que abriu com uma
gazua a loja de fazendas onde foi encontrado?

— A mulher, minha filha, deve sempre seguir seu marido para toda parte...

— Sim, senhor juiz. Não quis morrer sem
cumprir a vontade de meu pai.
— Que vontade era essa?

— Oh, senhor pároco, isso é impossível!
— Por quê?
— Meu marido é carteiro do Correio.

— Que eu abrisse uma loja de fazendas.
		

26
Um advogado ao seu cliente:

22

No tribunal, interroga-se um marinheiro,
como testemunha.

— Apresentou-lhe a letra ao seu devedor?

Juiz: — Onde estava a testemunha quando foi praticado o delito?

— Ele o que disse?

Marinheiro: — Delito?! O que é delito?
Juiz: — Que diabo de homem é você, que
não sabe o que é delito? Delito é o crime, o cri-

12

— Sim, senhor.
— Mandou-me para a casa do diabo.
— E o senhor, que fez?
— Vim logo ter com Vossa Excelência.
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31

A um bravo que voltava de uma campanha, perguntam qual fora a sua maior proeza:
— Cortei as pernas a um inimigo, respondeu o bravo.
— E por que não cortou antes a cabeça?

Certo velho chamou um africano e disse:
— Vai comprar uma caixinha de pauzinhos que dão fogo; tu sabes o que é?
— Yô sabe, si siô, disse o negro; chama...
chama “fórofo”.

— Não cheguei a tempo, já lha tinham
cortado.

— Qual “fórofo”, besta, é “fosque”.
32

28

À beira de um rio encontra-se um doutor
e um campônio. O doutor pergunta:

Entre irmãs:
— Sabes, Clara, que vi teu marido no parque, rodeado por três ou quatro damas?
— Isso pouco cuidado me dá; mas deixa-me encontrá-lo rodeado por uma só!

— Como se chama este rio?
E o campônio responde:
— Este rio não se chama; vem por sua
vontade.
33

29
Um médico de má fama é chamado para
ver um doente.
— Ah, minha senhora! diz ele, voltando-se para a mulher do enfermo: chamou-me tarde demais. Seu marido está perdido. Já tem as
mãos roxas.
— Perdão, senhor doutor, mas meu marido é tintureiro.

Um roceiro malandro vai confessar-se e
diz ao padre da freguesia:
— Senhor padre, eu cometi um pecado
perigoso, medonho, feio e acho que a Divina Misericórdia não me perdoa.
— Que pecado então é esse, assim tão
perigoso e feio?
— Senhor, padre, eu roubei uma corda.

— É? Pois pode julgar-se muito feliz. Se
não fosse tintureiro era um homem morto.

— Ora! roubar uma corda não é cometer
uma grande culpa.

30

— Assim mesmo, filho, o pecado não é
tão grave como te parece.

No tribunal:

— Mas é, senhor padre, que a corda era
comprida, comprida, era uma bruta!

— Mas, senhor padre, é que tinha uma
vaca presa na ponta da corda...

— Como se chama?
— Faz favor de ver o meu nome aí na parte da polícia.
— Não lhe pergunto o que está na parte
da polícia, pergunto-lhe o seu nome.
— Pois é o que eles lá puseram.
— Mas qual é?

34
O doutor Libório, que se tornou conhecido
pela sua rude franqueza, vai ver certo doente.
Depois de auscultá-lo, abana a cabeça, com ar
lúgubre.

— Isso é que eu não sei. Eu uso tantos -lhe:
nomes, que já não me lembro de qual fiz uso,
quando me prenderam dessa vez.

O pobre enfermo, assustado, pergunta— Mas, doutor, qual é a minha moléstia?

— Homem, só lhe poderei dizer depois da
autopsia.

13
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39

Entre dois amigos:
— Qual dos grandes homens celebrados
na história gostaria você de ser?
— Nenhum.

Um cidadão mandou um bilhete para um
negociante:
ro. ”

“Vale estes dois quilos de açúcar bem claO criado volta com o bilhete e a nota:

— Ora essa! Nenhum por quê?
— Porque morreram todos.

bres.

“Não vale nada, porque não vieram os co-

36

40

Lamego, dirigindo-se à esposa, em tom
carinhoso:

Em um tribunal:

— Não achas, minha querida mulherzinha, que eu estou me tornando feio, estúpido?
...

— Nenhum.

— Acusado, que ofício tem?
— Então de que vive?

A mulher, com um sorriso inefável:

— Eu vivo de privações.

— Não, meu querido! Não acho, porque
sempre te conheci assim...

41
O dono de um automóvel explica muito
bem ao Simplício o mecanismo do veículo.

37
Em um exame de doutrina:
— Diga-me cá, menino: quantos sacramentos há?

— É muito engenhoso; há porém uma
coisa que eu não entendo bem.
— O que é?

— Nenhum.

— É que possa andar sem cavalo.

— Como nenhum?
— Porque morreu ontem o nosso vizinho
e o pai disse que ele havia tomado o último sacramento.
38
Um orador revolucionário dizia na tribuna:
gue!

42
Falava-se e discutia-se em uma casa se a
Lua era habitável.
— Qual o quê? interrompeu um sujeito,
eu acredito lá nisso!...

No quarto crescente ou na lua nova, onde
— Nós precisamos de sangue! muito san- se há de meter tanta gente?

A polícia apareceu e mandou-o descer da
tribuna.
O povo opôs-se em vozeria enorme.
O tribuno, elevando a voz e dominando o
alarido, exclamou:
— Meus senhores, é sangue de porco
para fazer sarapatel.

43
A baronesa disse ao médico:
— Doutor, o senhor não faz caso; digo-lhe
que estou muito doente e o senhor responde-me
que eu preciso de repouso.
Se nem ao menos me examina a língua!
— Mas minha senhora, estou certíssimo
de que também sua língua carece de repouso!

14
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50

— Conhece o doutor Elias?
— Perfeitamente.
— A sua reputação como médico parece-me universal, heim?
— Sim, estende-se até o outro mundo!

Um viajante, indo jantar num hotel, para
diante de uma linda pele de urso, estendida no
salão, e pergunta:
— A que animal pertence esta pele?
hotel.

45
Um amante muito zeloso e muito apaixonado por uma bailarina que tem tido inúmeros
adoradores, diz à dama dos seus pensamentos:
— Quero matar no teu coração a lembrança de todos os homens a quem amaste antes de
me conheceres.
— Mata quem quiseres, filho, mas olha
que vai custar-te muito dinheiro.
— Por quê?
— Porque terei de fazer lutos até morrer.

— A este seu criado, responde o dono do

51
Em um tribunal:
— Tens parentes próximos?
— Não, senhor.
— Mas o acusado declarou, no outro interrogatório, que tinhas pai, mãe e irmãos.
— É exato, senhor juiz, mas não próximos, estão em Fernando de Noronha.
52

46
No júri:

tistas.

— O que é que o trouxe à prisão?

— Digo-lhe que somos uma família de ar— Não duvido.

— Foram dois guardas, sim senhor.

— Meu irmão mais velho escreve o poema; o segundo compõe a música e eu canto.

47

— Agora só me falta saber uma coisa.

— Você é acusado, diz o juiz, de ter entrado na casa do queixoso, e de lhe ter batido.

— Que é?

— Senhor juiz, isso não foi senão um excesso de boa educação. Minha mãe ensinou-me
que não entrasse em parte alguma sem bater.

— Qual é o parente que os pateia.
53
Entre criado e amo:

48

— Ó patife! Que é da água quente que te
Numa lição de geografia, os alunos propedi
há
meia hora?
curavam afanosos no mapa da Europa a cidade
de Moscou.
— Saiba Vossa Excelência que a pus no
fogo,
mas
como levava muito tempo a aquecer,
— Imbecis! exclamou o professor, não satirei e pus outra.
bem que foi queimada pelos franceses!
54

49

Entre amiguinhos:

Um sujeito tinha enviuvado pela segunda
vez, de duas irmãs com quem se tinha casado, e
foi pedir a terceira cunhada, ao que lhe respondeu o pai da menina:
— Leve , leve, homem, estou vendo o dia
em que você vem pedir a mãe!

— Paulo, de que é coberta a tua casa?
— Ora... de telhas, como a tua.
— Estás enganado... A nossa está coberta de penhoras, segundo diz papai.

15
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60

O Pacheco também é metido a letrado,
pelo que uma vez escreveu num álbum este
pensamento monumental:

ciais?

Quantas são as virtudes teólogos-so— Três: saúde, paz e dinheiro.

“As grandes dores são mudas: um homem depois de cair morto, geralmente não diz
nada. ”

Quantos são os amigos d’alma?
— Nenhum.
E os inimigos?

56
A dona da casa precisa de criados, e
apresenta-se lhe um, a quem ela faz as seguintes perguntas:
— Quanto tempo esteve na casa que deixou agora?
— Dez anos, minha senhora.

— Quatro: a mulher, a riqueza, a política
e as sogras.
61
— Papa, porque é que o almanaque fala
tanto em luas novas e nunca nas velhas?
— É porque com as luas sucede o mesmo que com as mulheres: das velhas ninguém
faz caso.

— Bom sinal! E que casa era?
— A Casa de Detenção.

62

57

Em uma soirée particular:

Dizia um borracho incorrigível:
— É espantoso! Se bebo, todo mundo
sabe; se tenho sede, ninguém adivinha!

— Que decotada vem a Emilinha!
— Então! O marido dá-lhe uma mesada
tão pequena que nem chega para ela se vestir.

58
— Acuso-me padre, de pintar o rosto, disse ao confessor certa confessada.
— Mas, com que fim faz isso, minha filha?
— É para parecer mais formosa.
O padre confessor lança mão dos óculos,
olha com atenção, e vendo que era a mais feia
criatura do mundo, disse-lhe com a maior ingenuidade:
— Pois continue, continue minha filha,
porque está ainda muito longe de ser aquilo que
deseja.

63
— Que maldito costume tem o Nunes!
Responde às perguntas que se lhe faz com outras perguntas!
— Nunca dei por isso.
— Ora essa! Ontem lhe perguntei se me
emprestava dez mil réis. Em vez de me responder, perguntou-me: se eu imaginava que ele era
tolo...
64
Perguntava um sujeito a outro:

59

— Vossa Excelência tem filhos?

Morre a sogra do doutor Lacerda. O filho
pequeno acerca-se dele e pede em tom lastimoso:

— Tenho apenas um.
— E é rapaz bem comportado?
— Como não há outro.

— Papai, deixe ir ao enterro de vovó?
— Anteontem foste ao teatro, ontem ao
Jardim Botânico, e hoje queres ir a enterro?
Não; basta de tanto divertimento.

16

— Não fuma?
— Nunca pegou num cigarro.
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— Não frequenta cafés?

68

— Não, senhor.

Simplício dá esta ordem ao seu criado:

— Não tem namorada?

— Ó José, vai ver que tal está o tempo.

— Está completamente virgem disso.

José abrindo uma janela:

— E não se recolhe tarde?

— Não posso.

— Não, senhor. Ao cair da noite já está
deitado.

— Por quê?
— Porque me chove na cara! ...

— Decididamente, o filho de Vossa Excelência é um rapaz de conduta exemplar. Que
idade tem ele?
mana.

69

— Vai fazer dois meses, na próxima se-

Num colégio.
Mestre: — O que é ocupação mental?
Discípulo: — É uma ocupação em que
empregamos os sentidos.

65
Joaquina, recentemente chegada do interior, entra para servir numa boa casa da cidade.
A dona da casa começa por lhe dar um
avental branco.
— Para que é isto?

— O que é ocupação manual?
mãos.

— É uma ocupação em que usamos as

— Diga-me agora, qual destas é a minha,
de qual faço mais uso em ensiná-lo?

— Para você o pôr.

— Da palmatória.

— Ah! já percebo; é para não me confundirem com a senhora!

70
Em casa de Calino.

66
Ela: — Mas, afinal, qual é a sua verdadeira opinião sobre o casamento? É uma necessidade ou uma loucura?
Ele: — Eu lhe digo, minha senhora: quando um homem casa com uma mulher que tem os
olhos tortos, o nariz arrebitado e um pai com uns
centos de contos de réis reconheço que é uma
necessidade.

Chovia muito. Entra um lavrador queixando-se: — Oh! chove demais! Os aguaceiros
cavam o chão desesperadamente! Neste andar,
daqui a dois dias tudo que estiver dentro da terra
sairá!
— Santa Virgem da Penha! bradou o Calino. Pobre de mim que tenho duas sogras no
cemitério!
71

67
Os senhores Alfeu e Belizário discutem a
sua autoridade conjugal:

do?

— Papai, quem é aquele que vai passan-

— É o senhor Leitão, minha filha.
— Na minha casa, diz Alfeu, os patrões
— Arre! Tão velho e ainda não chegou a
são dois: a minha mulher é o número um e eu o
porco.
número dois.
— Pois na minha, diz Belizário, os patrões
são 10: minha mulher representa o número 1 e
eu... o zero.

72
— Papai, que quer dizer obra póstuma?
— É um livro que o autor publica depois
de morto.
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73
dor.

Amiga: — E como conseguiste acalmá-lo!

— É excelente a sua cocheira, comenda-

Esposa: — Mostrei-lhe logo a conta da
modista e ele caiu imediatamente sem sentidos.

— Não é má, não é má... Esta a mandei
fazer para mim.
Agora venha ver a que eu mandei fazer
para meu filho, quando voltar da academia.
74

78
— Meu caro amigo, estou resolvido a casar-me daqui a um mês e quero que sejas uma
das testemunhas. Sim?

Dois sacerdotes gabam, em uma reunião,
— Podes contar comigo... nunca abandoas alfaias e objetos artísticos que existem nas nei um amigo na desgraça.
catedrais que a cada um pertence.
Um deles, querendo mostrar a superioridade das suas alfaias, diz:
— Enfim, nós possuímos um crucifixo de
prata, fabricado no dia imediato ao da morte de
Nosso Senhor; portanto, em crucifixos somos
superiores.
— Está equivocado, meu caro, responde
o outro, porque nós possuímos um que data do
século IV antes de Jesus Cristo.
75

79
— Ai! senhor padre, deite-me a sua benção: eu não ando em graça.
— Que dizes, meu filho?
— Não ando, não, senhor, respondia lastimoso, um simples campônio.
Todas as noites ao passar junto ao muro
do cemitério me persegue uma alma do outro
mundo.
— Sim; e então que figura tem o tal fantasma? ...

Uns poucos de rapazes passeando pelo
campo distraidamente ouviram o zurrar de um
— Olhe, senhor padre-cura, eu ainda não
burrico a certa distância.
pude ver bem, mas parece-me mesmo um burro.
— Ai! disse um deles suspirado: quando
— Não sejas medroso, isso há de ser talouço zurrar qualquer burrico, lembro-me logo de vez a tua sombra.
meu falecido pai! Ele era tão inclinado...
80
— A zurrar? perguntaram-lhe todos danA cena passa-se na Alemanha.
do gargalhadas.
Na chegada do imperador Guilherme II
numa cidade da culta Alemanha, o respectivo
prefeito devia gritar:

— Não, a criar burricos.
76
jovem:

“Viva o Imperador! ”

Um deputado, fazendo declaração a uma

E o povo devia responder:
“Com a mulher, com os filhos e com toda
a corte! ”

— Prometo-lhe... juro-lhe...
— Basta! Pensa talvez que eu sou algum
eleitor?

Quando, porém, chegou o monarca, deu-se um acidente desagradável: o prefeito escorregou (era tempo de inverno) e disse:
— O diabo te carregue!

77
Amiga: — E teu marido, não esbravejou
quando lhe mostraste a conta dos chapéus?
Esposa: — Não imaginas!

E o povo respondeu:
corte.

18

— Com a mulher, com os filhos e toda a
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81

sageiro e pisa-o.

— Diga-me, doutor, em que estado se encontra meus pulmões?
— Com franqueza, estão um pouco arruinados.
— Deveras?
— Mas fique descansado, que hão de resistir enquanto o senhor viver.

— Você não vê! grita o pisado.
— Não vê o quê?
— Os meus pés!
— Os meus pés! exclama com admiração o recém-chegado. Pois todos esses pés são
seus?!
86

82

O menino Carlos estuda história.

Num hotel:
mal...
nado:

— Ó rapaz, estes ovos estão cheirando

— Papai, diz ele ao autor dos seus dias,
eu queria ter vivido na Idade Média.
— Para quê, filho?!

O criado, recolhendo o prato muito indig-

— O patrão já tem dito mil vezes a este
cozinheiro que os ovos podres só servem para
fritadas!

derna.

— Para não ter de estudar a História Mo-

87
— Com que, então, teu pai deu agora em
dissipar tudo o que tens?

83
Albertino tem a mania, no Lírico, de acompanhar cantarolando todas as árias que estão
sendo cantadas em cena.

— É verdade, meu amigo. Se aquele homem não tivesse vindo ao mundo eu teria hoje
uma fortuna colossal!

— Cala-te, animal, murmurara por detrás
dele um sujeito no auge da impaciência.

88

— O senhor fala comigo?

Um frade Bernardo tinha o maior medo
possível de morrer.

— Oh! não creia, protesta o vizinho.
É com a besta daquele barítono que berra
acolá, e não me deixa ouvir o seu canto.

— Se se chegar a descobrir, exclamou
ele uma vez, alguma terra do mundo em que
não se morra! ...
Lá é que eu queria ir acabar os meus dias!

84
Uma senhora dirige-se a um médico de
fama, porque lhe dói o pé.
O doutor examina a parte magoada e diz:
— Sem dúvida, Vossa Excelência deu um
mau passo.
ra:

Respondeu desdenhosamente a senho— Que tem que ver isso com o meu pé?
85

89
igreja.

Um pobre estava sentado à porta de uma

No peito trazia uma tabuleta com os seguintes dizeres:
“Esmola a um pobre cego, pelo amor de
Deus. ”
Passa um ricaço muito caritativo e deixa
cair no chapéu do mendigo uma moeda de cinco
tostões.

— Ah, meu senhor! torna este em tom de
Um sujeito que tem uns pés enormes en- submisso agradecimento. Muito obrigado! Deus
tra em um bonde. Em seguida entra outro pas-
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lhe acrescente! Há quanto tempo eu não via
uma moeda de cinco tostões!
— Hein? fez o fidalgo admirado. Então
você é cego e viu que lhe dei cinco tostões?

— Olha, filho, eu sofro também de dor
de dentes, mas para mim há um santo remédio:
deito a cabeça no colo da mulher, ela começa a
passar-me a mão no rosto, e a dor vai-se embora...

— Perdão, meu senhor, responde o cego
E o marquês curvando-se de dores, diz,
sem hesitação; foi engano de quem pintou a ta- entre gemidos:
buleta. O que eu sou é surdo-mudo.
— Mas onde está ela? ...
90

94
Entra dois gatunos numa loja. Enquanto
um regateia com o caixeiro, o outro mete no bol— Ó Paulo, não vês que está calçando as
so, às escondidas, um par de meias.
meias às avessas.
O dono da casa percebe o movimento e
— Ó mamãe, é que tem um buraco do
aproxima-se com um sorriso amável:
outro lado.
— Sinto muito, meu caro senhor, não lhas
poder dar por esse preço.

95

O gatuno, sem perder a calma:
— Pois então fique com elas. Mais nem
um vintém.
91

Com o alfaiate, porque toma medida, tira
provas e faz emendas.
beças.

Numa soirée.
Um trocista apresenta um amigo ao dono
da casa, dizendo:
rio.

Com que se parece o tipógrafo?

— O doutor Rodrigues, distinto veteriná-

— Desculpe, replica este, sou doutor em
medicina; o meu amigo chama-me veterinário
porque o tenho curado várias vezes.

xa.

Com uma tampa, porque está preso à cai-

Com o general porque sempre percorre
as linhas.
Com o condenado, porque espera a “última hora”.
Dizem também que o tipógrafo se parece
com um amolador porque não raras vezes esgota a paciência do revisor.

92

96

— Deixaste de beber?
gra.

Com o cabeleireiro, porque compõe ca-

— Completamente, graças à minha so— Hem?

— Sim; é que sempre que a olhava, quando estava bêbado, via duas sogras em vez de
uma.

Passeava Bocage pelas ruas de Lisboa
quando viu a distância, um seu amigo, acompanhado por uma dama. Este ao avistar Bocage e
temendo-se da fama de conquistador preveniu a
mulher, de que a faria passar por sua irmã. Ao
encontrar-se com o poeta disse-lhe:
Apresento-lhe minha irmã. Bocage, respeitosamente respondeu-lhe: Ah, já sei! Já também foi minha irmã uma vez!

93
O marquês geme com uma formidável
dor de dentes. Nada há que faça ceder.
Diz-lhe o Gama, seu amigo:

97
Indo um sujeito, que pretendia passar por
muito engraçado, ver certo convento, e tendo
dito mil graças pesadas ao religioso que o acom-
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panhava, acabou com esta quando se despedia
dele e ia saindo pela porta do carro:

nha distinta que sabe guardar os seus pintinhos.

— Ora, diga-me Vossa Reverendíssima...
por aqui é que entram as moças? ...

nha.

E a minha cumade comparo a uma galiViva ela, viva essa galinha!

— Não senhor, respondeu o frade; por
aqui saem as bestas.

Viva também o nosso paroquiano!
100

98

Entre amigos:

Na aldeia.
O Zé Barril vai-se confessar ao senhor
prior. Este:
— Quantos deuses há, Zé?

— Muito obrigado pelos teus excelentes
conselhos, mas deixa dizer-te uma coisa: Sem
dinheiro não se faz nada.
— Estás enganado, meu caro. Sem dinheiro fazem-se... dívidas.

— Três, senhor prior!
— Três? não digas tolices, homem!
brava.

— Ah! quatro! é verdade... não me lem101

— Quatro? que disparato é esse?

Um químico encontra, entre as páginas
de um livro, uma conta e exclama aterrado:

— Sete! sete, senhor prior!...
O prior zangou-se e não o absolveu.
Ao sair da igreja o Zé Barril encontrou um
amigo:
— Ouve lá: quantos deuses há?

— Que imprudentes são as mulheres!
Ora vejam isto: a minha mulher coloca-me uma
conta da companhia do gás num tratado sobre
explosivos!

— Um só.
— Sim? pois vai para lá com essas ao
prior! Sete lhe disse eu e pareceram-lhe poucos!

102
Um sujeito teve uma doença da qual lhe
caiu o nariz, e dando esmola todos os dias a um
pobre, este lhe dizia:
— Deus lhe conserve a vista.

99
Num baile. Depois de um brinde do vigário aos noivos, levantou-se um dos convidados,
cruzou as mãos no copo e disse:
— Meus senhores, vocês não ouviram a
palavra do nosso paroquiano!

O homem que via bem, disse um dia ao
mendigo:
— Homem, eu vejo um mosquito na outra
banda, por que é que você só pede a Deus que
me conserve a vista?
— Porque não tem nariz para óculos.

Meus senhores, vocês não estão vendo
esta galinha cheia aqui na mesa?
Pois bem, uma galinha nada vale, uma
galinha é muita coisa.
Vocês não têm visto que uma galinha defende os seus pintinhos?
Muitas vezes, quando um porco quer comer um, a galinha defende seus pintinhos. Porém, meus senhores, uma galinha é muita coisa.

103
— Eu desejava, dizia um escritor das dúzias ao célebre epigramatista Piron, trabalhar
em uma obra em que ninguém tivesse ainda trabalhado e não trabalhasse jamais.

Portanto, meus senhores, eu brindo a
muié de meu cumpade Dionísio como uma gali-
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104

108

Um jovem namorado mandou o seguinte
recado à sua querida:

Um avarento mandou o criado comprar
uma estampilha de dez tostões, para um documento. O criado voltou a entregar-lhe cinco estampilhas de dois tostões. O avarento, furioso,
exclama:

“Minha Elisa
Manda-me um beijo
Nas asas da brisa. ”
O pai da pequena, porém, descobrindo a
amorosa missiva, mandou ao rapaz o seguinte:
“Sim, Nicolau,

— Eu disse-te uma estampilha de dez
tostões.
— Mas se na loja não havia senão desta
maneira! É a mesma coisa.
— A mesma coisa, patife? Pois para colar uma, gasto tanta saliva como para colar cinco?!...

Mandar-te-ei um beijo
Nas asas de um pau. ”

109

105
— O senhor coloca esta chapinha na
boca e pode assim imitar qualquer voz.
— E se eu engoli-la?

Aula de catecismo:
— Quantos são os sacramentos? pergunta o padre ao menino.
— Havia sete. Hoje só há seis...

— Não há perigo. Esta mesmo eu já engoli uma porção de vezes.

— Como é isso? Só seis?
— Sim, senhor. Papai dizia ontem à mamãe que a penitência e o casamento fazem um
só.

106
Estavam à mesa, marido, mulher e um filho pequeno, vivo e carinhoso.

110
Num exame de desenho:

— É verdade, papai, que Deus está em
toda a parte?
— É verdade.

— Que é linha?
— É aquilo com que minha mãe me prega
os botões.

— Então deve ser muito gordo.
O pai e a mãe olharam-se a sorrir; o pequeno entendeu que não tinha acertado e procurou emendar:
prido.

111

— Sabes que partiram cinco barbadinhos
— Ou, então, se é magro, é muito com- para catequizar dois mil índios antropófagos?
— Coitados! Tenho pena deles, dizia um
comilão.
107

— De quem? Dos barbadinhos?

Num círculo literário:
— Deveras?! Pois não conheces nem a
Ilíada nem a Eneida?
res.

— Não! Dos índios... Só cinco frades para
duas mil bocas!

— Não, senhor; gosto pouco de mulhe-

112
Tlin, tlin, tlin!
— Quem é?
— Menina diga à sua ama que está aqui
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o Pindela.

116

A criada à ama:
— Ó minha senhora, está aí o seu “pimo”.
ga?

— O meu “pimo”? Estás maluca, rapari-

— Qual estou! Pois ele pediu-me que dissesse à minha ama que estava aí o “Pim dela”, e
então não pode ser senão da senhora.
113
A um general muito conhecido e respeitado pela sua coragem; mas cheio de calos:

Um pintor chamou a esposa ao seu gabinete de trabalho.
Depois armou um tripé, pôs-lhe em cima
uma máquina fotográfica, fechou a porta da sala,
puxou por um revólver e disse para a mulher:
— Prepara-te que vais morrer. Ela recuou
lívida de espanto e o pintor dirigiu-se para o aparelho e pô-lo a funcionar.
— Sossega. Precisava de um estudo de
cabeça que exprimisse o terror, e já tenho a fotografia.
A mulher, respirando.
— Que susto me meteste! Pensei que tinhas descoberto tudo.

— General, o senhor nunca teve medo?
— Nunca! Ah!... espere... de fato...
— Então teve um dia... De quê?

117

— De um par de botas novas.

— Eu já vi tocar piano por um homem
sem mãos.
— Isso não é nada comparado a uma vizinha que mora no segundo andar do meu prédio.

114

— Por quê? O que faz ela?

Um sofista que conversa com o filósofo
Diógenes e pretendia confundi-lo com seus argumentos, pôs-lhe o seguinte sofisma:

— Canta sem voz!

— Aquilo que eu sou não és tu.

118

— Concordo, responde Diógenes.
— Ora, eu sou homem, logo és tu não-homem.

Um indivíduo leva à botica uma receita
para aviar:
— Quanto custa?

— Principia por mim, retorquiu o filósofo,
e a conclusão será verdadeira.

— Dois mil e quatrocentos.
Pagou e saiu.
Quando o caixeiro foi entregar o dinheiro
ao patrão, este viu que a nota de dois mil réis
era falsa.

115
Um professor depois de ter dado alguns
bolos em um discípulo, por não ter sabido a cartilha, chama-o e diz:
— Diga o “Padre Nosso”.

O caixeiro queria ir atrás do freguês.
— Não vale a pena, disse o boticário: os
dois níqueis de duzentos réis são bons; ganhamos ainda trezentos e vinte réis.

— Padre Nosso.
— Adiante.

119

— Santificado.

No gabinete do juiz de instrução:

— Adiante, seu burro!

1ª testemunha: — Você é um burro!

— Seja o vosso nome.

2ª testemunha: — Serei, mas você é um
camelo!
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— Bem, bem, agora que a identidade das
testemunhas está verificada, procedamos à acareação.
120
Um indivíduo recebe os pêsames de um
amigo por lhe ter fugido a esposa.

124
Em uma aula.
O professor: — Valha-me Deus, rapaz!
Cada vez sabes menos! Eu quando tinha a tua
idade, já lia corretamente e fazia as quatro operações.

— Podes crer que estou completamente
O aluno: — É que o senhor teve melhor
resignado. Só me preocupa o receio de que pos- mestre que eu.
sa ser pior.
— Pior! O que de pior pode ela fazer?

125

— Voltar, meu amigo, voltar.

Numa repartição do Estado, na presença
do chefe, dois funcionários descompõem-se:

121

— Você é o maior asno que eu conheço!
exclama um.

O capitão de um navio estrangeiro que
entrou no Porto de Leixões, recebeu um prático
— E você? bramava o outro, há porventua bordo.
ra alguém mais idiota?
Recomendando-lhe cautela, diz-lhe:
— O senhor deve conhecer bem todos
esses rochedos...
— Ora se os conheço! interrompe o
prático.
deles.

Neste momento o navio abalroa em um
O prático sem se desmanchar:

— Então, meus senhores, esquecem-se
de que eu estou aqui?
126
Médico: — É de grande importância que
o senhor se abstenha de qualquer trabalho de
cabeça durante seis meses.
Doente: — Mas, doutor, é pelos trabalhos
de cabeça que eu ganho a vida!

— Olhe, aqui está um!

Médico: — É escritor?
Doente: — Não, senhor, sou cabeleireiro.

122
Bonifácio acaba de saber que a sua irmã
teve um bom sucesso, mas ainda não lhe disseram se era menino ou menina.
Encontrando um amigo, o bocó narra o
ocorrido e observa:
— Ainda não sei o sexo da criança, por
isso ignoro se sou tio ou tia.
		

123

127
Em um salão.
Um sujeito fazendo a corte a uma dama:
— Como os seus olhos são grandes!
Como seus pés são pequenos! Como seus dentes são curtos!
Um rapaz que ouvia tudo, disse:

Calino, quando inspetor de quarteirão,
prendeu um carroceiro, por maltratar os animais
de uma carroça que guiava.

— Com os demônios! Não é um namorado, é um agrimensor.

No ofício que dirigiu ao subdelegado, dizia ele:

128

“O preso incluso tantas chicotadas deu no
burro que o abaixo assinad

Um aldeão recebe do filho um pedido de
sapatos.

o não pôde mais suportá-las. ”

Não sabendo como fizesse a remessa,
lembrou-se de mandá-los ele próprio pelo telé-
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grafo e, subindo a um poste da rua, pendurou os
sapatos novos. Depois retirou-se.

132

Mal tinham os outros tempo de lá chegarem e aqui já estão os velhos que o rapaz despachou! ...

Condenado à morte um soldado francês,
implorou a Napoleão I que lhe perdoasse.

129
Ia passando, caminho do cemitério, um
enterro acompanhado de muitos convidados.

— Senhor, confesso ter perpetrado o crime de que me acusam e reconheço que devo
ser castigado; mas o gênero de morte que me
destinam é horroroso.

Um indivíduo que o encontrou, acercou-se de um amigo que ia ao acompanhamento:

— Sendo só isso o que te inquieta, poderei conceder-te um favor.

— Qual a diferença entre um acidente e
Um gatuno que vira a operação, mal o ho- uma desgraça?
mem volta as costas, trepa ao poste e apodera— Eu lhe digo. É a seguinte: minha sogra
-se dos sapatos, deixando em troca os seus já
cai no mar... é um acidente; alguém a salva, eis
muito velhos.
uma desgraça.
Daí a pedaço volta o aldeão e, vendo os
sapatos velhos, exclama satisfeito:
133
— Sim, senhor...! isto é que é invenção!

— Não posso consentir no que me pedes,
respondeu o imperador.

— Quem é? perguntou-lhe.

— Qual, senhor?

— Quem? O morto?

— Escolheres a maneira como preferes
acabar a vida.

— Sim.

— Mil vezes obrigado, senhor, aceito!

— É o que vai no caixão.

— Escolhe e serás atendido. Como queres morrer?

130

— De velhice, meu senhor.

Dois amigos:
— Tu acreditas que o número treze seja
um número fatal?
— Ora, se creio! Todas as pessoas que
nasceram no século XIII já morreram.

134
Um governador andava a passeio por um
Estado. Chegando a certa localidade, e enquanto um cidadão deitava discurso, um burro pôs-se
na rua a zurrar estrepitosamente.
O governador, aturdido:

131

— Façam calar essa cavalgadura! O orador, interrompendo o seu discurso e muito vexado:

O pai da moça, para o futuro genro:
— Já fixou o dia do casamento?
— Deixo isso à vontade de minha noiva.

— Eu, senhor?

— Deseja que o casamento seja com
pompa, ou modestamente?

— Não; a outra.

— Deixo isso à vontade de sua esposa.
— Bem! Diga-me agora uma coisa: a
quanto sobem os seus rendimentos?
— Oh! deixo isso completamente à sua
vontade.

135
O subdelegado interroga um sujeito que
deu uma sova na mulher:
— Como se chama?
— José Manso.
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— Em que se ocupa?

espreguiçou-se e entrou a coçar a cabeça.

— Sou músico.

Achando-a porém lisa como a palma da
mão exclamou:

— Músico? Que instrumento toca?

— Olhem que bruto! Em vez de me acordar, vai acordar o calvo!

— Instrumento de corda.
— Onde?
— Sou eu quem repica os sinos da igreja
de Nossa Senhora do Pilar!

		
139
mo:

136

dade!

Entre pequenotes:

Um orador popular, no auge do entusias— Cidadãos! Tenho o pé no solo da liberAtalhou um sapateiro:

— Aposto que vou ler o teu pensamento.

— Você tem os pés numas botinas que
ainda não pagou!

— Pois aposto que não lês.
— Vês esta bala?
— Vejo.

140

— Agora abre a boca. Abre bem.

— Sabes? O Antônio fugiu...

Enquanto um escancarava a boca o outro
chega a bala.

— Sim?
— E levou vinte contos do patrão...

— Tu pensaste que eu ia botar esta bala
na tua boca.
							
137
Dois náufragos andam há horas flutuando
no mar, agarrados a uma tábua:
— Eu não posso mais... — diz um deles.
O senhor, que é marinheiro, não sabe a que distância estamos da terra?
tros.

— A uns trezentos ou quatrocentos me-

— Para onde, para a direita ou para a esquerda?

— Que grande pândego!
— E levou também o teu chapéu-de-sol.
— Que grandíssimo ladrão!
141

Numa soirée a viscondessa elogia as calças que o Simplício veste.
Ele: — Estão às suas ordens, minha querida senhora. Quer que as deponha a seus pés?

— Nem para a direita nem para a esquerda; para baixo.

142

			
		

No júri:
138

Viajavam juntos um pedante, um barbeiro
e um calvo. Veio a noite e ajustaram entre si que
cada um velasse quatro horas, enquanto os dois
dormiam.
Tocou o primeiro quarto ao barbeiro, que
vendo os companheiros adormecidos, foi-se à
cabeça do pedante e raspou-lha toda a navalha.
Passadas as quatro horas, acordou-o.

diu?

— O acusado confessa então que o agre-

— Sim, senhor presidente, levado pelo direito da legítima defesa. O meu agressor tentara
contra mim, apontando-me ao peito...
— Uma arma de fogo?
casa.

Despertando o pobre homem, bocejou,
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143

— Oh! Por quê?!

— Que grande coisa é não poder morrer
um homem.

des.

— Mas, quem é que não pode morrer.

— Pois minha sogra também tem bigo147

— Eu.

— Papá, por que as girafas têm o pescoço tão comprido?

— Por quê?

— Para poderem comer o fruto da palmeira que está muito alto.

— Porque não tenho onde cair morto.

— E para que é que os frutos da palmeira
estão tão altos?

144
Calino e um bacharel, seu amigo:
— Então, doutor, é um homem talentoso
e sábio o doutor Campos, não?
— Não há dúvida que é, mas o pouco que
este seu amigo sabe não troca pela sapiência
dele.
— Ih!... Então ele não sabe nada.

— Para as girafas, que tem o pescoço
muito comprido, poderem comê-los facilmente...
148
Barnabé vai casar.
Na véspera do casamento, a noiva pergunta-lhe:
— Tu ressonas?
— Não, minha querida.

145

— Como sabes isso?

O padre Serafim pronunciando um sermão na festa da padroeira de sua freguesia:

— Tenho tido a pachorra de não pregar
olhos uma noite inteira, só para observar se o
— Meus irmãos, nós vamos de mal a pior; fazia!
parece que está tudo ficando ateu. O pobre do
vigário vive a morrer de fome. Este ano ainda
“haveu” esta missinha de m... Para o ano “hará”
149
ou não.
Entre gatunos:
146
O Raul sai desorientado da casa da noiva. Um amigo que vai passando, pergunta-lhe:
— Que te aconteceu?
— Uma catástrofe!

— É um conhecido antigo; vivemos dois
anos sob o mesmo teto.
ele?

— Explica-te, homem!

— Tens bons conhecimentos! Quem é

— O diretor da penitenciária em que cumpri a pena pelo meu crime de roubo.

— Deixa-me respirar...
Acompanhei minha noiva, que ia com os
pais; a escada estava às escuras, e, aproveitando essa circunstância, quis dar um beijo à pequena...
— E deste, oh!
— Dei um beijo numa cara com bigodes...
— Infeliz! beijaste o pai!

— Quem é aquele cidadão tão bem vestido que cumprimentaste quando passou por
nós?

150
Um professor da roça, apresentando a família ao deputado do círculo:
— Tenho a honra de lhe apresentar minha esposa e minha filha. A que tem mais idade
é que é minha mulher.

— Não tenho certeza...
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151

156

O Pai e a filha:
— Então me dizes que o Sabino quer casar contigo?
— Sim, papá!
— Ele sabe que eu não tenho um real
para te dar em dote?
dote.

— Sabe, e diz querer-me sem nenhum
— Hum! Ele conhece-te bem?

— Então o senhor não é partidário da cremação?
— Nunca! nem depois de morto! não suporto a fumaça!
157
O Júlio visita um chalé lindíssimo e observa ao amigo:
— Falta aqui apenas um para-raios.
gra!

— Se me conhece! Há muitos anos já!
— Diz-lhe então que não dou o meu consentimento porque não quero doidos na minha
família.
152
— Meu senhor, uma esmolinha para um
pobre órfão!
— Como isto? Como é órfão e eu conheço seu pai!
— O senhor tem razão, tenho pai. Ele é
que é o órfão!
153
Um fotógrafo, caipira, muda de ofício e faz-se dentista.
No dia da primeira extração de um dente,
vítima do antigo hábito, diz ao paciente:

— Não precisa; vivo aqui com minha so-

158
Ela: — Desconfias por acaso do que eu
te digo?
Ele: — Não, mas desconfio muito do que
não me dizes.
159
Um lorde inglês, muito conhecido pelos
caprichos e regularidades, achando-se um dia
em uma das muitas propriedades que lhe pertenciam lembrou-se de ordenar ao seu cocheiro
que fosse à povoação próxima comprar leite.
Este último, julgando por este fato ofendida a sua dignidade, respondeu que aquela
comissão devia ser desempenhada não por ele,
mas por uma das criadas.
— Qual é então a sua obrigação? perguntou fleumaticamente o lorde.

— Atenção! Um ligeiro sorriso!

— Tratar dos cavalos e conduzir a carruagem, respondeu o cocheiro.

154
— É um desaforo! O senhor recusa-me
a mão de sua filha depois de ter-me dado a sua
palavra!
— Dei-lhe a minha palavra, dou minha filha a um outro. Há de reconhecer que não posso
dar-lhe tudo!
155
O poeta: — Ó como é bela a roça, sinto o
meu coração dilatar-se, tenho ideias puras, crio
alma nova!
O roceiro: — Pois, sinhô moço, eu só crio
bois e vacas!

— Pois bem; não quero que desempenhe
aqui outros serviços que não sejam os da sua
obrigação. Vá pôs os cavalos à carruagem e
conduza a criada à povoação.
E chamando em seguida a criada, ordenou-lhe na presença do cocheiro, que fosse
comprar o leite.
160
Um inglês entra em uma exposição de quadros,
pergunta ao artista:
— Quanto custa esta quadra?
— Apenas duzentos mil réis.
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— Você quer vinte mil réis?

para embrulhar um pão?

— Não senhor, felizmente ainda não estou morrendo de fome...
— Está direita, então eu volta depois...

— Aí o tem.
— Agora, dá-me um pão para ser embrulhado neste pedaço de papel.

161

166

Entre um médico e um doente:
— Ah, doutor — exclama o paciente —
nunca olvidarei que vos devo a saúde!
— Não pense nisso, meu querido cliente.
Prefiro que se recorde que me deve dez visitas
a 5$000.

Um dia o Fidelis, escovando à janela o
casaco do amo, deixou-o cair à rua.
O patrão chega ao mesmo instante e encontra-o branco como a neve:
— Que tens Fidelis?

162

— Ah! quando me lembro que o senhor
podia estar dentro dele! Que desgraça seria! ...

Uma senhora explica à filha, que vai casar, os deveres religiosos de esposa temente a
Deus.

167

— Do catecismo já sei tudo, mamãe, agora, ensine-me o resto.
uso...

— O resto, minha filha, aprende-se com o

ferro.

Numa pequena estação de caminho de

Um viajante, entrando esbaforido e olhando para o relógio, que marca mais de cinco minutos além da hora em que o expresso devia
passar:

163

— Ora que seca! Lá perdi o comboio!

Em uma reunião feminista:
— Nada é perfeito neste mundo; sê-lo-ia
a mulher, se não tivesse...
Grita um espectador:

so:

O chefe da estação com um amável sorri-

— Não perdeu, não, senhor. Sossegue. O
expresso traz um quarto de hora de atraso.
O viajante indignado:

— Se não tivesse língua!...

— Um quarto de hora! Que pouca vergonha! Que serviço este!

164
No tribunal um marinheiro muito falador, depõe
como testemunha:
— Como é que a testemunha soube desse fato?
— Como soube? Óculos meus viderant.
— A testemunha sabe latim?
— Se sei latim, senhor juiz! Assim soubesse eu ler e escrever!

168
Dona Gertrudes vive horrorizada com a
leitura dos crimes diariamente cometidos na capital federal:
— É medonho este estado de coisas! Estou vendo a noite em que voltando para casa
encontrarei meu cadáver em minha cama!
169

165
Um mendigo entra em uma padaria e diz
ao caixeiro:

Juiz: — Diz, então, o senhor que não roubou o relógio. Como foi que o obteve?

— Ó senhor, dá-me um pedaço de papel

29
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Réu: — Na rua do Ouvidor.

Nos bastidores de um teatro:

Juiz: — Quanto custou?
Réu: — Com franqueza, senhor juiz, estava com muita pressa e esqueci-me de perguntar.

— Boas horas! Pois agora é que o senhor
vem para o ensaio, quando sabe que tem de entrar logo na primeira cena! Pois o senhor não é o
que faz o papel de arrependimento?
— Por isso mesmo demorei: o arrependimento chega sempre tarde.174

170

Perguntaram ao poeta inglês Milton qual
Conversam um paralítico e um cego:
seria a causa por que as leis de muitos Estados
— Então você não gosta do Antônio? perpermitiam que um príncipe pudesse governar
com quatorze anos, enquanto só lhe permitiam gunta o primeiro.
o casamento aos dezoito?
— Não me agrada, não o vejo com bons
olhos.
Milton respondeu:
— Porque é menos difícil governar um
Estado do que uma mulher.

175
— Com efeito, minhas filhas! Há uma
hora que estão falando de saias e blusas.

171
Exortava um pregador a seus ouvintes,
para que fizessem a sua penitência, e tendo na
mão um crucifixo, exclamava:

Vocês não podem ocupar-se de coisas
mais elevadas?
— Pois não, papai, respondeu uma delas,
vamos agora tratar de chapéus.

— Sim, meus irmãos, neste mundo cada
um deve levar a sua cruz ao Calvário!
Um marido tomou o conselho ao pé da
letra, e ao sair, pegou a mulher ao ombro, dizendo: — Senhor cura, eu cá levo a minha!

176
Numa reunião:
— Ela acaba de me dizer que tem trinta e
oito anos.
— Peço-te para não esquecer que foi aos
sete anos que ela aprendeu a contar.

172
Antes da eleição:

177
— Estamos entendidos, não é verdade?
Na véspera da execução, perguntam ao
O meu amigo vota com o governo e ... peça o
condenado
o que deseja comer naquele dia.
que quiser.
— Abacaxi.
— Pois bem, senhor conselheiro, pode
Vossa Excelência contar comigo.
— Mas isso só há no verão e nós estamos
em
pleno inverno.
Depois da eleição:
— Não faz mal... esperarei.

— Dá licença, senhor conselheiro.
— Que deseja o senhor?
— Venho lembrar a Vossa Excelência
aquela minha proteçãozinha...

178
Num exame de direito:

— É impossível meu caro; estou compro— Qual o máximo da pena no crime de
metido até as orelhas!
bigamia?
— Ter duas sogras.
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179

Um dia a dona da casa teve um pimpolho.
O marido saiu exultando com as delícias da paternidade, e exclamava:

No restaurante:
— Rapaz, tu que tens?
— Mãos de vaca, cabeça de porco, miolos fritos, rins grelhados...

— Que rapagão sacudido! bonito! bem
feito!...

— Ora valha-me isso! resmungou o criado;
se
o
pequeno nascesse torto e aleijado o pa— Ó homem de Deus! E quem te pôs
trão
diria
que era obra minha!
nesse estado?
— O cozinheiro.
184
Num tribunal.

180
Num velho cemitério de Nova Iorque,
pode ver-se um grande jazigo com estas inscrições:
“Espero meu marido — 26/04/1840.”
“Aqui me tens — 14/12/1861.”

do?

Juiz: — Testemunha, qual é o seu esta-

Testemunha: — Sofrível, muito obrigado
a Vossa Excelência.

Um gracioso, de mau gosto, acrescenta:

185

“Tarde, conforme o seu costume.”

— Ali vai um homem que tem trabalhado
imenso para levantar o povo!

181
Brincava uma criança com um papagaio.
O dono dele, afastando o menino da gaiola, disse-lhe:

— É algum revolucionário? Algum grande
agitador?
res.

— Não, é um fabricante de despertado-

— Não bula, menino, olhe que ele morde.
186

— E por que não morde o senhor?
— Porque me conhece.
nhô.

— Pois diga a ele que eu me chamo Nho-

— Que ar prazenteiro tem hoje este pedaço de asno do Fonseca! Que lhe terá acontecido?
— Fez esta manhã uma aposta de duzentos mil reis e ganhou-a.

182
Barnabé está no seu escritório. O criado
bate com os nós dos dedos na porta.

— Ganhou uma aposta de duzentos mil
réis esse palerma? E quem foi o asno chapado,
o idiota, o estupidarrão que apostou com ele?
— Fui eu.

— O que é?
— O jantar está na mesa.
— Não posso jantar ainda, pedaço de
bruto! Não vês que estou a dormir?

187
nhã.

— Convido-te para jantar comigo ama— Fazes anos?

183
Um sujeito muito impertinente tinha por
hábito atribuir sempre ao criado tudo quanto
aparecia mal feito ou estragado em casa.

— Não. Solenizo minhas bodas de prata.
Há vinte cinco anos que enviuvei.
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188

— Descem tanto...

Numa escola.
Professor: — Vamos lá: dê um exemplo
de mamífero sem dentes.

— Então... olha... compra foguetes. Esses sobem.

Aluno: — Minha tia Maroca!

193
Uma criada apresenta-se numa casa,
procurando ocupação:

189

— A quem serviu você antes, desempre— Ouvi dizer (afirmava um salsicheiro de gada?
Lisboa, a um de Castelo de Vide) que vocês, lá
no Alentejo metem carne de burro nos chouri— A um astrônomo.
ços.
— E por que saiu dessa casa?
— Você já foi a Castelo de Vide alguma
— Porque o patrão passava todo o dia a
vez?
fazer... observações.
— Já, sim senhor; já lá vivi três anos.
— Pois é admirável que não tenha voltado de lá metido em chouriços.

194
Dizia um crítico:

190
— Saiba o patrão que o serviço da parteira já foi dispensado.
— Está bom. É menino?

— Até que ponto chega a vaidade das
mulheres! Conheço uma que casou com um preto só por lhe dizerem que a cor preta lhe ficava
muito bem!

— Não, senhor; coisa melhor.
— Menina?

195

— Não, senhor; coisa melhor.

Entre dois pescadores espanhóis:

— Então que diabo é?

— No rio da minha povoação, dizia um
deles, atira você o anzol à água e cada vez traz
uma arroba de peixe.

— Saiba o patrão que a patroa morreu.

— Pois o rio que passa lá na minha vila
não tem água.

191
O médico saindo do quarto da doente:

— Homem! Então o que tem?

— Coragem, meu amigo!...

— É tudo peixe!

— Então, doutor?... Ela está pior?
— Coragem! ... desta vez, sua sogra ainda escapa...

		

196

Em um colégio de meninas.

192
— Tenho ali um dinheiro guardado e queria dar-lhe aplicação.
— Mas em que sentido?
— Pô-lo a render, mas... em colocação
segura.

O professor: — D. Josefina, se lhe disser
que o cérebro feminino pesa 20 gramas menos
que o masculino, que conclui daí?
D. Josefina: — Que nos cérebros femininos não entra questão de quantidade, mas sim
de qualidade.

— Compra apólices.
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197

200

Entre vizinhas:
rido?

No Teatro.

— Afinal, de que doença morreu seu ma-

Ele: — Não achas detestável aquele ator?
Parece um macaco a namorar um anjo.

— Da gota.

Ela: — Realmente, lembra-me as primeiras semanas do nosso casamento.

— É boa! O meu também morreu de uma
doença muito parecida com esta.

201

— De quê?

Na polícia, o delegado:

— Da pinga.

— Tire as mãos do bolso! Não se fala à
autoridade com esses modos! ...
— Deus meu! Se meto as mãos nos bolsos dos outros, prendem-me, se as meto nos
meus, repreendem-me! ...

198
Geografia moderna:
— Que é zona tórrida?

202

— Uma bela rapariga de 18 a 20 anos.

Um pobre homem, aborrecido da vida,
quis suicidar-se e lançou-se no rio. Um marinheiro, cedendo aos impulsos de seu generoso
coração, conseguiu salvar o homem, conduzindo-o em seguida para casa, onde o deixou para
ir procurar a esposa; quando ali voltou com ela,
encontrou o homem enforcado em uma das traves do teto.

— E zona temperada?
— O amor dos 30 aos 40 anos.
— E zona glacial?
— O amor de dois velhos.
— Quantos são os pontos cardeais?
— Dois: saúde e dinheiro.

— Ai, meu pobre marido, que está morto!
exclamou a mulherzinha.

— Quais são as estrelas errantes?

— Não está, replicou o bonacheirão do
marinheiro. Naturalmente dependurou-se ali
para secar.

— As namoradas.
— E as estrelas fixas?
— As esposas.

203

— Quais são as nebulosas?

Relata um colega que na cidade de Estância, Sergipe, havia um velho coronel, negociante, conservador enragé e fanatizado pela
sinonímia exageradamente.

— As sogras.

Alguém em conversa disse-lhe:

199

— Coronel, o senhor não precisa mais
trabalhar... sua fortuna lhe dá para passar o resto da vida folgadamente.

Num interrogatório:
— Que idade tem? pergunta o juiz.
— Trinta anos feitos.

Ao que ele respondeu:

— Se não me engano, a senhora disse
quando aqui esteve há cinco anos, que tinha
essa idade.
— Naturalmente. Eu não sou dessas mulheres que dizem hoje uma coisa e amanhã outra.

— Homem, dizem, falam, propalam, apregoam, comentam, passa por certo, chegam a
crer e convencer-se; mas não é autêntico, não
é verídico, não é verossímil, não é axiomático
o que dizem, menos verdade. O que eu possuo
avalio aí numas coisinhas, teteias, bugigangas,
gorjetas, bagatelas, miudezas, miçangas, etc.,
para ir comendo com as meninas e a “cheirosa.”
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204

— O que lhe quer?...

Um filho, que esteve muito tempo ausente, voltou à casa paterna, que visitou em companhia de seu velho pai:

— É por causa duma conta...
— Foi ontem para o campo.
— Que tenho de lhe pagar.

— Aqui, disse-lhe rindo, deu-me o papá
um par de bengaladas por eu estar a ler um romance em lugar de estudar. Parece que ainda
sinto nas costas a cana-da-índia.
daço:

— Mas voltou esta manhã.
208

O pai parando, depois de refletir um pe-

— Queres que te diga a verdade? Não
me lembro de semelhante coisa.
O filho rindo:
— Ah! É porque o papá estava do outro
lado da bengala!

— O senhor ensina-me onde é a Casa de
Detenção?
— Chegue ali na porta do Armazém Lusitano e furte um queijo. Irá ter lá sem muito trabalho.
209
Em uma escola de mulheres:

205
— Tive um ataque de gota horrivelmente
doloroso.
— Pobre amigo! ...
— Oh! Eu não me queixo... Tudo tem o
seu lado bom: ao menos quando estou doente,
a minha saúde descansa.

— Diga-me senhorinha quais foram as
conquistas de Alexandre Magno?
— As conquistas? Da vida privada de Alexandre Magno não sei uma palavra.
210
Num exame primário, o professor pergunta ao menino que o tem como mais adiantado:
— Neste círculo se vê as extremidades
das linhas?

206

— Vê-se, sim senhor.

Um rapaz muito acanhado, estando em
uma reunião familiar, por detrás da cadeira em
que se assentara uma senhora de quem ele gostava muito e com a qual não sabia como havia
de principiar uma conversação, viu um pequeno
inseto que atrevidamente subia pelas costas da
sua encantadora vizinha, e julgando ter encontrado uma excelente ocasião para principiar, disse muito depressa:

— Oh! ... onde estão elas? ...
— No meio do centro.
211
Na polícia.
O delegado ao acusado:

— Minha senhora, previno a Vossa Excelência de que tem atrás de si um animal!
— Ah! meu Deus! exclamou ela virando-se muito assustada: não sabia que o senhor estava aí.
207
Um criado modelo:
— Quem procura o senhor?
— O barão do Monete.

— É verdade que roubou um melão?
— Ah! meu caro senhor delegado, fui
bem castigado, pois o maldito não prestava para
nada... Pilhei uma indigestão!
— Foi a justiça divina que antecipou a dos
homens.
O acusado:
— Já é azar! — Palmei mais de cinquenta, que eram bons... E não fui filado. E agora por
um, que não presta, pregam-me na cadeia!
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212

— Qual história! Não sabes um meio seguro de fugir ao rigor do código e pegar absolvição pela certa?

Fala-se de despertadores:
— O mais simples e melhor, diz Calino, é
uma sineta grande.
— Mas como se dá corda?
— Não se dá, puxa-se. À hora que quero
acordar puxo a corda, a sineta toca e eu acordo
logo.

— Contratar um bom advogado?
crime.

— Não, homem: ficar maluco depois do

217
Entre pai e filho:

213
A filha queixa-se à mãe, do mau procedimento do marido:
— Outrora seu coração batia por mim.
— E agora?
bate.

— Um financeiro é um homem que ganha
muito dinheiro, não é, papá?
— Não, meu filho. Um financeiro é um
homem que apanha muito dinheiro ganho pelos
outros.

— E agora, mamãe, é a mão dele que me

218
O vigário de certa freguesia censura asperamente um confessado, que tem o vício da
embriaguez.

214

— A culpa é sua, senhor cura.

Um pequerrucho e um carvoeiro:
— Diga-me uma coisa! Para que nos deitam água na cabeça, quando nos batizam?
— Oh! pequeno, para ensinar-nos que
mais tarde nos devemos lavar.
— Então você não se batizou?

— Por quê?
— Porque, quando me batizou, deitou
muito sal na moleira; e, desde então, tal é a sede
que sofro, que o remédio é abrandá-la com a
branquinha da pipa.
219

215

O Pafuncio vai ao Correio reclamar uma
Uma senhora foi visitar uma amiga e não carta registrada.
a encontrou em casa, mas viu todos os móveis
— Desculpe (diz-lhe o empregado), não
cheios de pó.
posso entregá-la sem que alguém o reconheça.
Querendo dar-lhe uma lição de limpeza e
Nisto, o alfaiate (ao qual ele deve há mais
asseio, escreveu com o dedo sobre o pó a palade
dois
anos) passa e vendo-o, não se contém:
vra “Porca”.
— Caloteiro! bandido! Quando é que você
Voltou no dia seguinte e disse à sua amime
paga?
ga que tinha estado na véspera a procurá-la.
O Pafuncio então se vira para o emprega— Eu conheci logo que tinhas sido tu,
do
e
com
toda calma:
respondeu-lhe a amiga, porque deixaste o teu
nome escrito em todos os móveis.
— Eis um senhor que me conhece perfeitamente.
216
220

Entre dois moços de boa sociedade:
— Se fulano continuar a me cacetear a
paciência, mato-o.
— Cuidado! Olha trinta anos no lombo...

Um sujeito ia pela rua muito melancólico
e pela fisionomia se reconhecia que grande tristeza o acabrunhava.
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pergunta-lhe

225
No tribunal:

— Devo, diz ele, e não tenho com que pa-

— A testemunha é católica?
— Não, senhor.

— Ora, replicou o outro, deixe então essa
inquietação ao seu credor.

— É protestante?
— Não, senhor.

221

— Então o que é?

Um provinciano entra em um restaurante
e senta-se à mesa.

— Sou polícia secreta.

Um criado diz-lhe sem mais formalidades:
— Ruivo, cação, cabeça de porco...

226

O freguês, retirando-se indignado:
— Insolente! malcriado! Nunca mais entro
em um restaurante onde se insulta a gente.

Por ocasião de um enterro surpreenderam um amigo da casa do falecido meter na algibeira um relógio e alguns anéis:

222

— Como? É possível que o senhor não
respeite a dor desta família?

— Tem oftalmia, rapaz? perguntou o freguês, encarando-o.

227

— Pelo contrário. Se levo estes objetos é
Um sujeito entrou num restaurante à Praça Independência e foi servido por um caixeiro para evitar que a presença deles avive a recordação do defunto.
que tinha os olhos inflamados.

O caixeiro ficou pensativo, mas depois
respondeu:
— Não sei se ainda há, vou perguntar ao
cozinheiro.
223

A senhora revistando o baú da criada:
— Oh! aqui está a minha linda blusa bordada que me fartei de procurar.
— Que felicidade! E a senhora a julgar
que eu lha tinha roubado.

Reflexão de Calino:
— Que estupidez! Mandam-me uma carta
anônima e nem ao menos assinam, porque eu
queria quebrar a cara de um patife!

228
A sogra (em banho de rio, prestes a afogar-se):
— Pelo amor de Deus, pesque-me!

224

O genro (cumpridor da lei):

No júri:
Um orador trovejante discursava com tal
rapidez que mal se lhe podiam seguir as palavras.
O presidente: — Suspendo a sessão, por
dez minutos, para dar algum descanso.
O orador: — Mas eu não estou cansado,
senhor presidente...

— Não posso salvá-la, infelizmente, porque é proibida a pesca neste rio...
229
— Oh! Joaquim! Pois então vais passando sem falar-me?

— Desculpa, José: estou tão curto de visO presidente: — Sei disto, mas é para o ta que não vejo um animal a cem passos de distância.
auditório poder tomar fôlego.
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230

235

Discutiam dois camponeses, sem conseguirem chegar a um acordo.

Uma manhã, um rapaz encontrou numa
praia de banhos uma florista que passeava muito pensativa e, ao vê-la com os olhos fitos no
Um deles desejando saber a opinião do chão, arriscou uma pergunta:
abade, que estava presente, perguntou-lhe:
— Procura alguma coisa, senhorita?
— E o senhor abade, o que diz?
— Sim... Procuro um genro para mamãe...
— Eu — respondeu o padre — digo missa...
231

236

— Manuel — gritava um saloio, para o
companheiro, que, ali perto, fazia lavrar dois
magníficos bois — que pão migo para a corda?
O teu ou o meu?
— Olha — responde o outro — miga o
teu, que com o vento não te ouço!

Cúmulo da distração:
— Não imaginas, Miloca, como meu marido é distraído! Calcula tu que um dia destes
chegou tão cansado que pôs a roupa sobre a
cama e deitou-se no cabide.
237

232
Entre um sujeito gravemente enfermo e
um sacerdote, que vem para o consolar e lhe
prestar os últimos socorros espirituais.
Padre: — Então, meu filho, você não quer
ir para o céu?
Doente: — Quero senhor padre... mas...
já estava tão acostumado com isto por aqui...

Entre boêmios:
— Há muito tempo que tomei a resolução
de casar.
— E por que não fazes?
— Porque estou à espera que me tirem
isso da cabeça.
238

233

Perguntaram a um agiota por que viajava
sempre em terceira classe, ao que ele respondeu:

Num museu o visitante ao cicerone:
— De quem é este crânio?

— Porque não há quarta.

— De Arquimedes.
— E este outro crânio menor?

239

O cicerone sem titubear:
— Do mesmo Arquimedes, quando era
criança.

Na aula de aritmética.
O professor: — Vou dar-lhes um exemplo:
imaginem que estão aqui vinte e quatro asnos.

234

O aluno: — Perdão, senhor professor,
mas eu conto vinte e cinco.

— O Silveira é o sujeito mais cínico que
tenho visto em minha vida!

O professor, furioso, leva pela orelha o
menino insolente até a porta.

— Como assim?
— Ontem, veio ele a mim e pediu que lhe
emprestasse minha espingarda para matar um
cão que o incomodava todas as noites.
— E depois?
— O cão, que ele matou, era o meu!...

O aluno saindo: — Agora pode contar vinte e quatro.
240
— Vejamos — disse um recém-casado à
sua noiva — como havemos de ordenar a nossa
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casa, de maneira que cada um conheça os seus
deveres. Queres tu, Genoveva, ser o presidente
ou vice-presidente? Escolhe o posto.
— Olha, Manoel, presidente nem vice-presidente; contento-me com posição mais subalterna.
— Qual?
— A de tesoureiro.

— Não, senhor.
— Então, ponha-me tudo.
245
— Mamãe, por que razão quer a senhora,
à força, quer que eu encontre aqui um marido?
— Porque nos bailes, minha filha, sempre
se encontram muitos imbecis; foi num baile que
teu pai me pediu em casamento.

241
Um pai, falou:
— Infame! Roubou-me o capital da minha
filha: a honra!
O sedutor, muito simplório:

246
O pai de Calino está à morte e lamenta a
sua triste sorte.
Calino, à cabeceira do leito, esforça-se
para consolá-lo. Que a morte não é tão ruim
como se pinta, dizia; é o descanso eterno, a paz
absoluta; ademais, acrescentou Calino, seu pai
morreu, sua avó morreu, sua bisavó morreu, até
a sua sogra morreu; isto de morrer em sua família é hereditário...

— Oh! senhor! Pode revistar-me!
242
Em um consultório. O médico oculista:
— O senhor está a quinze passos do
mapa. Queira ler o que nele está escrito.
O doente: — Não posso.

247
Um sujeito que se divertia à custa de uma
mocinha, indagando a sua idade:

O médico: — Adiante-se mais. Agora.
O doente: — Não posso.

— Quantos? Diga lá com franqueza.

O médico: — É curioso! Adiante-se mais.

— Tenho a idade que pareço ter...

O doente: — Não posso.

— As aparências, com efeito, enganam.

O médico: — Nunca vi um caso assim.
— O senhor, por exemplo, parece ter cinAdiante-se mais. Agora pode?
quenta anos, mas pela sua falta de critério, é
caso de só lhe dar uns oito!
O doente: — É que eu não sei ler.
O sujeito encalistrou.
243

248

À porta de uma igreja, entre dois cegos:
— Conheces essa senhora que acaba de
dar uma esmola?
vista.

— Não sei quem é; conheço-a apenas de

Certo sujeito entra em casa todas as noites embriagado. Diz-lhe a mulher:
— Que mau homem tu és... ainda me as
de matar de desgostos!
— Matar-te?... Eu?... Isto pode lá ser?
Pois não vês que passo as noites a beber à tua
saúde.

244
O barbeiro, depois de barbeado o freguês:
— Quer álcool, água de Colônia, alúmen
ou pó de arroz, na cara?
— Paga-se mais por isso?

249
— Agora, Juquinha, que já chupaste uma
mamadeira cheia de leite, que te deu a Maria,
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tua ama, dá-lhe um beijo e vai dormir!

254

— Apertar-lhe a mão posso, mamãe, mais
beijá-la nunca!
—?
— Porque não quero que ela puxe minhas orelhas, como fez com o papai, quando
queria beijá-la.
250
— Nunca vi um homem mais desconfiado
que Calino.
— Exageras...
— Exagero! É tão desconfiado que, quando lhe dão um aperto de mão ele conta depois
os dedos para ver se não lhe tiraram algum!
251
Um pai, livre pensador, diz para o filho,
que acabava de chegar do colégio:
— Deste hoje alguma lição no colégio?

Um fidalgote, muito empavonado e muito insignificante, diz desdenhosamente para um
plebeu, com quem está discutindo:
— Sabe que eu me orgulho dos meus antepassados?
— Não duvido, responde o outro. Resta
saber se os seus antepassados se orgulham do
senhor.
255
Avaliação de história:
quem era filho D. João V?

— Sabe de

— Com segurança, não sei.
— Bom; mas sabe quais foram os principais fatos desse reinado?
sei.

— Também, com perfeita segurança, não

— Isso é mais grave. Diga-me, então,
quem foi o sucessor daquele monarca?

— Pois tenho a declarar que, com segu— Sim, senhor; de geografia, sobre os rança, também o não sei.
quatro pontos cardeais.
— Queira, então, dizer-me o que é que o
senhor
sabe com segurança?
— Cardeais! Sempre a maldita educação
clerical! Vou tratar de arranjar outro colégio onde
— Com segurança, só sei que, depois
se ensinem as minhas ideias.
disto, vou ser reprovado.
252
Um leiteiro leva pela manhã a lata de leite
a um botequim.

256
Um indivíduo cai por uma escada. Ao levantar-se:

— Mas que diabo é isso? Você traz-me
— Nesta casa deveria haver um cirurgião
água pura? exclamou o caixeiro, olhando o inte- em vez de porteiro.
rior da lata.
O vaqueiro olha por seu turno e exclama:
— Ora essa; e não é que, com as pressas, me esqueci de lhe pôr o leite!

257
Um pintor foi visitado por uma senhora,
quando estava a pintar um anjo.
— Por que é que pinta sempre os seus
anjos com os cabelos pretos e olhos pretos?
pergunta a visitante.

253
Um amigo lamenta a morte do outro:

— É um segredo que não posso revelar.

— Coitado, pobre rapaz, não chegou a
ver a morte.
— Provavelmente perdeu os sentidos.
— Não, era cego de nascença.

— Juro-lhe que não digo nada.
— Pois então, pinto sempre os anjos com
olhos e cabelos pretos, porque minha mulher é
loura e tem olhos azuis.
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258

263

No tribunal. Julgamento de um homicida:

Filosofia... de empregado público:

— O réu tem ainda alguma coisa a dizer?

— Quais são teus princípios?

— Tenho a dizer a Vossa Excelência que
sempre fui inimigo da pena de morte.

— Encontrar meios.
— Que meios?
— Os meios para chegar ao fim.

259

— A que fim?

Interrogatório de um cliente, surdo, feito
por um tabelião distraído:

— Ao fim do mês.

— De onde é natural?

264

— Latoeiro.

Em um baile, um jornalista dirige-se a
uma senhora extremamente decotada:

— Que profissão tem?
— Quarenta e cinco anos.

— Ai! minha senhora! Ao ver-lhe o peito
encantador, lembro-me dos folhetins do meu jornal...

— A sua idade?
— De Minas.

— Sim?

— Pois não parece!

— Não podes deixar-me ver o “continua”?

260

265

Numa soirée:
— Tenho notado, senhor Fernandes, que
Vossa Excelência traz sempre uma luva só. Não
dirá o motivo?
— Perdi a outra... há cinco anos!

Uma senhora muito feia descreve a sua viagem.
— Enjoou com o mar?
O marido da senhora, à meia voz:
— Qual! Pelo contrário... o mar é que ia
enjoando com ela.

261

266

Entre mãe coquete e filha espirituosa.

Um sujeito surdo como uma porta, chegou à casa de um amigo à hora do jantar.

A mãe diante do espelho:
— Que darias tu, querida filha, para ter a
minha formosura?
— O que a mamãe daria para ter a minha
idade?

Sentou-se e foi engolindo a sopa.
— E como vai tua mulher? perguntou o
dono da casa.
— Muito quente, respondeu o surdo, soprando a colher.

262

267

Num hospital de alienados:
— Há quanto tempo está aqui? perguntou
um visitante a um doido.

Entre amigos:
vista.

— Ela apaixonou-se por mim à primeira

— Estou aqui desde que os de lá de fora
perceberam que eu tinha descoberto que os doi— Aceita-a antes que te lance a segunda
dos eram eles.
vista.
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268

272

Fulano tem um defeito de falar de tudo e
de todos, do seu e do alheio.

No tribunal do júri.

O juiz: — O quê? Pois tem a audácia de
— Você é o cúmulo da indiscrição, disse- se introduzir de noite em casa alheia?
ram-lhe.
— Ora essa, senhor juiz, na última vez
— Eu... indiscreto?! Asseguro-lhe que me que aqui estive, censurou-me Vossa Excelência
julga muito mal; tudo que os meus amigos me por eu fazer isso mesmo de dia. Então a que
contam entra-me por um ouvido e sai-me... pela horas quer que eu o faça?
boca.
273

269
— Tenho tanto medo de ladrões que comprei um cão para poder dormir descansado.
— E dorme?

Num exame de história.
O examinador: — Queira dizer-me o que
entende por “tempos obscuros” da história. Que
tempos presume que fossem esses?

— Não; porque agora é o cachorro que
me acorda.

O examinado: — Naturalmente, foram os
tempos anteriores à invenção dos óculos!

270

274

Numa casa de pasto:

Simplício vai fazer uma visita. Depois dos
cumprimentos à dona da casa, diz-lhe:

— Traga-me rim grelhado.

— Sabe que sou o homem mais distraído
deste mundo?

— Já não há; acabou-se.
— Então línguas com ervilhas.

— Então, por quê?

— também se acabou.

— Comprei uma caixa de confeitos para a
senhora e no caminho...

— Oh! homem, então isto hoje está...
ria.

— Perdeu-a?

— Uma penúria, meu senhor, uma penú-

— Não, minha senhora, comi-os.

— Uma penúria?... Pois bem, traga-me
uma penúria com batatas.

275
Calino encontra na rua uma prima:

271

— Disseram-me que estás viúva.

Dois ébrios olham para a lua:

— Estou.

— Que bela lua! diz um.

— Ora, vê lá, se eu não tive sorte?... Eu
que estive quase a casar contigo!...

— Que magnífico sol, exclamou o outro.
— É a lua, imbecil.
— É o sol, idiota.
Travaram, por isso, luta, na qual intervém um terceiro ébrio, escolhido para árbitro da
questão. O recém-chegado, depois de refletir:

276
Dois indivíduos viajam sós em um vagão
de estrada de ferro.

Um deles pergunta ao vizinho, que aca— Meus irmãos... não posso decidir... sou bara de tirar o relógio da algibeira:
estrangeiro na terra!
— Que horas são?
— Não sei.
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— Mas, acabas de puxar o relógio?...

		

— Sim, mas foi para ver se ainda o tinha
no bolso.
277

281

Mariano é surdo por conveniência.
Chega-lhe um credor, na ocasião em que
está na chácara a matar formigas com o tacão
da bota:

A dona da casa, entrando de chofre na
cozinha, surpreende a criada conversando com
— Boa tarde, senhor Mariano! Como tem
um soldado de artilharia:
passado?
— Que é isto, Alzira?! Que faz aqui este
— É verdade, meu amigo, é dar cabo demilitar?!
las ou ficar sem rabanetes.
— Veio me ajudar a limpar as caçarolas
e panelas.

— Não trato disso, não vim por causa disso: vim por causa daquela letrinha já vencida.

— Mas para isso careces de um artilhei-

— Qual, isso não vale nada, tenho já gasto muito com esse tal formicida e de nada serve.

— Sim, senhora: a senhora não vê que o
que se tem aqui é uma bateria.

— O que não serve é o senhor amolar-me
com sofismas; ou paga ou recorro ao juiz.

ro?

— Já usei verde-paris, já; porém levam-no para o buraco, e continuam a comer.

278
Na antecâmara de um consultório médico, cheio de clientes, aparece o doutor:
— Quem espera há mais tempo?
Um sapateiro, levantando-se com uma
conta na mão:
— Eu, senhor doutor, que fiz suas botinas
há três meses...
279
— Como passas da tua surdez?
— Muito melhor. No mês passado eu só
ouvia roncar a minha sogra; agora escuto também a minha mulher.
		

280

Conversa entre duas velhas que se encontraram na rua:
— Sabes quem está muito doente? É o
pobre Sizenando.
— Como assim? Já fica viúva a pobre rapariga!
— Mas, ainda não lhe disse tudo! A mulher também está gravemente enferma. Parece
um hospital aquela casa!
— Ora! ora! que infelicidades! Querem
ver que, no fim de dois anos de casados, ficam
ambos viúvos!!

— Digo-lhe: quero dinheiro! grita o credor
zangado.
— Ora, essa é boa! se eu soubesse onde
estava o formigueiro, já o teria extirpado.
— Paga ou não paga?
— Cavo, cavo, há mais de oito dias, e
nada encontro; está muito longe.
— O senhor parece que brinca comigo!
— Se fosse só o trigo, não era nada; porém é tudo, até o cebolinho.
— O senhor brinca? Vou ao juiz de paz.
— Qual aguarrás, nem querosene! O bicho tem alma de gato! Eu o conheço.
tente.

— O senhor é que é um caloteiro de pa-

— Acertou; só mesmo água quente é que
pode com elas, mas isso é bom se as encontrarmos de jeito.
O credor foi pregar a outra freguesia. E
como este devedor há muitos!
282
tas?

— Sabes que Rosita vai casar com o Frei-

— Assim ouvi dizer e não sei como explicar como uma moça tão inteligente consinta
em casar-se com um homem que seja bastante
estúpido para querer casar-se com ela.
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283

engano, foi levá-lo.

Num café:

— Meu amigo enganou-se, disse o sujeito; pintou treze discípulos em vez de doze.

— Emprestas-me dez tostões?

— Não dê isso cuidado a Vossa Excelência: este, e apontou para um, acabando de comer, agradece e retira-se.

— Para quê?
— Para os emprestar ao Carlos.

— Nesse caso vá o amigo descansando
que eu por ele lhe mando o dinheiro...

— E para que os quer ele?
— Para me pagar uma dívida.

288
Cúmulo da preguiça.

284
Um indivíduo, muito embriagado, encosta-se a uma esquina e suplica:

Havia um homem que desanimado do trabalho resolveu enterrar-se vivo.

Contando essa resolução a um amigo,
— Meu Santo Antônio, meu São João, pediu-lhe que trouxesse companheiros e um
meu Santo Ambrósio, ajudem-me!
banguê para levarem-no ao cemitério.
De repente, dá um trambolhão e, apruNo dia imediato ele com muito custo,
mando-se, exclama:
aprontou-se e colocou-se no esquife.
— Meu! Assim não vale! Não ajudem todos ao mesmo tempo!

No caminho encontraram um fazendeiro:
— Quem morreu?
— É fulano.

285
Joca manda o criado fazer uma compra.
Ele volta com as mãos vazias.

— Está vivo!

— Mas disse que não tinha mesmo coragem de trabalhar, e que podia morrer de fome,
— Não quiseram receber a nota que o se- por isso resolveu enterrar-se vivo.
nhor deu-me; era falsa.
— Não, isso não pode ser assim, disse
— Ah! vejamos, onde está ela?
o bonachão do fazendeiro. Olhem; eu dou um
alqueire de feijão e arroz...
O criado, surpreendido e embaraçado:
Ouvindo isto, ergue com muito custo a ca— Como não valia nada, tomei uma garbeça o “defunto vivo” e lhe pergunta:
rafa de cerveja com ela.
— Oh! senhor, o arroz é pilado ou é com
casca?
286
— Com casca.
Numa alfaiataria. O contramestre:
— Vamos, gente, vamos, disse com voz
— Assim... conserve-se nesta posição muito branda o “defunto”, deitando-se novamene olhe direito para aquele aviso, enquanto lhe te no seu banguê.
tomo as medidas. O freguês leu o aviso, no qual
289
está escrito:
Um indivíduo demasiadamente feio e de
“Não se fia”.
maus precedentes, queixava-se de ter continuadamente sonhos detestáveis e de não ver, quando dormindo, senão visões monstruosas.
287
— De que procederá isto? perguntava ele
Um sujeito mandou pintar um quadro da a um amigo.
Ceia do Senhor.
— É que, quando fechas os olhos, comeEnganou-se o pintor e em vez de doze ças a ver-te por dentro...
discípulos pintou treze, mas, não querendo perder o trabalho e supondo que não desse pelo
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290

bem gordos, mais gordos do que você, e não
obstante, nunca vão à missa!...

Uma cozinheira, recentemente alugada,
leva o dia inteiro a perguntar à patroa: Como se
faz isto, como se faz aquilo?

294

Afinal, a dona de casa, impacientada,
despede-a, e a criada exclama:

Ela: — Diz-me francamente, meu maridinho: tens algum desejo especial, agora pela
— É boa! Se eu adivinhasse que a se- entrada do novo ano?
nhora não sabia cozinhar, não me tinha alugado
Ele: — O desejo mais especial que tenho,
aqui.
minha querida, é que tu não tenhas nenhum desejo especial!
291
O Visconde está-se a vestir no seu quarto. Batem à porta e a voz do cocheiro pergunta:
— Queres que ponha já o carro?
lá?

— Que é isso, Bento? Então é tu cá, tu

295
Barnabé, à esposa:
— Não sei o que te hei de dar no dia dos
teus anos. Ajuda-me a pensar no que há de ser.
— Não me dês nada.

O cocheiro, fazendo-se muito vermelho:

— Pois, olha, deste-me uma boa ideia.

— Queira desculpar, meu senhor: pensei
que era a Viscondessa.

296
— Quantos filhos tem?

292

— Quatro, seu tabelião... com cinco que
morreram, nove.

Na delegacia de polícia:

— Venho queixar-me, senhor delegado,
— Como se chamam os mortos?
de que agora mesmo, ao atravessar o largo, ali
defronte, ouvi um estampido e uma bala varou— Os mortos, seu tabelião, na minha ter-me.
ra chamam-se... defuntos.
— Heim?
— O chapéu, senhor.

297

— E acha você que devo tomar providências! Se a bala lhe atravessasse a cabeça, isto
sim, tomaria por termo a sua queixa. Vá-se embora.
293

— Sou mesmo um caipora — dizia o Zé
a um amigo. Desejando casar minha filha mais
velha, que já está um tanto madura, com um solteirão que achei nos casos, convidei-o um mês
seguido para jantar e, como era guloso, ajustei
uma cozinheira francesa, muito boa; sabe você
o que aconteceu?

Uma mulher do mato, chegando um dia
de domingo a cidade, perguntou a um homem,
que, por acaso, encontrara no caminho, onde se
achava a igreja mais próxima, pois ainda não tinha ouvido missa.
Respondeu-lhe aquele homem:
— Ah! qual missa!... Olha para mim, e vê
como passo bem e sou gordo... eu não vou à
missa.
— Oh! retorquiu-lhe a mulher: Também
eu tenho no chiqueiro dois porcos que estão

— O quê?
— Casou com a cozinheira.
298
Professora (depois de haver falado bastante sobre o corpo humano): — Para que nos
serve o fígado?
Aluna (filha de um salsicheiro): — Para
fazer linguiças!..

44

Antônio Corrêa Sobrinho

Gabinete de Riso

299

lhe perguntou com grande ânsia:

Dona Eleutéria, entrando inesperada— Doutor, perderei o olho?
mente na cozinha, surpreende o filho, um rapa— Não, meu amigo, que cá o tenho na
zola de seus 15 anos, agarrado à criadinha de
mão.
quartos.
304
Dona Eleutéria, no cúmulo do assombro:
— Que vejo?! Lulu abraçando a Gertrudes?! Com quem aprendeu semelhantes atrevimentos?!
Lulu sem largar a criada:
— Foi com papai, mamãezinha, foi com
papai...
		

Levaram o Zezinho para jantar em casa
de uns parentes chegados há pouco do Pará.
Todos admiram os seus bons modos.

Chega a sobremesa e botam no seu prato
um docinho... microscópico.
Querendo mostrar quanto seu filhinho é
bem criado, a mamãe diz-lhe no ouvido:
— O que é que se diz?

300

Zezinho abaixa a cabeça e com um formidável beiço responde:

— Estás tão pálido! de onde vens?
— Do dentista.

— É muito pouquinho!

— Arrancou-te algum dente?
— Não; arrancou-me dez mil réis.

305

301
Cúmulo de galanteria.
Um elegante pisa uma senhora, que na
violência da dor, não pôde conter-se e exclama:
— O senhor não vê!
— Perdoe-me Vossa Excelência, mas
para ver um pé tão pequenino, é preciso trazer
microscópio...

Uma senhora pintava-se extraordinariamente. Sua cara era uma verdadeira obra de
arte. Todas as manhãs passava um tempo imenso a arranjar-se. Um dia procura-a um sujeito,
insistindo em entrar:
— A senhora já acabou a sua toalete?
— Já, sim senhor, respondeu a criada;
mas o senhor tem de esperar um quarto de hora.
— Por quê?
— Porque a senhora está a secar.

302
Um marido galante:

306

— Como hoje é dia de teus anos, minha
querida, trago-te ali um magnífico presente.
— Sim? então o que é?

— Quanto custa este par? pergunta ela a
um caixeirinho.

— É uma caixa de vinho de Bordeaux.
— Ó filho! Mas tu bem sabes que eu não
bebo vinho.
de.

Uma senhorita entra numa loja de luvas.

— Não tem dúvida: bebê-lo-ei à tua saú-

Este, querendo fazer-se de engraçado,
responde:
— Um beijo.
A mocinha vira-se então para uma negra
velha e beiçuda que a acompanhava e diz-lhe:
— Pague.

303
Deram a um sujeito uma pedrada em um
olho, ao tempo em que o cirurgião o curava ele

45

Antônio Corrêa Sobrinho

Gabinete de Riso

307

— Por quê?

— O senhor tem zangas com sua mulher?
— Não, senhor.

pau.

— Ao se aborrecer, nem tem sensaborias
com os criados?
— Não, senhor.
— Não se apoquenta com as impertinências, nem com as doenças de seus filhos?
— Não, senhor.

— Porque o pai dela tem uma perna de

311
— Ó avozinha, ainda pode morder em
coisas duras?
— Eu não, pequeno, porque já não tenho
dentes.
— Então me guarde estas nozes.

— Mas, que homem tão excepcional!
Gostaria de saber como pode ser assim.
— Muito simplesmente: sou solteiro e
vivo sozinho.

312
O amador para o pintor:
— Deve ser muito difícil pintar quadros,
não é?

308
Dizia um velho:

— Não, senhor; o difícil é vendê-los.

— Três coisas se me acrescentaram com
a velhice: ver mais, poder mais e mandar mais.

313
Ver mais, porque cada coisa me parece
Um judeu, negociante de joias, esforçaduas com a fraqueza da vista; poder mais, porva-se
para
vender por preço elevado um crucifique quando me apeio da mula arrasto o selim
xo
de
ouro.
A pessoa que regateava, atirou-lhe
comigo; e mandar mais, porque mando dez vezes uma coisa, e não me fazem nem uma se- este argumento final:
quer.
— Deixe de exigências: você vendeu o
original muito mais barato.
309
Perguntava o vovô a uma interessante
menina:
— Em que livro estás na escola?
— No terceiro livro.
A menina apresenta o primeiro livro de leitura e ele observa:

314
tário?

— Um celibatário é um homem que se
deve invejar, muito feliz... mas não digas isto à
mamã.

— Mas é o primeiro livro, menina.
— Sim, eu sei; mas se eu já rasguei dois,
quantos são com este?

O pequeno: — Papá, o que é um celiba-

315
— Meu Deus, como eu quisera ter cem
contos de réis!
— Para fazer o quê?

310

— Para não fazer nada.

— Que estás fazendo, Lili?
— Estou bordando um par de chinelos
para papai...
— Bravo!...
— Mas dá muito trabalho. Anita, a minha
amiguinha, tem mais sorte do que eu.

316
Carlito, em viagem, não cessa de debruçar-se na janela do vagão. Seu pai repreende-o:
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O menino não atende. O pai então, subitamente tira-lhe o chapéu, escondendo-o.
— Olha, não te disse? O vento te levou o
chapéu.
Gritaria do Carlito. Para fazê-lo calar, o
pai diz:
— Escuta: vou assobiar e verás como o
chapéu volta.
Assobia e põe lentamente o chapéu na
cabeça do filho.

320
— Que é isto?! — exclama o Lucas, assustado por achar a esposa chorando, ao chegar a casa.
— Foi o nosso gato que comeu o pudim
que eu fiz, para te mostrar a minha habilidade de
doceira. Era a minha estreia!
— Não chores, minha querida — diz o Lucas animando a esposa — não chores; se o gato
morrer eu arranjo-te outro.

Carlito gosta da aventura; toma o chapéu
e atira-o pela janela afora, gritando:
— Papai, assobia outra vez, papai!

321
Um sujeito, que passava por muito rico,
porém que tinha mais dívidas do que dinheiro,
passeava silencioso, na véspera de seu casamento, pela sala de sua sogra.

317
Um chuva saindo de um botequim, esbarra com a sua mulher:

esta.

— Não tens vergonha de te mostrar na
rua neste lastimável estado?

nada!

— Que tens, senhor Zaqueu? perguntou
— Nada, minha senhora, absolutamente

Oito dias depois do casamento, vendo a
sogra um enxame de credores, que assaltava o
genro, disse-lhe furiosa:

— Tens razão! responde o ébrio.
E entra de novo no botequim.

— O senhor enganou-nos!
318
Um credor apresenta-se na casa do doutor M. O criado vem abrir e diz-lhe que o patrão
não está em casa.
— Entretanto, acrescenta o credor, vi-o
na janela.
— E ele também viu o senhor, responde o
criado fechando-lhe a porta à cara.
319
O distinto ator César de Lima ia um dia
para os Olivais numa diligência em que ia também uma senhora.

— Minha senhora, respondeu ele, com a
mais perfeita tranquilidade, eu disse muito mais
de dez vezes a Vossa Excelência, antes de me
casar, que eu não tinha nada, absolutamente
nada.
322
— Isso é bife que se dê a um freguês?
Está podre.
— Perdão, observa o criado abaixando a
voz, o cheiro que o senhor está sentindo, não é
do bife; é do peixe do cavalheiro ali ao lado...
323

Apeteceu-lhe fumar; e tirando da algibeira
um cigarro, perguntou à senhora:
— Incomoda o fumo a Vossa Excelência?
A senhora respondeu:

Em Nova Iorque.
Entra num escritório de jornal um assinante, furioso:
— Por que é que os senhores escrevem a
meu respeito um necrológio, como se eu tivesse
morrido? Não estou morto, graças a Deus!

— Incomoda-me, sim senhor.
E o ator terminou:
— Visto isto, queira Vossa Excelência
sair, porque vou fumar.

— Pois olhe, parecia! Escrevi-lhe umas
poucas de cartas, para que viesse pagar a sua

47

Antônio Corrêa Sobrinho

Gabinete de Riso

assinatura. Não veio; imaginei que tivesse morri— E tu que fizeste? perguntaram a um
do. Pague a sua assinatura, e desmentiremos a que não dizia nada.
notícia de graça. Mas se não pagar, nossa folha
— Eu fiquei morto na batalha.
continuará a considerá-lo morto.
328

324
— Oh! meu Deus.
Estou sendo perseguida há um mês por
um sujeito, que não me deixa a porta um momento.
— Seu nome? Diga-me, que irei entender-me com esse biltre!

Um inspetor de quarteirão pediu em casamento uma rapariga, e ela não quis.
Ele prendeu-a.
— Qual é o crime desta rapariga? perguntou o subdelegado na estação.
— Resistência à autoridade.

— Obrigada, meu amigo, obrigada! Eis o
seu cartão.
guel.

Era o dono da casa em procura do alu-

329
No julgamento de dois vadios, em polícia
correcional:
— Onde mora?

325

— Ao sereno.

— Dê-me um maço de cigarros.

— E você?

— Que marca?

— No primeiro andar do mesmo prédio.

— Não importa; é para um cego.

330

326
Em casa de um negociante de animais:
— O senhor enganou-me indignamente!
— Eu? Como assim?
— Garantiu-me que o cavalo que me vendeu não tinha defeito algum.
— E então?
— E então? É cego de um olho.
— Ora! mas isto não é defeito... é uma
infelicidade.

Um desses sujeitos que não vão tomar
chá a alguma casa senão para encher a algibeira de doces, preparava-se para sair de um sarau
em que estivera, e junto de uma bandeja enchia
de doces as algibeiras da casaca e do sobretudo, sem reparar que um criado o observava
silenciosamente. Súbito, solta um grito, sentindo
a perna esquerda escaldada. Volta-se furioso e
vê o criado a entornar-lhe o bule na algibeira da
calça.
— Que é isto! brada ele.
— Ah! perdão! Torna o criado respeitosamente: Como o senhor leva os doces, supus que
também queria levar o chá.

327
No dia seguinte ao de uma batalha, alguns soldados hiperbólicos contam as suas valentias:
— Eu matei vinte.
— Eu perdi a conta dos que matei.
— Eu rompi um quadrado.
— Eu encravei cinquenta peças.

331
— Então levaste uma bofetada?
outra.

— Sim, mas o meu agressor não me dará
— Por quê?

— Embarcou para a Europa e não tenciona voltar.
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terrível e costumada advertência.

332

— Nada receio, milorde, disse o rapazote.

Na delegacia do primeiro distrito:
— Senhor doutor delegado, apanhei este
homem em flagrante, roubando umas joias de
um relojoeiro.
— Fiz coisa pior.
— Ah! este homem esbordoou o caixeiro
que o tinha agarrado.
— Fiz coisa pior.
— Quando eu cheguei e dei-lhe voz de
prisão, ele descompôs-me.
— Mas que diabo fez você pior do que
tudo isto? Matou alguém?
— Não, senhor delegado! Deixei-me
prender por este pirralho.

E, pondo mãos à obra, concluiu o seu
trabalho num abrir e fechar d’olhos. Terminada
a operação, o inglês contemplou-o cheio de assombro:
— Então não teve medo das minhas pistolas? perguntou, finalmente.
— Não, senhor, respondeu o rapaz com a
maior simplicidade.
— Ora essa! então por quê?
— É boa a pergunta! Porque tomando na
devida conta o aviso de milorde, se lhe fizesse a
menor arranhadura, terminaria a obra cortando-lhe o pescoço.
Dizem que o inglês nunca mais usou do
seu método.

333

335

— Então o que é isto doutor, abraçando
minha mulher?

Em uma festa na roça, um valsista perguntou ao seu par, galante rapariga:
— É solteira, minha senhora?

— É verdade, comendador; desculpe-me,
mas estava a contar-lhe uma história de amor...

— Não.

— Ah! bom...

— Então, é casada?
— Também não.
— Viúva, nesse caso?

334
Um inglês, tão extravagante quanto rico,
saiu de Londres há alguns meses, disposto a
visitar as principais cidades da Europa. Apenas
chegava a qualquer povoação, tratava logo de
ir fazer a barba, fazendo porém ao barbeiro a
seguinte advertência, antes de começar:
— Senhor mestre, aqui está uma libra esterlina com que o remunero, se me barbear com
todo o cuidado; mas, cumpre-me avisá-lo de que
tenho o pelo muito delicado, e que também, se
me dá o menor golpe, faço saltar-lhe os miolos.
E imediatamente tirava do bolso um par
de pistolas, que punha o pobre do barbeiro à
beira da eternidade, obrigando-o a exercer o seu
mister com o maior cuidado e atenção.

— Não, senhor.
— Ora essa! Não é casada, nem solteira,
nem viúva! Que é, então?
— Sou... pedida.
336
Numa exposição de fenômenos, está
anunciado:
“A mulher mais barbada do mundo!”
À entrada da barraca, um menino de
cinco ou seis anos segura um pires para receber
o preço da entrada — 200 réis.

O original inglês chegou um dia a uma
cidade, e logo entrou na primeira loja de barbeiro. Assentou-se com a sua habitual gravidade,
e, puxando pelas aterradoras pistolas, dirigiu ao
barbeiro, que era um rapaz, alegre e folgazão, a
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337

vê monstros!...

— O senhor sabia que o seu cão deu ontem uma dentada em minha sogra?

— E então por que a senhora fica no
quarto?

— Não sabia. E que pensa o senhor fazer? Intentar-me uma ação por perdas e danos?

342
— Nem tal coisa me passou pela cabeUma horizontal recebe uma fogosa declaça. Venho apenas perguntar-lhe por quanto me
ração
de
amor de um jovem e lírico poeta:
vende o cão.
— Eu a adoro; porém sou pobre...
— Ah!...

338
Simplício trata de incutir no espírito de
seu filho o desprezo às convenções sociais.

— Porém tenho um tio sexagenário que é
imensamente rico.
— E ele está doente?

Há dias o filho perguntou-lhe:

— Não; goza de perfeita saúde.

— Papai, o suicídio é um delito?
— Não, meu filho.
E, depois de ter refletido um pouco, acrescentou:
— Mas é preciso não torná-lo um hábito.

343
— Calino, você está bem conservado,
apesar de já bastante entrado em anos. A que
atribui essa longevidade?

339
Entre donas de casa:
mês.

— Então, meu amigo, renuncie ao seu
amor e apresente-me ao seu tio!

— Já mudei de criadas duas vezes este

— Homem, os médicos lá dão as suas razões, mas eu cá atribuo a nunca ter morrido.

— É uma praga!
— Umas preguiçosas! Li ontem num jornal que um ciclone varreu uma cidade em cinco
minutos e elas levam duas horas para varrer a
sala de jantar!

344
— Você conhece aquela senhora?
— Só de vista. Casei com a filha dela.

340
Do patrão à empregada:

345

— Maria, afinal de contas, isso é intolerável! Há dois dedos de poeira nestas cadeiras.
— Não admira, senhor, ninguém ainda se
sentou nelas.
341

Entrando uma vez na tribuna real da capela do Paço, viu D. João VI um homem furtar os
castiçais de prata da capela-mor.
O gatuno, vendo-se surpreendido e sem
conhecer o rei, voltou-se para ele e fez-lhe sinal
para que se calasse.

Ao dar-se pelo furto, perguntou o intenO doutor Pedro tem, às vezes, expres- dente da polícia a D. João VI se desconfiava de
sões infelizes.
alguém, ao que ele respondeu:
Há dias foi ver um dos seus doentes e esbarrou no corredor com a velha dona Eufrásia.

gredo.

— Estamos inquietos, disse a veneranda
senhora, meu genro não pode conciliar o sono,
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346

351

Um homem foi citado como testemunha
no tribunal do júri:

No tribunal:
— Como se chama o senhor?

— Sabe, perguntou-lhe o juiz, como a desordem se deu?

— Quem, eu?
— Sim, o senhor.

— Sim, senhor, respondeu a testemunha.
E dirigindo-se ao juiz, continuou: — O réu disse:
“Você é um besta, é um bêbado, vá...”

— João Antonho.
— Onde nasceu?

— Está bom, basta, interrompeu o magistrado; dirija-se antes aos senhores jurados.

— Quem, eu?
— Sim, o senhor.
— Nasci em Vigo, na Espanha.

347

— Que idade tem?

Um pândego encontra um credor:
— Ah! meu caro, estimei vê-lo. Espero
que dentro em pouco saldaremos as nossas
contas, porque os meus negócios estão agora
noutro pé.
— Estimaria antes estivessem noutras
mãos, respondeu o credor.

— Quem, eu?
O juiz furioso: — Não, eu!
— Ah! o senhor? O senhor deve ter uns
60 anos!
352

348

— Toma, Carlinhos, aqui tens uma maçã,
reparte-a cristãmente com tua irmã.

— Aonde vais com tanta pressa?
rozes.

— Assistir a um combate de animais fe-

— Mamãe, como é que se faz para repartir cristãmente?
— Dá-se a parte maior à outra pessoa.

— Como assim?
sogra.

Então, ele, entregando a maça à irmã:

— Vão aplicar sanguessugas em minha

— Toma, reparte cristãmente.

349
Num armarinho tristonho e abandonado.

353

Uma senhora ao caixeiro: — O senhor
tem rendas?

— Estás inquieto? diziam a um conhecido
caloteiro. Os credores perseguem-te?

O caixeiro, desalentado: — Qual, minha
senhora. Eu só tenho fé na Divina Providência!

— Não é o que devo que me inquieta, é o
mais que eu desejo dever.

350
No tribunal.

354

Juiz: — Para que traz o réu esse pau?

Entre recém-casados:

Réu: — Por ordem de Vossa Excelência.

— Ser-me-ás fiel?

Juiz: — Como assim?

— Até a morte!

Réu: — Pois não me disse Vossa Excelência que viesse munido da minha defesa? Eu
nunca tive outra.

— Isto é muito longe. Basta-me que o
seja até o divórcio.
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355
lebre:

— Coitadinho! Tão sujinho!

Um pedante diz ao filho de um pintor cé-

— E aquele ali, de boca torta e de nariz
torcido?

— Tenho muita pena do senhor.

— É filho de seu conselheiro Pindobas,
comendador e milionário...

— Por quê?
— Porque é sabido que os filhos dos homens de gênio são sempre estúpidos...
— Talvez tenha razão. Mas, é muito mais
triste ser estúpido sem ter tido por pai um homem de gênio.
356

360
Uma mulher supersticiosa foi consultar
uma cartomante:
— Se queres saber todo o vosso futuro —
disse a especuladora — tendes de dar-me cinco
mil réis.

Uma criança, a bom chorar:
— Por que choras tu, João?
— Porque ontem eu caí e machuquei-me.
hoje?

— Que gracinha! É a perfeita obra da natureza encarnada em tão bonito menino!

— Então, se caíste ontem, por que choras

— Pois tome-os lá. Agora para que eu a
possa acreditar diga-me alguma coisa do meu
passado.
— É fácil. Fostes feliz com o casamento.
— Nunca me casei.

— Porque ontem a mamãe não estava
em casa.

— Tiveste desgosto de família.
— Engana-se; vivemos sempre na melhor harmonia.

357

— Numa grande viagem que fizeste...

Sempre aprendendo:
Isaque: — Diz o senhor que lê o pensamento, não é verdade? Pois então, diga-me, em
que estou pensando?
Senhor Pirita: — Está pensando em abrir
uma loja, enchê-la de objetos sem valor, segurá-la bem e pôr-lhe fogo.
Isaque: — Engana-se; não estava, mas é
uma boa ideia. Quer um charuto?

— É verdade, minha senhora, a condessa
F tem cabelos tão lindos que levo mais de uma
hora a penteá-los!
— Ah! afianço-o. Fui eu que lhos vendi.

— Dai-me a vossa mão. Nela verei melhor... Já sei: perdeste recentemente uma certa
quantia de dinheiro...
— Ora, até que afinal acertou! Perdi sim,
perdi os cinco mil réis que lhe dei. Não caio noutra!
361

358

— Mas, são realmente dela os cabelos?

— Nunca saí do Rio.

— Ó coisa, vamos fugindo, que aí vem o
Praxedes: é danado para “morder”...
— Mas, se ele é mudo?
— Pois é isso mesmo: cão que morde
não ladra...
362

359
Vaidade mundana:
— Que menino bonito! De quem é filho?
— É ali do sapateiro da esquina.

Marido pouco amável:
— Sabes, Artur? esta noite sonhei que
me tinhas comprado aqueles brincos de pérolas, que estivemos ontem a ver no mostrador do
Leitão.
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— Estavas contente?

— Eu sei lá! O senhor imagina que eu
contei todos os insetos que tenho em casa?

— Ah! muito, muito!...
— Pois, então, fizeste mal em acordar!

369

363
— Mamãe, posso sair lá fora? Parece que
há um cometa e quero vê-lo.
dele.

— Podes ir, mas não chegues muito perto

Freguês: — O bife que me deram ontem
era muito maior.
Garçom: — Este, porém, está mais rijo.
Leva-se o mesmo tempo para comê-lo!...

370
Delegado: — Diga a verdade. Há testemunhas que o viram com as mãos metidas nas
algibeiras da queixosa!

364
— Um quilo, quantos gramas são?
— Novecentos...
— Muito bem. Você me serve como empregado.

Acusado: — Confesso, doutor; é verdade.
Estava frio de rachar... Onde queria Vossa Excelência que eu metesse as mãos?!
371

365

— Olhe, mamãe; o jornal diz que vão agora mais dois exploradores para a África...

— Mas, então, o menino gagueja muito?
— Não, senhor; é só quando fala!

— E que cuidado te dá isso?
— É que a geografia ainda vai ficar maior.

366
Um doente, queixando-se ao médico, depois de contar-lhe todos os horrores da moléstia:
— Doutor, sobretudo o que mais incomoda é a falta de memória; vai-se me enfraquecendo dia a dia...
— Deveras? Neste caso, meu amigo, é
hábito meu receber o pagamento adiantado.

372
— Que desaforo! Você me convida a fazer-lhe uma visita e depois me pede dinheiro
emprestado. Penso que para isso também podia
ter vindo a minha casa.
rua!

— Sim; para que você me pusesse na

367
— Ó Joãozinho! O que dirá teu pai, quando te vir aparecer em casa com o fato roto e
sujo?
— Ora, o que ele me diz já eu sei. Diz-me
assim: O que dirá tua mãe!

373
Na delegacia:
— Você é casado ou solteiro?
— Sim, senhor, sou casado.

368

— Com prole ou sem ela?

Numa drogaria:

— Não, com minha mulher Margarida.

— Faça favor de vender pós inseticidas.
— Que quantidade?
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374

379

Entre amigos:

Julieta (atentando numa estatueta de
Vênus de Milo): — Parece-me, Cândida, que as
mulheres antigamente tinham a cintura maior do
que hoje!...

— Então, deste-te bem na tua viagem?
— Magnificamente!
— E teu marido foi muito amável?
— Muitíssimo, demais até, tanto que me
cheguei a envergonhar.

Cândida: — Mas, talvez os homens tivessem braços compridos!
380

— A envergonhar? Por quê?

Uma rapariga despede-se de seus amos
— Porque me fazia tantas festas que
por
incompatibilidade
de gênio com a dona da
quem nos visse era capaz de imaginar que não
casa,
e
pede
um
atestado.
éramos casados.
— E que queres que diga? pergunta-lhe
a ama.
375
— O que quiser, minha senhora. Basta
— Estou convencido que a dona Julia que conste que tive paciência para aturá-la três
toca piano melhor do que canta.
meses.
— Também eu o estou.
— Por quê? Já ouviste tocar?
— Não; mas já a ouvi cantar.

381
xais?

376
la: — Mas se ela aceitou os seus lírios, as
suas flores, os seus presentes, as suas cartas,
aceitou no fim de contas, tudo quanto era seu!

— Quanto custa a extração de dois quei— 10$000 o primeiro, e 5$000 o segundo.

— Então, o senhor hoje me arranca só o
segundo.

Ele: — Tudo. Até mesmo o meu rival.
382
377
— Minha noiva é encantadora, tem apenas uma coisa que detesto.
— O que é?

— Quando meu marido me amola digo
logo que vou para a casa de mamãe.
mar...

— Pois eu não. Digo que a mando cha-

— É a mãe.
383

378
Entre mãe e filha:
— Por que então, não queres casar com
o Teotônio?
— Não, mamãe; é um incrédulo e até já
me afirmou que o Inferno não existe!
— Deixa-o afirmar. Casa com ele e verás
como nós o faremos mudar de opinião.

— O que me aconselha o doutor para dormir? O ópio não me serve.
— Olhe, tome lá esta lista de autores;
leia-lhes as obras!
— E se ainda assim não conseguir adormecer?
— Nesse caso, meu amigo, o melhor que
tem a fazer é... vender a cama!
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384

389

— Como te vestes este ano para o baile
— Qual é a planta mais útil ao homem e
da viscondessa?
à mulher? perguntaram ao senhor Serafim da
Cruz.
— Ora, como me vesti o ano passado: a
crédito...
— Não sei. Qual é?
— Pois é a planta dos pés.
385
Tia (que está passando uns dias na casa):
— Tenho passado mal as últimas noites. Vocês
precisam deitar pós inseticidas na cama.
O pequeno Emilio: — Por ora não, minha
tia! O papai disse que só depois que a senhora
fosse embora!

390
— Qual seria a maior desgraça para ti?
lher...

— Bem sabes como quero a minha mu— Sim, bem sei...
— Pois seria que ela ficasse viúva...

386
O valoroso Anacleto:

391

— Lembro-me perfeitamente que numa
ocasião andei quinze quilômetros sem descansar, só com o fim de castigar um rival!
— E voltou depois a pé?
— Não; trouxeram-me de maca para o
hospital.

Um pai censura seu filho pela sua prodigalidade e exclama:
— Mas, desgraçado, se a miséria vier bater à tua porta!
porta.

— Sossegue, meu pai, eu não abrirei a

387
— Então, senhor, Simplício, tive o desgosto de saber que perdeu sua nora. E desde
quando ficou viúvo seu filho?
— Desde o dia que morreu a mulher.
388
Na delegacia:

392
Um filósofo atravessava um rio numa lancha. Pergunta ao barqueiro:
— Sabes história?
— Eu não senhor.
— Pois, filho, tens perdido metade da tua
vida... E matemática?

— Como se chama você?
— Campos.
— Onde nasceu?
— Em Campos.
— Onde vive?

— Isso também não senhor.
de.

— Pois tens perdido quase a outra meta-

— Nisto, levanta-se um grande pé de
vento. Vendo o barco a voltar-se, pergunta o
barqueiro:

— Quase sempre nos campos...

— E o senhor sabe nadar?

— Arre diabo! que tanto campo!

— Não senhor.

— E se não me prendessem ia hoje pra
— Pois, então, saiba que perdeu a vida
Campinas.
toda inteira.
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393

— Era meu marido que ouvira o barulho
antes de mim.

— Por que foram expulsos do Paraíso,
Adão e Eva?
— Não me recordo.

		

— Pensa bem...

398

A bordo de um navio, um passageiro muito nervoso diz para um dos oficiais:

— Por... por não pagarem aluguel...

— Assegura que não há perigo?

— Ó senhora, olhe que lhe fugiu o seu
canário...

— Ora essa! nenhum! Olhe, o comandante foi até para baixo dormir um sono. Porque o
nevoeiro é tal que se não vê nada, e então ele
não tem que fazer coisa alguma cá em cima.

— Está claro... pois se a gaiola está aberta... Quem foi que a abriu?

399

394

— Fui eu.

Simplício entra num armarinho:

— Para quê?
velas.

— Para a arejar.

— Faça o favor de me dar mil réis de fi— Pronto...
— Quanto devo?

395
Uma senhora queixa-se de estar com a
pele um pouco estragada. Efeito dos quarenta
anos, que se manifestam:
— Contraria-me em extremo, dizia ela a
Simplício.
— Não tem de quê, minha senhora. Não
se pode ser e ter sido sempre moça.
becil...

— Mas, pode-se ser e ter sido sempre im-

400
Um magnetizador é levado ao júri, por ter
praticado uma ladroeira.
Terminado o interrogatório, exclama com
arrogância:
— Se eu quisesse, adormeceria agora
todo o tribunal!
O juiz gravemente: — Sente-se; isto compete ao seu advogado.

396
Emília: — Que horror de homem é aquele
que vem ali? Nunca vi nada mais feio! Conheces, Margarida?
Margarida: — Oh! é meu irmão.
Emília: — Desculpa, filha; eu devia o ter
adivinhado, pelas parecenças que ele tem contigo!

401
Ela: — Espero, Alberto, que quando formos casados não hás de exigir que eu abandone totalmente os meus hábitos de rapariga.
Ele: — Não, minha filha. Até estimarei
muito que continues recebendo as mesadas que
hoje recebes de teu pai.

397

402

Entre amigas:

— Guilherme — pergunta o professor de
geografia
elementar —, diga-me o que vem a
— Imagine você que eu estava ferrada no
ser
um
cabo?
sono quando fui despertada por um ruído esquisito. Levantei-me as pressas e vi uma perna de
— Um cabo — responde o interpelado
homem debaixo de minha cama!...
com o maior aprumo — é a terra que se estende
pela água afora.
— Que horror!
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— Está bem. Agora, Manoel, diga-me o
que é um golfo?

— Cale-se, observa-lhe um guarda, o senhor ainda foi felizardo!...

— Um golfo é a água que se estende pela
terra adentro.

— É boa!

— Morreram mais de vinte pessoas e ne— Pois seja. Agora tu, Cristóvão — diz nhuma grita como o senhor!
ele dirigindo-se a um pequenito dos mais espertos da classe —, és capaz de me dizer o que é
uma montanha?
Cristóvão levanta-se num pulo, como se
o impelisse uma mola, e responde prontamente:
— Uma montanha é a terra que se estende pelo ar acima.

407
— Gostou da peça de ontem?
— É inverossímil! Imagine você que do
primeiro ao segundo ato passaram-se seis meses... e a criada é a mesma!

403
Antunes estava doente, de cama, e era
visitado pelos amigos.
Um deles perguntou:

408
Reflexão de Simplício:
— Há uma coisa que não compreendo.
Por que condenam alguns criminosos a galés
perpétuas? Eles sempre morrem antes de cumprir a pena!

— Por que não lês, para distrair-se?
— Não posso, não sei ler de dia.
— Como assim?

409

— Aprendi em uma escola noturna.

Entre criados:

404
— Vou à caça e venho ver se me podes
emprestar o teu cão.
aqui.

— Tenho muita pena, mas não o tenho
— Mas ouço o ladrar...

mim?

— Não sei onde o patrão compra charutos, mas, o que te posso afirmar é que lhe impingem sempre uns “bravos” muito ordinários por
havanas legítimos. Os desta última caixa, então,
são impossíveis!...
— E o pó de arroz da patroa? Que droga!
É perfeita farinha de trigo. Se eu continuasse ficava até com a pele estragada!...

— Então acreditas mais nele do que em
410
Criado original.

405

A patroa: — Batista, traga-me um copo
d’água.

— Sabes ler e escrever?

Batista (entrando com o copo d’água na
— Ler, não, porém escrever, sim. Veja o
mão)
—
Pronto, minha senhora.
que acabo de escrever.
A patroa: — Você não sabe trazer isso
— Isso são garatujas!... que quer isso dinuma
bandeja?!
zer?
(Batista sai, volta com uma bandeja cheia
— Já lhe disse que não sei ler...
d’água).
406

A patroa: — Oh! homem, como quer que
eu beba a água, vindo ela assim?!

Num desastre ferroviário uma das vítimas
que teve o braço direito partido, grita desesperadamente.

Batista — Eu também estava espantado,
minha senhora!
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411

416

Na aula de gramática:

— O senhor por acaso está assentado
sobre o meu chapéu?

— Conjugue o verbo roubar.

— É duro ou mole?

— Não sei.
ro?

— Mole.

— Vamos a ver por partes. Qual é o futu-

— Então não é o seu!...

— A cadeia.
417
412

Nos Alpes.

Um mendigo a um avarento:
— Meu benfeitor, uma esmola pelo amor
de Deus! A miséria bate-me à porta.
— Pois não lha abra.

Guia: — No ano passado caiu um moço
solteiro nesse abismo.
Solteirona: — Isso prova a existência da
justiça divina!...
418

413
Um amigo de passar vida regalada e à
custa alheia, reduzia as suas orações do levantar e do deitar às palavras seguintes:
“Meu Deus, não vos peço que me deis riquezas, dizei-me só onde elas estão, que as irei
buscar. Amém.”

Dois pobres foram presos na ocasião em
que um ia ao pelo do outro:
— Por que estava você dando pancadas
neste pobre homem?
— Porque há um mês eu ando a puxá-lo
no carrinho e ele a fazer-se de aleijado; agora
chegou a minha vez de andar de carro e ele não
quer puxar-me.
419

414

Na estação de Timbó a Propriá:

Um compositor apresentou o manuscrito
— A que horas sai o suburbano das cinco
de uma ária que acabava de compor, com a le- e meia?
tra, a um editor de músicas. O editor olhou para
o acompanhamento, leu as letras e restituiu o
— O suburbano das cinco e meia sai demanuscrito, dizendo:
pois de meia noite, que é a hora em que chega o
trem de Bahia das três e meia da tarde.
— Essa música nunca se venderá. Nenhuma senhora a quererá cantar.
— Como?

420

— Não leu o que escreveu? A ária principia assim: “Quando eu era moça e bonita...”

A mulher: — Penso que tenho o direito e
o dever de me opor a que minha filha tenha um
noivo que não seja do meu agrado.

O marido: — Qual história! A rapariga é
caprichosa e é muito capaz de se casar com um
Um estudante faz exame em novembro e idiota qualquer; exatamente como fez a mãe.
sai reprovado; passa no mesmo dia o seguinte
421
telegrama para a sua família:
Entre velhinhos:
“Exame esplêndido. Os lentes ficaram
tão entusiasmados, que reclamam repetição do
— Tenho reparado, meu marido, que
exame em março.”
quando vês qualquer moça bonita, ficas tão satisfeito...
415

— Pelo contrário, fico incomodado
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422

428

Ela (furiosa): — Podes falar à vontade! O
O farmacêutico: — O senhor há de desque me dizes entra por um ouvido e sai pelo ou- culpar, mas eu não posso vender-lhe este meditro!
camento sem receita do médico.
Ele: — Pudera! não tem nada no meio
para o guardar.

O freguês: — Essa agora! Então eu tenho
cara de quem pensa em suicidar-se?

423

O farmacêutico: — Eu não digo isso, mas
se eu tivesse uma cara como a sua, talvez me
sentisse tentado a fazê-lo.

Ela: — Vou te dar uma boa notícia. Papai
enriqueceu e vou te dizer como...
Ele (sôfrego): — Não, basta me dizer com
quanto...

429
— E o filho do Gregório?

424

— Que lhe aconteceu?

Antes do casamento: Ele fala, ela escuta.

— Foi vítima de um embaraço financeiro.

Seis meses depois de casados: Ela fala,
ele escuta.

— Impossível! Tem apenas três anos de
idade... Como podia ter sido vítima de um embaraço financeiro?

Dois anos depois: Os dois falam juntos e
os vizinhos escutam.

— Engoliu um tostão!

425
430
Um cavalheiro achava-se um dia à mesa
de um conde, e, entre os vinhos fê-lo provar de
— Mas, senhor Simplício, o seu irmão já
um pequeno frasco lacrado que, segundo o dono
faleceu
há mais de meia hora...
da casa tinha cem anos. Quando o cavalheiro
bebeu o delicioso vinho, perguntou-lhe o conde:
— Não é possível! ele me teria dito!
— Que lhe parece este frasco de cem
anos?
431
— Por minha fé; para ter cem anos, me
Simplício lê num jornal:
parece muito pequeno!
“A viagem correu maravilhosamente. O
mar era de azeite.”

426

E o grande bobo exclama:

Véspera de aniversário:

— Que belo mar para as sardinhas!

— Como convidaste vinte e cinco pessoas? Sabes muito bem que a nossa sala de
jantar não comporta mais de dezoito!
— Sei perfeitamente, mas conto ao menos que sete ou oito amigos estejam adoentados.
427
— Senhor Simplício, sua filha está francamente anêmica. Precisa tomar ferro, muito
ferro...

432
Em uma escola de aldeia, o professor a um discípulo:
— Diga-me, menino, que é que você quer
ser: um burro grande ou um pequeno?
— Eu... quero ser do tamanho do senhor,
professor.

— E não há perigo dela enferrujar?
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433

448

O pequeno: — Mamãe de que trata este

— Então o Firmino já fez as pazes com a
mulher?

— Ele chama-se O Sono da Beleza e é
sobre uma rapariga que dormia, dormia, dormia
e ninguém a podia despertar.

— Não te digo nada. Está arrependidíssimo de haver brigado com ela.

livro?

— Então ela era uma criada?

— Naturalmente ela se recolheu à casa
maternal?...
— Não, a mãe é que foi morar com ela.

444
Um coronel, promovido a general, oferece um banquete ao seu regimento. Dirigindo a
palavra aos soldados, disse-lhes:
— Caiam a fundo sem compaixão sobre
a comida e tratem-na como se fosse o inimigo.
No fim do banquete surpreenderam um
sargento a esconder duas garrafas de vinho:

449
— Meu caro senhor, não sei escrever, e
se o senhor... quisesse...
— Acaba, homem!
— Tenho que escrever uma carta à minha

— Que está o senhor a fazer? pergunta-lhe o coronel.

terra.

— A cumprir as suas ordens. Na guerra,
quando não se pode matar os inimigos, procura-se fazê-los prisioneiros...

Depois de escrita a carta, acrescenta o
criado:

— Eu a escreverei.

— Agora ponha o senhor que me desculpem a má letra.

445
— Eu não gosto de ter senão escreventes
casados!

450

— Ora, essa! Por quê?
casa.

— Porque nunca têm pressa de ir para a
446

Um indivíduo tem a desgraça de possuir
uma sogra com a bonita idade de noventa e quatro anos.
Quando lhe perguntam por ela, responde:

Exame de aritmética:
— Diga-me: se o senhor seu pai toma
emprestado quatro contos de réis, com a obrigação de devolver um conto cada ano, quanto
deverá no fim de quatro anos?
— Quatro contos de réis.
tica!

— Não me falem nessa senhora! Eu já
sabia que havia um Padre Eterno; o que eu não
sabia é que houvesse uma Madre Eterna.

— Vê-se que você não conhece a aritmé— É possível... Mas conheço meu pai!
451

O pai de Toninho procura incutir-lhe bons
sentimentos:

447
Diálogo conjugal.
Ela chorando: — Parece-me, Eduardo,
que só casaste comigo para teres o meu dinheiro.
Ele tranquilamente: — Não foi tal, Angélica, foi para pagar as minhas dívidas.

— Sê sempre caridoso, meu filho, e serás
feliz. É melhor dar do que receber!...
— Principalmente se forem cascudos,
responde o pequeno.
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452

458

Um criado de hotel costumava dar títulos
— A patroa entra na cozinha, onde a criaaos hóspedes a fim de apanhar boas gorjetas.
da se prepara para dar de jantar um soldado de
artilharia.
Um dia abrindo a portinhola de um carro
para um inglês que se ia embora, disse:
— Que militar é esse?
— Príncipe, boa viagem!

— Minha senhora, é meu primo.

O inglês olhou-o admirado e sem dar gorjeta respondeu:
— Obrigado, visconde.

— Seu primo?! Na semana passada seu
primo era de infantaria. Então ele mudou de
arma?
— Não, minha senhora; eu é que mudei
de primo...

453
— Então levaste um formidável pontapé
e não reagiste?
— Meu caro, nunca me ocupei com o que
se passa atrás de mim.
454

459
— Ainda nos falta muito para chegarmos
às cataratas do Niágara?
— Não, senhor. Mas se essas senhoras
fizessem o favor de se calar, o cavalheiro ouviria
daqui o ruído espantoso que faz a água.

Lua... de fel.
460

Ela (furiosa): — Ainda te atreves a olhar-me cara a cara?

Fulaninho espera, ansioso, o bom sucesEle: — Deus meu, com o tempo a gente so de sua esposa.
se habitua a tudo!
— Então? É um menino ou uma menina?
455
— São três meninos...
Réu: — Juro por minha honra que sou
inocente!
ra?!

Juiz: — Quem é que acredita na sua hon-

ver...

— Três?! exclama Fulaninho. Era de pre— Por quê?

— Porque casei com a filha de um negociante por atacado!

Réu: — Então juro sobre a sua!

461

456
Um dos nossos elegantes caloteiros de
marca encontra o seu alfaiate e indaga:
— Como se fazem os ternos agora?

Entre casados:
— Que tens tu, Olímpia, que andas tão
triste nestes últimos tempos?
— Quando olho para o espelho dá-me
vontade de morrer...

— E o alfaiate responde:

— Por quê?

— À vista.

— Desejava ser mais bonita.
457
— Papai, por que é que chamavam “paraíso” o lugar onde nasceram os primeiros homens?

— Os homens superiores, minha querida,
sabem o pouco valor que a beleza tem.
— Eu não estava pensando nos homens
superiores.
— Em quem pensavas então?

— É porque existia ali uma só mulher

— Em ti.
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462

466

Ele: — Não desanime... O vestido comprido virá, a sua mamã já lhe prometeu.

O médico (a uma senhora de certa idade):

— Para Vossa Excelência só há uma reEla: — O que dirá o público? Eu, amada e ceita: é casar.
com as pernas aparecendo.
— O senhor doutor é solteiro?
Ele: — O que tem isso?... Hoje é rigoroso
— Sou, minha senhora; nós outros, méchique.
dicos, porém, indicamos o remédio, mas não tomamos.
463
Numa barbearia.

467

O freguês: — É pena que esta navalha
não tenha língua...
O barbeiro: — Por quê?

— Vizinha, por que é que você deu ao
menino dois potes para ir buscar meio litro de
melado na venda? Um só chegava.

O freguês: — Porque já tem os trinta e
dois dentes!

— A razão é simples, vizinha; levando um
pote em cada mão, ele não pode meter o dedo
no que vem cheio.

464

468

Um pai surpreendeu o petiz — três anos
e meio — a fazer garatujas numa folha de papel
de cartas que estava sobre a secretária:
— Que estás tu a fazer?

Um pequeno dá a sua lição de música.
A mãe pergunta ao professor se está satisfeito
com o aluno:
— Com certeza, respondeu este; seu filho nasceu, ao que parece, com uma rabeca na
mão.

— A escrever-te.
— Mas tu não sabes escrever.

— É possível, é, sofri tanto!

— Sei tal.
— Então me lê o que escreveste.

469

O petiz ficou silencioso durante instantes.
Depois, recuperando o ânimo:

Um velho janota extravagante, que tem o
cabelo completamente branco, apresenta-se um
— Quem lê as cartas não são as pessoas dia aos seus amigos com o cabelo preto, que
que as escrevem, são as que as recebem. Lê tu! nem azeviche.
E, notando o geral assombro, exclamou:
— Francamente, meus senhores, eu não
me julguei digno de ter cabelos brancos!

465
Na sala de catecismo.

470

Perguntam a uma rapariga:
— Que é o sacramento do matrimônio?
A pobre rapariga que sabe de cor as respostas do catecismo, confunde as coisas e diz:

— Como o casamento altera a maneira
de pensar! — dizia-me ontem um amigo.
— Deveras?

— É como lhe digo! Quando eu solteiro
— É um estado de tormento porque pasgostava de todas as mulheres sem exceção.
sa a alma, para se preparar para um mundo diferente e melhor.
— E agora?
— Agora gosto de todas menos da minha.
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471

476

Numa redação:

Ligeiro equívoco.

— Então o senhor propõe-se a fazer reA dona da casa ao novo criado: — Pelo
portagem?
cheiro, parece-me que vosmecê bebe aguardente. Não gosto disso.
— Sim, senhor.
O novo criado: — Ah! já percebo; a se— Mas está bem a par dos usos jornalís- nhora prefere, naturalmente, que eu beba vinho!
ticos?
— Perfeitamente a par... Peço um adiantamento de quinzena.
472
— Então foste pescar e não apanhaste
nada? perguntou Simplício ao seu filho.
— Apanhei uma laringite.

477
O senhor Andrade visitou um dia em companhia de um médico distinto o museu do doutor
Velasco em Madri. O médico não podia afastar-se da coleção dos esqueletos.
— Que faz aí há tanto tempo? perguntou
o senhor Andrade.

— Gosto de ver caras conhecidas, res— Bravo! Nunca comi este peixe e hoje
pondeu
o doutor.
temos amigos para jantar.
— Como?
— Sim, são todos clientes meus.

473
Perguntaram a Calino:

478

— Vai ao enterro da condessa?
— Não vou nunca a essa espécie de cerimônia.

— Realmente o mais instruído dos pássaros é o cuco.
— Por quê?

— Nunca?
— Faço apenas uma exceção. Só irei ao
meu próprio enterro.

nome.

— Porque é o único que sabe dizer o seu

479

474
Entre amigos:
— O doutor Simplício enganou-se, e redondamente...
— Aquele que operou Malaquias?

Um banqueiro disse um dia a Alexandre
Dumas Filho:
— Penso que os literatos e artistas devem ser sempre pobres, porque a miséria é que
aguça o engenho.

— Exatamente. Malaquias não tinha o
— Não diga isso. É demais. É como se
que ele imaginava...
eu dissesse que os banqueiros devem ser asnos
porque as riquezas estupidificam.
— Quê? A apendicite?
— Não; não tinha dinheiro.

480

475
— Que fazes nesta minha casa, bandido?

— Que coisa horrível seria para mim, Artur, o saber que casavas comigo por causa do
meu dinheiro!

— Ah! minha doce Amélia, varre essa
— Desculpe... Eu... eu... me enganei e erhipótese do teu pensamento! Descansa, meu
rei de porta.
amor; eu caso contigo, apesar do teu dinheiro!
— Também erraste de mulher?
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481

486

— Papai, qual é a diferença entre o estadista e o político?

Simplício comprou à noite um terno de
casimira supondo que fosse cor de ameixa. No
dia seguinte viu que era verde. Danado da vida,
foi à loja e exclamou:

— A diferença, filhinho, é que o estadista
engana sem mentir e o político mente sem enganar.

— O senhor vendeu-me ontem um terno
que ainda não está maduro!

482

487

Psicologia feminina:

— O Serapião negou-me a mão da filha,
— Olha essa mulher. Eu sei mais a seu porque não posso viver com dez contos de réis
respeito do que ela mesma.
por ano...
— É possível?
— Como? Não podes viver com dez contos
por
ano?
— Pois não? Eu sei que é feia, mas ela
não o sabe!
— Não posso...
— E por quê?
— Por uma razão muito simples: porque
não os tenho...

483
Entre deputados:
— Não só acho justíssimo que os deputados vençam subsídio, como ainda entendo que
deviam ter concessões.
— Querias, talvez, um asilo para a velhice? Um “senatório”?

488
Fulaninho interessa-se muito pelo espiritismo, mas nunca se manifesta a respeito.
— Como é, pergunta-lhe um amigo, que
estudas e lês tanto, e nunca dás uma opinião
sobre esse assunto?
— Porque a minha ciência é “oculta”.

484
Entre pintores:
— Gostaria de pintar um quadro para a
próxima exposição; mas creio que me faltará
material para desenvolver a minha ideia.
— Qual era então o assunto?

489
Um frade pôs no mel estriquinina para
destruir as moscas.
Morreram as moscas, e a barata comeu.

— As Nove Musas.

Morreu a barata e o sapo comeu.

— Queres um conselho? Pinta As Três
Graças e acabarás mais depressa.

Morreu o sapo e a cobra comeu.
Morreu a cobra e o porco comeu.
Morreu o porco e o frade comeu.
Morreu o frade e o diabo comeu.

485
— Ó filha, és muito volúvel, já tiveste oito
namorados!
— Eu trato os homens como se fossem
livros. Quando me aborrecem mudo de página!

Morreu o diabo e a sogra comeu.
Morreu a sogra... não, a sogra não, ficou
ultra envenenada.
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490

— Sentiste?

— Não posso deter-me, porque vou seguir aquela mulher...
— Não faças isso, porque ela tem muito
mau caráter.

— Arre! se senti!...
— Se não o tivesse sentido, isto é que
seria um milagre!

— Como sabes tu isso?
lher...

— Essa é boa... pois se é a minha mu-

495
— Então casaste mesmo com a viúva do
Bezerra?
— Sim, e vê tu que sorte, toda a roupa
dele me serve!

491
Certo indivíduo analfabeto recebeu, diante de outros, um bilhete em que um amigo lhe
pedia um burro emprestado.

496
Na delegacia:

Olhou para o bilhete e, não querendo
mostrar que não sabia ler disse imediatamente:
soa.

— Você é acusado de ter roubado um
trancelim
de ouro...
— Estou ciente; diga-lhe que vou em pes— A culpa não é minha, é do dono da
loja...
— Como?

492
— Ora veja o senhor! Esse cavalheiro
que está a cantar é surdo como uma porta.
— Mas então como é que ela sabe quando acaba?
— Ora bolas! dão-lhe sinal!

— Na porta havia um cartaz com estas
palavras: “Aproveitem a ocasião...” e eu tirei um
trancelim.
497
Calino é chamado a toda pressa para fotografar um morto.

493
O filho de Calino pergunta ao autor de
seus dias:

Depois de colocar a máquina e dispor o
foco, o retratista volta-se para o cadáver e reclama:

— Ó papá, será verdade que os ovos
aclaram a voz?

— Cuidado! Não se mexa!

— Inquestionavelmente. Vê tu as galinhas... Quando põem um ovo, começam logo a
cantar.
494
nos:

Um padre pergunta a um seus paroquia-

498
Certo subdelegado de polícia dando voz
de prisão a um indivíduo que lhe era desconhecido, fez-lhe as seguintes perguntas:
— Onde “resede”?
Do que “veve”?

— Acreditas nos milagres?

Qual a sua “profecia”?

— Não...

É “familista”?

— Queres que te faça ver um?

É “livrista”?

— Sim.
Então o padre o fez virar e arruma-lhe um
formidável pisadela.
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Como “sassina”?

503

E sem esperar pelas respostas, acrescentou à queima-roupa:
— Pois, meu amigo, se não tem profecia
certa, se recolha ao xadrez e “arrequeira” ordem
“Corpus Christi”, se quiser andar na rua.

O paciente: — Meu caro doutor, visto que
já me posso levantar e comer, peço-lhe me diga
quanto lhe devo.
O médico: — Não, não. O senhor ainda
não está em termos de sofrer comoções fortes.

499
O homem não deve enganar nunca os
seus semelhantes, dizia o Batista ao filho.

504

O marido: — Vou levar os pequenos ao
— Então papai, por que dizes que não jardim zoológico, para verem as feras.
está em casa quando te vem pedir dinheiro?
A esposa: — Mas tínhamos combinado
— Ora... os credores não são nossos se- que eles fossem à casa de minha mãe.
melhantes.
O marido: — É verdade, tens razão. É a
500
mesma coisa.
Um reverendo convidado para jantar em
casa de madame Gedália exclamava a cada
prato que lhe serviam:
— Isto deve se comer bebendo vinho!
Até a sobremesa o reverendo repetia a
mesma frase e madame Gedália perguntou-lhe:
— Com que coisa Vossa Reverendíssima
não bebe vinho?

505
Um pequenino entra numa loja de víveres
e diz para o proprietário:
— Diz minha mãe, que faça o favor de lhe
trocar dois mil réis, e... que os dois mil réis lhe
manda amanhã.

— Com água, respondeu ele.

506

501
Cartaz afixado num restaurante de um arrabalde:
“Ovos frescos. Para as fritadas os ovos
são batidos na cara do freguês.”

502
Um sujeito é preso por ter roubado um
coelho do seu vizinho:
— Que diz você em sua defesa? pergunta-lhe o delegado.
— Senhor delegado, a destruição dos
animais nocivos é permitida.
— Mas coelho não é um animal nocivo.

— Minha mulher fez-me uma revelação
que me deixou perplexo.
— Tão grave ela foi?
— Imagina tu que me disse que se eu
morresse não tornaria a casar.
— E é disso que duvidas?
— Não, a minha dúvida está em se, ao
tomar essa resolução, ela o faz por lhe parecer
não encontrar um marido como eu ou por temer
achar algum como eu sou.
507
— Está vendo esse papagaio? Ele tem
mais de noventa anos.
— Pois fica sabendo que ainda está bem
verde para a idade que tem.

— Desculpe, senhor delegado, tanto é
que me trouxe à sua presença.
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508

513

O juiz ao acusado:
— Não se envergonha de vir aqui pela
quinta vez?
— E o senhor não vem cá todos os dias?

— Por que tu me deixas? dizia um amo
ao criado.
— Porque não posso aturar as suas irritações.
— Confesso que tenho gênio, mas tão
depressa me irrito, como sossego.

509

— Isso é verdade, disse o criado; mas tão
depressa sossega como se irrita.

— Como vai tua mulher?
— Não sei. Há dez anos que não lhe vejo
a cara.

514

— Não compreendo...
ta...

— Que diabo! há dez anos que ela se pin-

510
Depois da lição o professor interroga os
discípulos:

A mamãe diz ao Zezinho:
— Não queres tomar juízo? Pois quando
teu pai chegar eu conto as travessuras que tens
feito hoje.
— Bem razão tem o papai, diz o Zezinho,
em dizer que as senhoras não são capazes de
guardar um segredo...

— Então, Albertino, percebeu o que é um
tecido?
Silêncio de Albertino.
— Pois ainda não percebeu o que é um
tecido? Ora, vamos lá a ver: De que foram feitos
os calções que você traz vestidos?

515
Um caolho, discutindo com um amigo,
disse-lhe:
— Aposto eu como vejo mais que tu.
— Não é possível!

Albertino, prontamente:

— Ora se vejo.

— De umas calças velhas do papai!

— Pois está feito.
— Dez mil réis contra dez mil réis.

511
papá?

— Topo.

— Mamã, como foi que conheceste o

— Então ganhei!
— Como?!

— Caí um dia no rio e ele salvou-me.

— Eu estou vendo dois olhos em ti, e tu
— Ah! É talvez por isso que ele não quer só vês um em mim.
que eu aprenda a nadar.
516
512
O delegado: — Você roubou a carteira
da vítima e ainda por cima arrancou-lhe o revólver!...

— Antes de me pedir em casamento eu
queria saber qual é a sua situação financeira...
— Nada receie, sou econômico e sou
obrigado a ser econômico...
— Então não me serve.

O preso: — Eu queria suicidar-me...
O delegado: — E então para que roubou
o dinheiro?

ser...

— Como? A senhora censura-me por

— Não, o que eu censuro é de ser... obriO preso: — Para as despesas do enterro! gado a...
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517

— A planta do café requer lugares altos.
A planta do arroz lugares pantanosos... Agora,
Em alto mar, durante uma horrível tem- senhor Macabeu, me fale sobre algumas outras
pestade:
plantas.
— Ah! senhor vigário! diz o comandante
Macabeu, distraído:
do vapor, parece-me que dentro de poucos minutos Vossa Reverendíssima estará no céu!
— As plantas dos pés requerem um bom
par de botinas...
— Deus me livre disto! exclamou o vigário
em resposta.
518

523

— Ali vai um sujeito felizardo... de uma
sorte...

Passam vinte anos. De novo veem-se os
dois: Ele e ela.

— Deveras?

— Santo Deus, esta é aquela?!

— Sim, pediu a mão de minha mulher um
mês antes de mim e negaram-lha.

— Mas, meu Deus, este é aquele?!

524

519
— Ó Juca, repara naquele velho, vai todo
sacudido com aquela mocinha.

— Por que é que as mulheres se beijam
quando se encontram?
— Por costume.

— Será sua filha?

— E quando se separam?

— Não, é sua noiva.

— Por prazer.

— Naquela idade?
— Que queres, atualmente é moda...

525

520
Professor: — Como se achava teu pai no
fim da vida?

— É esquisito! Estou calvo e, no entanto,
meu irmão tinha uma enorme cabeleira que conservou até a morte.

— Morto, respondeu o aluno.

— E morreu muito velho?
— Aos sete anos de idade.

521

526

— Mamãe, pois não acha que foi uma
Um avarento sai do consultório de um
falta de vergonha do doutor Cunha, ontem, no dentista e encontra um amigo que lhe pergunta:
teatro, estar constantemente a sorrir para mim?
— De onde vens?
— Foi, decerto. Mas eu não o vi. Onde
— Do dentista.
estava ele sentado?
— Tens dentes estragados?
— Estava exatamente por trás de mim.
— Sim.

— E que te arrancou ele?

522
Macabeu, assistindo a uma dissertação
de botânica, ouve atentamente o professor descrever o modo de cultivar as plantas:
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527

532

Num teatro popular:
— Não compreendo por que o público
não vaia esta peça. Que estopada!
— É que não é possível bocejar e assobiar ao mesmo tempo.

O Alves passa um tormento com a mulher,
que quer ralhar-lhe, bate o pé e bate o punho.
Há dias, não tendo outra coisa à mão para
atirar-lhe, arremessou-lhe às ventas um cãozito.
E então o Alves, resignado, paciente, só
lhe disse:
— Deus há de dar-me ainda dois dias de
sossego.

528
Pachorrento:

— Quando eu morrer, não é assim?

— Estás apanhando muitos peixes?

— Exatamente... quando eu um dia me vir
livre de ti.

— Nem um!
— E vês algum?

bo.

— Nenhum.

— Para te casares com uma filha do dia-

— Não, isso... tê-lo por sogra uma vez, já
não é pouco.

— Que fazes então?
— Estou pescando.

533

529

— Que loira é a Irineia! A quem saíra ela
assim? O pai e a mãe têm o cabelo preto.

Praga de sogra (feia e volumosa):
— Minha vingança, senhor meu genro, é
que a sua mulher daqui a vinte anos será o meu
retrato!

— Saiu ao tio.
— Ele é loiro?
— Não, químico.

530
— Os tempos estão péssimos. A crise é
geral. Os negociantes estão paralisados.
— Admira-me o que me está dizendo,
pois que na nossa casa até foi preciso aumentar
o pessoal pelo muito que há a fazer.

534
Em um domingo, depois do ofício divino,
deu um pastor pela falta do seu guarda-sol, e
tratou de fazer a tal respeito um apelo aos seus
paroquianos para ver se conseguia reavê-lo.

Como este expediente não desse resulta— Mas a sua casa de que negócio se
do,
fez
no domingo seguinte uma prática verbeocupa?
rando os que se apropriam das coisas alheias, e
— É casa de penhores.
terminando pelas seguintes palavras:

531
— É possível? Deixei-te rico e encontro-te em plena rua tocando flauta?
— Não é para ganhar dinheiro, é porque
minha mulher não me deixa tocar em casa.

— Se alguns de vós têm em seu poder o
guarda-sol de outro e por vergonha hesita em
entregá-lo a seu dono dando-se a conhecer, que
atire esta noite por cima do muro do meu quintal,
e tudo lhe será perdoado.
No dia seguinte não menos de quarenta e
seis guarda-sóis alastravam o quintal do afortunado pastor.
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535

540

— Não imaginas que desgraça sucedeu
ao pobre do Anastácio!

Simplício:
— Eu cá, em casa, só tomo café fraco.

— Que foi?

— Por quê?

— Estava ele com um revólver velho e,
julgando-o descarregado, apontou para a sogra
e puxou o gatilho...

— Porque popo pó.

— Virgem Santíssima!...

541

— ... e o revólver estava realmente descarregado!...

— Os seus ternos, brada o Praxedes fora
de si, estão estragados antes que eu os pague!

536

— Pois então, replica-lhe o alfaiate, pague-os antes de usá-los.

Um sujeito que estivera preso por falcatruas, encontra-se com um conhecido que lhe
pede notícias suas.

542
— Vou comprar um termômetro...

— Estive fora, responde o velhaco.

— Esperas que acabe o verão...

— Fora? Pois olha, ouvi dizer que você
estava dentro...
—???

— Por quê?
to.

— ... da Detenção!

— Porque no inverno este artigo cai mui-

543

537

— Aquele homem é um ricaço...

Lido num cemitério:

— Pois, já o conheci sem camisa.

“Ao meu marido, morto depois de um ano
de casamento. Sua viúva muito grata.”

— E foi?!
— Na praia de Oliveira, tomando banho.

538
tes?

544

— Doutor, quais são os perigos do diabe-

O mar está bravo e ergue ondas gigantescas.

— Mas...

Todos olham espavoridos: lá ao longe, um
— Não se constranja. Não se trata de
homem debate-se, pedindo socorro. Ninguém,
mim, mas sim de minha sogra!
porém, ousa afrontar o mar irado. De repente
ouve-se um grito:
539
— Vou salvá-lo, apresenta-se um rapaz
Uma mulher, cujo marido tinha aciden- imberbe.
talmente morrido afogado, derramava copiosas
— Vai arriscar a sua vida?
lágrimas.
Que exemplo de altruísmo!
— Vejamos, dizia-lhe uma amiga, é preci— Qual o quê! ele me deve cem mil réis!
so ter resignação.
— Resignação! Resignação! replica a viúva, suspirando. É muito bom falar disso; mas se
não encontram o corpo dele, não poderei tornar
a casar!
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545
zes?

550

O juiz: — Acusado, você casou três ve-

O réu: — Sempre ouvi dizer que o casamento é uma loteria. Por isso tratei de ficar com
mais de um bilhete!

Simplício entra no botequim da Central e
pede uma xícara de café com leite. O empregado perguntou-lhe:
— Toma mais alguma coisa?
— Sim, o trem das nove e quarenta.

546
Simplício para na rua ouvindo dois sujeitos discutirem olhando para o céu:
— Digo-te que aquela estrela é Vênus...
— É Júpiter...
Simplício continua o seu caminho, monologando:
— Que boa vista tem aquele sujeito para
distinguir se aquela estrela é fêmea ou macho!

547

551
Ele (derretido): — Ser-me-ás fiel?
Ela (mais derretida ainda): — Até a morte,
meu anjo!
co?!

Ele: — Por que... queres viver tão pou-

552
— Deixem estar, dizia um poeta de meia
tigela num grupo de rapazes, ainda há de chegar o dia em que toda a gente há de tirar o chapéu quando eu passar!
— Não há dúvida, observou um dos presentes, no dia do teu enterro!

— Que diz você das mulheres?
— Nada, por cavalheirismo.
— E que pensa você delas?

553

— Nada, por precaução.

A viscondessa toca violentamente a campainha. Aparece uma criada.
— Cheira-me a queimado, Joaquina!

548
cio?

— O teu irmão padre tem algum benefí— Não.

— É o guarda-vestidos de Vossa Excelência que está a arder!
— Ó desgraçada, então corra, deite-lhe
água em cima...
— Não posso, minha senhora, porque só
há água quente em casa...

— Então, em que se ocupa?
— De manhã diz missa...
— De tarde, não sabe o que diz.

554

549
— Qual o quê! Os ingleses não são tão
inteligentes quanto se diz!...
— Por quê?
— Porque aprendi inglês num colégio de
Catumbi e quando fui a Londres ninguém me entendia!

Ele: — Então voltaste para casa sem
comprar aquela brochura que te pedi, Tratamento e sintomas das moléstias tropicais?
Ela: — Que queres? é um nome tão complicado que o esqueci! Vocês, homens de ciência, fazem um tal angu de nomes difíceis!
No dia seguinte quando o marido está
para sair, ela lhe recomenda:
— Tem paciência, passa em casa de minha costureira e diz-lhe que o vestido que eu
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quero é assim: camiseta fechada na frente com
dois laços de filó, o peito com brokerie azul, as
mangas com canhões iguais e a gola com um
enfeite de moussaline clara. Compreende? É
tão simples.

559
Calino voltando de uma viagem:
— Com efeito, a travessia durou 24 horas, em vez de doze como é costume.
— Pobre amigo!

555

— Por que me lastima?

Na audiência:

— Então! Achas pouco?

— Eu sei, senhor juiz, que o meu cons— Tu pensas que paguei mais... Qual! As
tituinte chamou o autor do processo de “boi”, outras doze horas foram de graça!
mas, atendendo-se ao quanto está cara a carne,
560
não posso considerar isso uma injúria ou insulto,
mas, ao contrário, um elogio, um louvor.
Na escola.
O professor, mostrando o dedo mínimo,
pergunta:
— Menino, como se chama este dedo?

556

Silêncio do aluno.

Ingenuidade:
— Diz-me meu anjo, sou o primeiro a
quem amas?
— És! mas os homens são muito curiosos. Já é o quinto que me pergunta a mesma
coisa!
557

— Auricular, diz o mestre gravemente;
porque às vezes metemo-lo no ouvido.
Depois, mostrando o indicador:
— E este, como se chama?
— Naricular, responde o menino, porque
às vezes metemo-lo no nariz.

Calino em casa do dentista:
— Estás com muitas dores, perguntou o
doutor.
— Sim, senhor, horríveis.

561
Há dois segredos que a mulher querida
oculta ao homem:
Um é a metade de sua vida.

— E com muita frequência?

O outro é a metade de sua vida.

— De cinco em cinco minutos.
— E duram-lhe muito essas dores?
uma.

562

— Pelo menos, um quarto de hora cada

Visita de pêsames.
Fala-se do pobre falecido:

558
À saída de um trem na gare da Central
ouve-se a voz de um empregado:
— Desça! O senhor não pode ir nessa
carruagem.
— Por quê?
— Porque está embriagado.
— Muito bem; nesse caso faça o favor de
me dizer qual é o compartimento reservado para
os bêbados.

— Coitado! exclama a viúva. Pensar que
ele me disse tantas vezes: “Vai para o inferno!” e
justamente ele é quem foi primeiro!
563
O diretor de um café-concerto mambembe recomenda ao regente da orquestra:
— A sua música não presta. É preciso
música popular, muito popular, mas que ninguém conheça.
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564
disso.
coisa?

568

— Tu nasceste para escritor, estou certo
— Por quê? Já me viste escrever alguma

Um homem mal casado da cidade do Porto, andava sempre de preto e até de fumo no
chapéu.
Um amigo estranhando-lhe o contínuo
luto lhe perguntou a razão.

— Não, não vi. Mas não me refiro a isso.
No que eu estava a reparar era na esplêndida
— É porque não quero, respondeu ele,
orelha que tens, para nela segurar uma pena!
que quando me faleça a mulher, pensem que
tive algum sentimento por isso.
569

565

O fidalgo e seu criado.

Entre amigos:

Um jovem fidalgo, passando ao pé de um
cemitério, avistou muitas caveiras, das quais algumas estavam brancas, outras denegridas, e
disse ao seu criado:

— Por que não te casas?
— Porque imponho condições formais.
— Quais?

— Vês a diferença entre estas cabeças?
— Quero que minha mulher seja bonita, As brancas são cabeças de fidalgos, as pretas
rica e estúpida. Se não for bonita e rica, não a são de gente do povo.
aceito eu; e...
Pouco distante de lá passaram ao pé de
— Se não for estúpida?
uma forca, onde havia também umas caveiras,
e que todas eram brancas. Logo disse o criado:
— ... não me aceita ela a mim.
— Meu amo, vê ali aquelas caveiras de
fidalgos? Por aqui não há gente do povo!
566
— Ó seu Mateus, quando é que você me
paga aqueles duzentos mil réis que lhe emprestei?
feta?

— Então você me acha com cara de pro-

570
A professora de Lili, velha e feia, ensina-lhe a conjugação dos verbos:
é?

— Por exemplo: Eu sou bela. Que tempo
— Tempo passado.

567

571

Mais que velhaco:
— Tu és malfeitor, dizia um subdelegado
a um ladrão que acabava de ser preso, e com
quem se encontrara um revólver e uma faca de
ponta. Que fazias tu nas ruas às duas horas da
madrugada?

Fala-se de uma mocinha, muita feiazinha,
benza-a Deus:
— E que faz ela? pergunta alguém.
— Faz... medo a gente.

— Senhor, eu sou um homem e não me
atrevo a pedir esmolas de dia.
— Então por que trazias aquelas armas?

572
— Papai, qual é a carreira que devo seguir, oculista ou dentista?

— Porque as ruas não são muito seguras
— Dentista meu filho. Toda a gente tem
a estas horas, respondeu o velhaco.
trinta e dois dentes, enquanto que orelhas só
tem duas.
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573

579

Um matuto chegou ao Rio e se hospedou
num hotel da Cidade Nova:
— A que hora é que se come aqui? indagou ele.
— Almoço das sete ao meio dia, jantar do
meio dia as seis e ceia das seis à meia noite.
— Nossa Senhora! quando é então que
eu hei de ver a cidade!

Numa exposição artística:
— Aquele quadro é uma esplêndida borracheira, não acha?
— Perdão! O senhor não sabe de certo,
que está falando com o autor dele?
— Mil perdões! O que é fato é que eu de
pinturas não entendo absolutamente nada. Limito-me apenas a repetir o que ouço dizer toda a
gente!...

574
ce...

580

— Quem paga as suas dívidas enrique-

— Isso não passa dum boato espalhado
pelos credores.
575

valo?

— Sim, em Paris, e dei-me muito mal.
Toda a noite ela passou dando-me voltas no estômago.
— Ah! então foi algum cavalo de circo.

— Que lindo grupo de mocinhas! diz alguém ao Simplício. A qual delas o senhor atiraria
o seu lenço?
— A nenhuma, porque depois eu não poderia me assoar.
576
O professor: — Eu amo, que tempo é?
O aluno (fitando a careca do professor):
— É tempo perdido.
577
— Então, senhora Joaquina, é verdade
que pôs o seu rapaz agora a vender jornais?
— É verdade que sim, senhora Gertrudes, porque eu queria que ele tivesse um ofício
e não andasse aí a correr pelas ruas.

581
Lua de fel.
O marido: — Deves obedecer-me! Eu
represento na família o que a cabeça é para o
corpo.
A mulher: — Sou o pescoço e este faz virar a cabeça para onde ele quer!
582
O advogado Menelau desculpou-se por
ter sido um tanto violento na véspera com um
outro advogado:
— Não me queira mal se num momento
de mau humor chamei-o de charlatão!
— Que mal houve nisto? é tão natural
entre colegas!

578
A mãe faladora (com impaciência não reprimida):
— Guilherme, não se interrompe a mamã
enquanto ela está falando!

— Já comeste alguma vez carne de ca-

583
O delegado a uma solteirona que servia de testemunha:

Guilherme (com petulância):

— Qual é a sua idade?
— Vi vinte e oito primaveras...

— E durante quantas outras a senhora
— Então a mamã quer que eu esteja ca- esteve cega?
lado todo o tempo?
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584

588

Manoel, feitor do barão de Águas Mornas,
adoeceu há dias. O patrão então chamou um
médico e este pegou no pulso do enfermo.
Manoel estranha e disse ao médico:

— Júlio, por que não me responde?
— Fica quieta? Estou lendo um artigo que
está me absorvendo completamente!
— E como se chama o artigo?

— Senhor doutor, minha dor é no peito,
não tenho nada na mão!

— “As esponjas”.

585

589

— Deram-me um livro que ensina a cultivar a memória...
— E tiraste algum resultado?

Numa soirée:
nha...

— Pois não...
— Como se chama o autor?

nhos.

— Não me lembro.

— Seu Epaminondas, cante uma modi— A estas horas! Vou incomodar os vizi-

— Não se incomode, são uns canalhas!
Preciso aborrecê-los: envenenaram ontem o
meu cachorro!

586
Na aula:
— Simplício Junior, em que ano nasceu
Moisés?
— Não... não sei...

590
— Como estás? Há dois anos que não te
vejo! Como vamos de casório?

— A data está no seu livro...
— Não vi data alguma...
— Está na página 38: “Moisés, 4.000 antes de Jesus Cristo...”

— Assim, assim... custa muito caro! Só as
contas da modista! Se eu tivesse sabido!...
—Terias ficado solteiro?
— Não, teria casado com a modista.

— Pensei que fosse o número do telefone
de Moisés.
587
Um senhor entra na loja de um eletricista
e pede que lhe mande examinar a campainha da
porta de sua casa, que não funciona mais.
Horas depois, o mesmo senhor volta,
queixando-se de que a campainha continua a
não funcionar.

591
Um criado esbarra no patrão e este indignado exclama:
— Burro!

— Desculpe, patrão, nada há mais fácil
— Não é possível! exclama o eletricista, que um esbarro com o outro!
mandei um dos meus empregados, um dos mais
novos.
592
E chamando o aprendiz, perguntou-lhe:
— Papai, o que vem a ser aquele número
— Você foi ou não foi em casa deste se- que está atrás dos automóveis?
nhor, à rua São João?
— Deve ser o número das pessoas que
— Fui patrão, mas levei cinco minutos eles já esborracharam.
calcando a campainha da porta da rua e como
ninguém me aparecesse, vim-me embor
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593

incendiadas: — Podes gabar-te, querido do meu
coração, de ter recebido o primeiro beijo que eu
tenho dado na minha vida!

Entre amigas:

— Não podes calcular quanto Ernestina
Ele todo ancho: — Anjo adorado!
é preguiçosa! Basta que eu te diga que quando
vai ler um livro no jardim, ela espera que o vento
Ela, prosseguindo: — Quanto aos que
vire as páginas!
tenho recebido até hoje, pode afoitamente dizer-se que foram todos... sem conhecimento de
causa...
594
— Carlinhos, o teu amigo Juquinha não
presta, é preciso que te afastes sempre dele o
mais possível.
— É o que eu já faço, mamãe, ele é sempre o primeiro da aula, e eu sou o último.
595
José vai cambaleando. Um sujeito, que o
encontra, observa-lhe:

599
Depois de uma operação cirúrgica:
— Mas, doutor, por que lhe cortou o braço, sabendo que ele não pode salvar-se e que
morre infalivelmente?
— Tem razão; mas às vezes não há mais
remédio do que infundir ânimo aos doentes.
600

— Como você faz mal em beber, meu camarada.

Um alquilador a um freguês:

— Não, senhor, eu não faço mal em be— Tenha paciência, mas não lhe alugo o
ber, o que faço mal é em andar. En... ten... de? cavalo sem dinheiro... O senhor deixa ficar o dinheiro adiantado.
— Homem, você tem medo de que eu volte sem o cavalo?

596

— Está verificado que o Brasil deve atual— Não; tenho medo de que o cavalo volte
mente 4.475.775 contos, cabendo a cada um sem o senhor.
dos seus habitantes uma parte dessa dívida
equivalente a 179.031 réis.
— Aí está, comentava Serafim, e eu que
não sabia que tinha crédito para tanto!

601
— Vês aquele sujeito que acolá vai? É um
grande médico.

597

— Ah, sim? Não o sabia...

— Eu tenho uma gatinha que sabe multiplicar e subtrair...
ser!...

— Vá contar brocas a quem você qui-

— Pois é verdade. Imagina que minha
mulher trazia uma grande dor no pé direito, que
não era senhora de dar uma passada.
— E tu chamaste-o?

— A gatinha multiplicou a espécie lá em
— Chamei-o, ele foi vê-la, receitou e fez
casa tendo há dias oito gatinhos e ontem sub- lhe passar a dor... para o pé esquerdo.
traiu uma tainha frita quando a cozinheira pusera em cima da mesa!
602

No dia do casamento. Os noivos entram
na câmara nupcial...

Furioso, danado, o Marcelino que leva
uma vida de cão com a esposa e ainda pior com
a serpente da sogra, num destes dias clamava
em altos brados:

Ela, de olhos baixos e faces pudicamente

— A mulher é a coisa pior que Deus criou!

598
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Ainda é pior que os sete pecados mortais, todos riam comigo contentíssimas, se tu morresses.
reunidos.
Ela: — Malucas que não te conheceram
— Olhe lá! Isso é comigo? — pergunta- como eu.
-lhe a sogra.
Ele: — Não são malucas, são tuas ami— Não senhora, não é consigo. Para ser gas, algumas.
consigo era preciso que os pecados mortais fosEla: — Ah! devem ser as que sabem que
sem quatorze.
eu te amansei.
603

607

Um fanfarrão contava proezas que nunca
tinha feito, a alguns amigos.

O médico: — Coragem! Não se desespere! Também estive doente dois anos da mesma
Um deles contou também a seguinte te- moléstia e fiquei bom...
meridade:
O doente: — E quem era o seu médico?
— Uma vez encontrei-me completamente
desarmado em frente de um enorme urso.
608
— E que fizeste? perguntou o fanfarrão.
Numa praça d’armas.

— Provoquei-o, dei-lhe um murro na cabeça e fui-me embora a assobiar e com as mãos
nos bolsos.

O sargento comanda:
— Perfilar direita!

— Parece incrível!
do!

— Que querias tu? O urso era empalha-

da.

Um dos soldados volve-se para a esquerO sargento dá o desespero.
— Perfilar direita!

604

O soldado volve-se de novo para a esquerda.

Ele: — Dizei-me, Emília: Se eu morresse,
chorarias por mim?

— Oh! animal! — vocifera o sargento —
não vês que te enganas?

Ela: — Como não, meu amor? Sabes que
— Desculpe, seu sargento, mas eu sou
choro por qualquer coisa!...
canhoto!
609
605

Um rapaz, distraidíssimo, está impedido
de
chegar
à pretoria onde vai casar, devido a
Um inglês, que está sendo comido por um
uma
interrupção
de trânsito:
jacaré, diz de dentro da boca deste para o companheiro, que ficou estatelado na praia: — “Não
— Depressa! grita ele, impressionando o
te esqueças de dizer à minha mulher que não chofer. Vamos embora, senão chego lá depois
me espere para jantar!”
da cerimônia acabada!
606
Entre casados.
Ele: — Falas de boca cheia.

610
Um antigo guarda da Detenção mudou de
profissão e fez-se coveiro:

— É um ofício bem triste, observou-lhe
Ela: — Estou velha, acabada com a tua
alguém.
convivência.
— É, mas ao menos agora não receio
Ele: — Ora! queixa-se sem razão. Há
pelo menos meia dúzia de mulheres que casa- mais as fugas.
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611

616

A patroa: — Maria, está aí um soldado à
procura de você. Com aquele de anteontem, já
são dois!
A criada: — É que um está em atividade e
o outro está... na reserva.
612

Numa agência de criadas:
— Em casa de quem estava você ultimamente?
— Na casa de um sujeito que era empregado no Observatório.
— E então, por que saiu de lá?

Simplício a um amigo:
— Olha como aquele sujeito se parece
com o Lopes Trovão...
— Não acho, tem o cabelo muito mais
curto...
— É verdade...

— Porque ele estava constantemente a
fazer observações.
617
Um indivíduo dirige-se à redação de um
jornal e pergunta indignado:
— Foi este jornal que teve a ousadia de
dizer que eu era um ladrão?

— É mais gordo...
— Tens razão...

— Não, senhor, respondeu claramente
um dos redatores; naturalmente foi o outro jornal
pois não temos o hábito de dar notícias velhas.

— Não usa pince-nez
— É verdade...
— E tem cavanhaque...
— É mesmo. Mas olha o fraque. É muito
parecido.
613

618
— Papai, por que é que neste jornal há
uma página toda em branco?
E Simplício responde convictamente:

O mendigo: — Uma esmola pelo amor de
Deus. Estou com fome!

— Seu tolo! É para os analfabetos.

O transeunte: — Coitado! Vou trocar cinco mil réis.

619

O mendigo: — Não precisa. Tenho troco.

— Quantos filhos tem?
— Onze.

614

— Bravo... e são todos do mesmo leito?

— Eu também já fui vítima de um erro judiciário.
— Ah! sim? Conta-me isso. Quando foi?

— Não, um é do leito da Central...
—???
— Sim, o mais moço nasceu num trem
dos subúrbios.

— Uma vez que me absolveram.
615

620

Entre dois pindaíbas:

Proclamas:

— Saberás indicar-me um remédio contra
o frio?...
— Põe um paletó...

“Querem se casar João Filipe Poço com a
senhorita Rio Negro.”
E fica-se a pensar na futura madame
Poço Negro.

— E quando não se tem paletó?
— Então se faz como eu: “arde-se” do desejo de o ter!
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621

— A sua o quê?

— Você tem o topete de vir outra vez pe— Não viemos aqui para trocar duas badir esmola hoje?
las? Então troquemo-las.
Que fez você dos dois vinténs que lhe dei
ontem?

626

E o mendigo com toda calma:
— Fui dar um passeio de automóvel ao
Leme e jantei ao Pavilhão Mourisco.

Num exame de português:
bo?

— De quantos tempos se compõe o ver— De dois: passado e presente.

622

— E o futuro?

— Já reparaste que duas mulheres não
conversam dez minutos sem dizer mal dos criados?
— Não é tanto assim; já ouvi duas conversarem mais de uma hora e não lhes percebi
a menor queixa...
— Pois é admirável!

— O futuro a Deus pertence.
627
Em um hotel. Uma hóspede interroga o
criado:

— Não é tal; as duas mulheres eram cozinheiras; falavam mal dos patrões.

— Quem é aquele sujeito idoso, que anda
acompanhado de uma rapariga muito formosa?
Pela diferença de idade parecem pai e filha...

623

— Ao contrário, minha senhora, ontem, à
noite, no jardim, estava ela chamando-lhe filho...

Calino gaba-se a todo o instante, de que
é homem de palavra:

628

— Mas, você faltou-me ontem! — censurava um amigo. — Prometeu estar em minha
casa às 7 horas da tarde e não pôs os pés.
— É verdade que prometi. Mas já eu antes tinha prometido a outra pessoa, e eu tenho
uma palavra só.

Calino vai se casar, mas tem um medo
horrível do matrimônio:
— Não sejas tolo — diz-lhe o pai —, eu
também me casei!
— Ah! mas, não é o mesmo. O senhor casou-se com minha mãe e eu vou me casar com
uma pessoa estranha.

624
Um homem muito calvo manda engraxar
as botinas e estranha que o engraxate seja muito moroso:

629

Talleyrand, o célebre diplomata, tinha um
sistema original de despachar os importunos
— Ah! o senhor deve compreender, diz- que o encontravam na rua e o crivavam de pe-lhe o engraxate, que isto leva mais tempo do didos e súplicas. Mal via um deles, chamava-o
que cortar-lhe os cabelos.
logo e ia dirigindo-se para ele, de braços abertos, e sorriso nos lábios.
— Como vai, meu querido amigo?

625
Simplício aceitou um duelo. Quando só
se esperava o sinal para fazer fogo, Simplício
tirou do bolso um objeto redondo, avançou para
o adversário e disse-lhe:
— Dê-me a sua.

Depois, lançando um olhar misterioso sobre qualquer desconhecido que viesse a distância, murmurava aos ouvidos do seu interlocutor:
— Perdão, meu amigo, ali vem um importuno, que faz desfalecer.
E, enquanto ele desaparecia, o interlo-
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cutor se afastava, muito satisfeito com a intimidade, trocando com o estadista um significativo
olhar de inteligência.
630
Uma mulher é acusada de ter envenenado o marido com arsênico:
— Resulta da autopsia, diz-lhe o juiz, que
o corpo do seu marido continha uma porção de
arsênico capaz de matar quatro pessoas.
— Pobre homem! — responde a acusada, imperturbável — pois se ele sempre foi um
grande comilão!

635
Num exame de português.
Professor: — João roubou 30 contos...
Onde é que está o sujeito?
Discípulo: — Se há polícia, deve estar na
cadeia.
636
Um cortador entra no escritório de um advogado:
— Senhor advogado, diz ele, quando um
cão dá prejuízo, o dono desse animal é ou não
responsável?
— Com certeza que sim.

631

— Nesse caso, como o seu cão acaba de
Um velho viúvo a um jovem, que se latirar
do
meu talho uma peça de carne, são dez
menta:
mil réis que Vossa Excelência me deve.
— Olhe... console-se que já o não é tão
— Nada mais justo, respondeu-lhe o adinfeliz. Note que sua finada mulher deu-lhe muito prazer durante seis meses, enquanto a minha vogado, e calha bem porque é o preço da minha
consulta.
ralou-me durante quarenta anos.
637
632
Um jovem marquês, deserdado pelo tio
falecido recentemente:

— Papai, este piano que trouxe para casa
é meu?
— Sim, minha filha, com certeza.
— Mas meu mesmo?

— Desejaria que ele estivesse vivo, para
saber que não fui ao seu enterro.

— Teu mesmo.
— Quando eu me casar levo-o comigo?

633

— Leva sim... mas fala baixo, porque se
algum pretendente te ouvir é capaz de fugir.

Entre amigos:
— Estou desesperado, tenho que suportar em casa minha sogra dois ou três dias.
— Feliz és tu que tens a sogra em outro Estado.
— Sim; mas vem visitar-me duas vezes
por ano.
— E ainda te queixas?
— É que cada vez que vem demora-se
seis meses.

— Sabes, Calino, a sorte grande saiu a
um fazendeiro.
Calino, com toda a convicção:
— Se eu soubesse disso, não tinha comprado bilhete.
639

634
A tia rica ao sobrinho:
— Tu só me visitas quando precisas de
dinheiro!
veze.

638

— Se a senhora quer, eu venho mais

O imperador D. Pedro nomeou um dia
para a sua biblioteca um indivíduo que mal sabia ler e escrever. Ao ter conhecimento do caso,
disse alguém:
— É o serralho do sultão guardado por
um eunuco.
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640

644

— Minha mulher é uma das mais inteli— A marquesa é uma mulher muito bonigentes que eu conheço, inteligente e esperta! ta, muito elegante, tem, porém, este defeito de
Anteontem dei-lhe dinheiro para comprar um aborrecer-se em toda parte.
vestido e ela voltou para casa com dois...
— Ao menos tem a virtude de não ser
— Isto é que se chama habilidade! E egoísta.
como foi que ela fez?...
— Como isto?
— Um vestido ela comprou, e o outro era
— Ora, aborrece também aos outros.
o que ela tinha posto para sair!
645
Coronel: — Está contente com o rancho?

641
O doutor Mamede é bem conhecido pela
sua originalidade. Ele detesta as consultas longas e os pormenores dos doentes.
Uma senhora que foi consultá-lo, levantou a manga da blusa, sem dizer uma palavra e
mostrou-lhe uma ferida.

Soldado: — Estou, meu coronel.
Coronel: — Como dividem vocês a carne? Não acontece algumas vezes um receber
um pedaço muito pequeno?
Soldado: — Não senhor, meu coronel. Todos os pedaços são muito pequenos.

O doutor Mamede examina e indaga:
— Arranhadura?

646

— Dentada...

Um rapaz casou-se com uma velha milionária. Algum tempo depois, queriam fazê-lo
lembrado a um certo sujeito:

— Gato?
— Cachorro...

— Não se recorda dele?

— Hoje?

— Ah! sim! aquele que fez um fortunão no
comércio de antiguidades.

— Ontem...
— Dói?
— Sim...

647

Três dias depois o doutor Mamede casava com ela...
642
— Por que não vais ver o doutor Pamplona? É um médico muito preparado. Fala seis
línguas.
— Meu caro, preciso ser curado e não traduzido.
643
Chove a cântaros. Fulaninho encontrou
um conhecido seu:
— Que lama! exclamou ele.
E o outro profundamente distraído:
— Por favor, não falemos em política!

Num baile de sociedade recreativa:
— No caminho da vida, diz um cavalheiro,
não encontrei nunca uma mulher feia.
— Sim? respondeu-lhe a dama, que
possuía um horrível nariz chato. Pois desafio a
quem diga que eu sou bonita.
— Oh! minha senhora! respondeu-lhe o
galanteador, Vossa Excelência é um anjo que
caiu dos céus de nariz no chão...
648
Um homem bastante idoso casa-se com
uma bela e robusta jovem de 17 anos. Alguns
dias depois se dirige à casa de um médico e pergunta-lhe:
— Diga-me, doutor, devo alimentar a esperança de ter um filho?
— Esperança? Qual! O senhor deve ter...
é receio.
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649

— Também eu tenciono ficar solteiro; é
por isso que digo que fazíamos um excelente
casal.

— Por que não tornas a casar? perguntam a um viúvo.
— Para que, se se habituaram a chamar-me o “marido da Fernanda”? Compreendes
que se me casar de novo, toda a gente chamará
a minha esposa a “mulher do marido da Fernanda”.
650

654
Um modelo de carta:
“Amigo senhor Fulano, na terça-feira próxima pretendo ir ao seu engenho; por isso, se
tiver algum cavalo bom, ou algum seu amigo,
mande-o selado, para me esperar na estação.”

Fala-se de um ricaço:
— Tem bonita fortuna, diz alguém, mas
em compensação tem deplorável reputação...
— Oh! interrompe maliciosamente outro,
não lhe censure a reputação: é a única coisa
que não roubou!

655
— Vou com muita pressa ao escritório do
juiz de paz declarar o falecimento de minha sogra.
— Oh! e quando foi?
— Ainda não foi, porém o médico diz que
é um caso perdido.

651
Um campônio analfabeto pede para lerem uma carta de um compadre:
— Compadre e amigo...
— Bom.

656
Apresentou-se um ator para ser escriturado a um diretor de teatro, que, depois de o encarar um pedaço, lhe disse:
— Eu já o vi algures.

— remeto-lhe...

— Talvez.

— Melhor.

— O senhor não andava em uma companhia ambulante?

— uma borracha...
— Ótimo.

— Andei, sim senhor.

— para que me mande cheia de vinho.

— Mas o senhor representava pessimamente.

— Raios o partam!

— Que remédio tinha eu?!
— Como assim?

652
Entre marido e mulher:
— Passas todo o tempo a ler, homem!
Quem me dera ser livro...
— Folhinha! folhinha é que tu devias ser,
para eu poder mudar no fim do ano.

— O empresário não nos dava cinco réis.
Quando eu representava bem, o público aplaudia-me, e eu ia para casa fazer cruzes na boca;
quando eu representava mal, atiravam-me batatas, era o único modo de ter a ceia segura.
657

653
— Senhora dona Amélia, estou convencido que eu e Vossa Excelência fazíamos excelente casal.
— Eu tenciono ficar solteira, respondeu
ela altivamente.

— Que diabo! Não sabes fazer a pontuação de uma carta?! dizia um guarda-livros a um
empregado de escritório.
— Deixa estar. Isto é questão de tempo.
Estou fazendo uma relação das palavras que levam vírgulas e das que levam ponto.
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658

— Ah! sim! Também inda agora ela tocava polca e Vossa Excelência tomava chá!

Em um baile:
— Doutor, Vossa Excelência quer fazer
parte de uma quadrilha?
— Deus me livre! Tenho muito medo da
polícia.

— Que tem uma coisa com outra?
— Ah! é que todos somos livres, e podemos fazer o que entendermos.
662

659

Entre crianças:

Um chacareiro colhia agrião. Alguém que
passava perguntou:
— Você não tem medo de levar cicuta no
meio disso?
— Não tem dúvida. Eu não como o agrião,
vendo-o.

— Ó Alfredo, tu entendes francês?
— Alguma coisa, e tu?
— Eu entendo-o perfeitamente. Quando
papá e mamã começam a falar francês, já sei
que tenho de tomar remédio.

660

663
Na comuna de Malevile, em França, viaEntre um alfaiate e um criado de quarto:
-se à porta de uma estalagem da aldeia, uma
tabuleta com o seguinte letreiro: “Dá-se comida
— Já lhe disse que o senhor conde não
a cavalos. Preços módicos por um dia: Cavalo recebe hoje.
de rabo curto, 75 centavos. Cavalo de rabo com— Eu não preciso que ele receba, nem
prido, um franco”.
me importo com isso. Diga ao senhor conde que
Um viajante, a que isto intrigou, foi per- eu é que quero receber!...
guntar ao dono do estabelecimento qual era a
razão de tal diferença.
— É porque, respondeu o engenhoso homenzinho, um cavalo de rabo curto enxota as
moscas com o focinho, e, enquanto faz esse
serviço, não come; ao passo que o outro enxota-as com a cauda, e como nisso não perde tempo e vai sempre comendo, o consumo que faz é
muito maior.

664
— A cadeia de ouro de D. João VI
pesava cinco arrobas, dizia um sujeito a
outro.
— Como assim? Então ele podia com
esse peso?

661

— Podia, porque era oca.

Num baile:
— Vossa Excelência dá-me o prazer de
dançar comigo esta valsa?
— Perdão... mas já tenho par...

665
— Vovô... quanto vale o livro que o senhor me deu?

— Então, a primeira mazurca?
— Também já tenho.

— Dez mil réis.

— Vossa Excelência não sabe que não se
pode tratar par adiantado?
— Sim... mas o senhor não sabe dançar.
Há pouco a música tocava valsa e o senhor girava comodamente, dançando polca.
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666

671

Palestram médicos, discutindo se o clister
é medicamento interno ou externo. Divergem as
opiniões. Entende este que, não penetrando no
estômago, o clister não é remédio interno; há um
que defende que, se afeito aos órgãos internos,
é remédio interno.

Calino encomendou a um carpinteiro uma
manjedoura para o seu cavalo:

Outro médico, para acabar o debate: —
Pois, não é interno nem externo: é... meio pensionista!

— Desta, mestre; aonde eu chego, pode
chegar qualquer burro.

— De que altura quer?
Calino, tomando certa posição imponente, responde:

667
Certo doente perguntou ao médico se podia comer alguma coisa, pois tinha muito apetite:
— Sim, respondeu o doutor, pode comer
qualquer coisa, mas coisa muito ligeira.
O enfermo comeu uma lebre...

672
De um oficial de justiça, que era vesgo,
dizia um escrivão:
— Tem um olho “concluso” e o outro com
vista às partes.
673

668

— Hei de atirar-te tão alto, dizia um valentão a um sujeito, com quem brigava, que tu não
morrerás da queda.

— Onde vais passar o verão?
— Em Vila Excelsa.

— De que hei de morrer então?

— É saudável?

— De fome.

— Tão saudável que, o ano passado,
para poderem inaugurar o cemitério público, tiveram que assassinar um habitante.

674

669

Reflexão de um leiteiro:

Numa escola de meninas.
Professora: — Emília, diga-me o que é
transparente?

— É curioso. O leite é puro, a água também é pura; misturo um com a outra e dizem que
o resultado é impuro.

Emília: — Transparentes são corpos que
facultam poder ver-se através deles, por exemplo: uma vidraça.
Professora: — Muito bem. Carlota, dê-me
outro exemplo.
dura.

Carlota: — ...Um ...um buraco de fecha-

670
— Ora, desengane-se, meu amigo, amizade não serve de nada.
— Não diga isso. A amizade é grande
consolação. Como poderá você suportar os infortúnios se não tivesse um amigo... a quem esperar que suceda o mesmo?

675
Um dentista gaba a sua habilidade. Nunca o ouro que ele mete nos dentes dos fregueses chega a cair. Todavia, um dos seus clientes
queixa-se de que uma parcela do precioso metal
caiu, num dia, em um jantar, sobre a toalha:
te?

— Em que época eu lhe chumbei o den— Há perto de cinco anos.

— Ora, replica o dentista, são os juros...
a três por cento.
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676

679

Um sujeito foi a um hospital de alienados
ver um amigo, que ali vivia feliz, há muitos anos,
imaginando ser Deus. O louco reconheceu-o
logo e deu-lhe a mão a beijar, com um soberbo
ar de majestade.

O barão de Papacordas saiu moço fidalgo
com o título (de mais a mais) de “camareiro do
rei”. Fica arrebatado de entusiasmo e vai logo
procurar um escultor, que lhe faça o busto, em
mármore.

— Como tu estás? perguntou-lhe carinhosamente o amigo.
— Perfeitamente, respondeu o louco. Tu
é que não me parece ter o juízo em muito bom
estado. Nem sequer notaste que ainda estás tratando Deus por “tu”.

— Quer em trajo de corte, não é assim?
— Exatamente: faça-me o busto de calção e meia.

680
677

pai:

Um mendigo, muito esfarrapado, a um
negociante
de trapos e objetos velhos:
A um estudante em férias perguntou o
— Vejo qual é o seu ramo de negócio;
quanto
valho eu com roupa e tudo?
— Qual foi o exame que fizeste?
— De lógica.
— E para que serve isso, meu filho?

681

— Para ensinar a fazer silogismo.
— E o que vem a ser isso?
— Coisa muito simples. Meu pai vê estes dois ovos fritos? Pois com um silogismo vou
convertê-los a três.

— O Gregório é um homem que sempre
diz a verdade.
— Perfeitamente. Exceto quando a mulher lhe pede dinheiro.

— Vamos lá ver isso, disse o pai.
— Aqui estão dois ovos... onde há dois,
há um.
— Certamente.

682
Calino lê um compêndio de astronomia e
chega ao seguinte período:

— Um e dois são três.
— Não há dúvida. É isso mesmo, disse o
pai, tomando o prato; um deles é para tua mãe,
o outro é para mim e tu... come o do silogismo.

“O Sol tem calor apenas para dezoito milhões de anos”.
E diz consternado: Que será de nós nesse dia?

678

683

Idílio num baile:

— Então — na Caixa Econômica, pergun— Oh! minha senhora, creia que o meu
tava
um
roceiro ao compadre — pode tirar o seu
pensamento está sempre junto a Vossa Excedinheiro
quando quiser?
lência.
— Pode... explicava doutoralmente o
— Ora!
compadre. Uma comparação: metes dinheiro
— Juro-lhe que até em sonhos a vejo, to- hoje, podes tirá-lo amanhã, contanto que previdas as noites.
nas com quinze dias de antecedência.
— Então deve ver também meu primo alferes, com quem eu saio de noite.
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684

— Seu criado acaba de ser cortado pelo
trem, em dois pedaços...

Uma senhora muito gorda toma o bonde,
onde ocupa o lugar de duas pessoas:
— Eu supunha que o bonde não servisse
para os elefantes, diz um passageiro ao seu vizinho.

— Oh! Traga-me o pedaço em que estão
as minhas chaves.
689

Viajavam dois avarentos. O país que atravessavam não tinha muitas hospedarias. Um dia
perceberam que não encontrariam sítio onde co— O bonde, meu caro senhor, é como a messem, e um deles perguntou ao outro:
arca de Noé: carrega todos os animais, desde
os elefantes até os burros...
— E você lembrou-se de trazer alguma
coisa?
A volumosa senhora, que ouviu:

— Trouxe uma garrafa de vinho.

685
Madame conferencia com a sua freguesa
de coletes e, depois de alguma hesitação, fixa-se num novo modelo. Entretanto manifesta um
receio:
— Creio que se levará muito tempo em
desapertar esse colete...
A caixeira, com sorriso significativo:

— Ainda bem.
— E você?
— Eu trago uma língua seca.
— Foi boa ideia. Podemos dividir as nossas provisões.
— Está dito. Comece.
O primeiro tirou a garrafa de vinho, o outro
bebeu que se regalou e foi andando. O primeiro
bebeu também, e enxugando a boca, disse:

— É para dar tempo a refletir.
686

— Agora venha de lá o que você aí tem.

O doutor Xenofante é um cirurgião infeliz.
No decurso de uma operação, depois das primeiras incisões, ele volve-se para um circunstante, que acompanha com certa repugnância o
seu trabalho, e diz-lhe:
— O senhor naturalmente está a tomar-me por um carniceiro?
— Oh! não, respondeu este. O carniceiro
mata, antes de esfolar!

— Eu?
— Sim.
— O que é que eu tenho?
— Então você não disse que tinha uma
língua seca?
— Tinha ainda agora, mas agora já está
molhada.
690

687
— Ai! que dores atrozes sinto neste pé,
desde que recebi uma machucadela.
— Acredito, disse alguém ao queixoso,
mas não concordo contigo em uma coisa.

Um sujeito queixa-se de insônias:
— Olha, diz-lhe um amigo, nada há melhor para isso que começar a contar um, dois,
três, etc., até que por fim se adormece.
No dia seguinte encontram-se os dois:

— Por quê?

— Então, seguiste o meu conselho?

— Porque sendo “macho” não pode ser
“cadela”.

— Sim, segui: contei até dezoito mil!
— Ah! sim; e que tal, adormeceste?

688
Fleuma de um inglês:

— Não, quando acabei já eram horas de
me levantar.

— Onde está John?
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691

695

Na praia.
Uma dama imensamente gorda pergunta
a um banhista:

— Maria, traz-me a dúzia de lenços que
te entreguei para marcar.
— Eis.

— A que horas é a preamar?

— Mas as minhas iniciais não são estas!

— Logo que a senhora entrar na água.

— Sobre o primeiro marquei as suas iniciais e sobre os outros: “idem”.

692

696

Num exame de geografia:

— Sabes qual é o homem que mais vê?

— Diga-me qual o itinerário para ir-se a
Fernando de Noronha?

— Não...

— Pelo tribunal do júri...

— É o tutor de uma moça...
—?

693
— Não sei o que fizeste ao Lopes, que ele
vive a te cortar a pele, disseram, numa roda, a
um boêmio.

— Porque tem mais uma pupila que os
outros.
697

Dois mendigos de profissão, amigos veE cada qual citou uma perfídia que o Lo- lhos, encontraram-se à porta de uma igreja:
pes tinha dito a seu respeito.
— Então, já não fazes de cego?
Tantas coisas disseram que encheram as
— Não; tem grandes inconvenientes. Remedidas ao boêmio, e ele saiu precipitadamencebe-se
muito dinheiro falso e não se pode rete, dizendo:
clamar.
— Esperem aí, que vou mostrar àquele
sujeito com quem está ele brincando.
Ao fim de uma hora voltou.

698

— Encontraste o Lopes?

Casos de longevidade:

— Custei, mas encontrei.
— Pediste-lhe satisfação, agrediste-o?

anos.

— Não. Não ando armado. Mas fiz pior.

— Eu tive uma tia que morreu com 120.

— Pior?
dos.

— Um dos meus tios morreu com cem

— Sim. Tomei-lhe cem mil réis empresta-

— Eu vou mais além, meus senhores, replicou um andaluz, na minha família ainda não
morreu ninguém.

694
— Meus parabéns, senhor Praxedes,
soube hoje do seu enlace com dona Clara.

699

— Então redobro meus parabéns.

— Por que a senhora não me aceita?
Qual é o motivo da sua indiferença?

O comendador Praxedes tem cinquenta e
— Não foi comigo que ela casou. Foi com oito anos e aspira a mão da espirituosa senhorium outro Praxedes.
ta Lígia, que não o quer para marido.

— O seu passado.
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— Sempre fui um homem de bem...

703

— Não nego.

— Francisco, diz o patrão para o caixeiro,
procure rumo. Está despedido.

— Nunca cometi um ato desairoso...

— Mas que é que eu tenho feito, patrão?

— Todos o sabem.

— Nada. E por não fazer nada é que eu
o despeço.

— Não tenho credores...
— De acordo.
— Então que censura ao meu passado?

704

— A sua extensão!...

— Eu cá por mim nunca tive discussões
com os inquilinos:

700
Havia vinte anos que um advogado se
ocupava de um processo do qual tivera bons
lucros. Quando envelheceu entregou-o ao seu
filho, que sedento de glória, tanto fez que conseguiu fazer ganhar a causa aos seus clientes.
Comunicou então o resultado ao pai.
— Idiota! exclamou este. Fica sabendo
que vivemos desse processo há vinte anos! E
agora o que faremos?

mora?

— O senhor é feliz, meu caro. Onde
— Sou porteiro do cemitério.

705
— Casei-me com uma moça chamada
Esmeralda.
— Que achado!
— Por quê?

701
Querendo duas mulheres se confessar,
ajoelharam-se aos pés de um padre, procurando cada uma ser a primeira. O padre, para pôr
termo à semelhante contenda, disse:
— Fique a mais velha.
Imediatamente levantaram-se ambas.

— Porque, em caso de necessidade, podes pô-la no prego.
706
Perguntaram certa vez ao poeta Milton se
faria estudar línguas as suas filhas.
suem.

— Para quê? Já lhes bastam as que pos707

702

O doutor Vivaldi, falando há dias de uma
Um roceiro, prestes a morrer, mandou
sua
cliente,
doente imaginária, teve esta frase:
chamar o vigário da freguesia. Havia duas horas
que o portador batia de mansinho à porta do pa“Que saúde é preciso que ela tenha para
dre, quando este despertou.
suportar tantas enfermidades!”
— Venha depressa, senhor vigário, há
uma pessoa que desde ontem à noite que está
708
para morrer!
O pintor Borratudo manda a um freguês
— Por que não bateste com mais força?
um
quadro
representando A fuga para o Egito.
disse o vigário. O homem já tem tempo de estar
morto, quando eu lá chegar!
No dia seguinte o criado do tal freguês
— Oh! não, retrucou o portador; os vizi- traz o quadro e indaga:
nhos prometeram “entretê-lo” até que Vossa Re— O patrão manda saber se isto é um caverendíssima chegasse.
valo ou um burro?
— Diga a seu patrão que é um burro.
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709

— Se eu lhe ordenasse de se atirar num
rio, a sua obrigação seria me obedecer incontinente...

— Parece que comi papel e barbante.
— Por quê?
do...

— Porque sinto o estômago embrulha-

— O conde não respondeu, mas fez logo
menção de sair.
— Aonde vais? perguntou Luiz XIV.
— Vou aprender a nadar, Senhor.

710
— Já tenho quase terminada a minha tragédia, diz um autor, mas não sei como hei de
fazer morrer o meu herói de um modo original no
fim do quinto ato.
— Pois a coisa é muito fácil. É fazê-lo ler
os quatro primeiros atos.
711

715
Conversava-se a respeito dos homens
teimosos. Diz um da roda, falando de um tio rico:
— Querem saber de uma coisa? O homem mais teimoso que eu conheço é o tio André.
— Sim?! Por quê?

— Você já está restabelecido? Que fez o
médico para lhe pôr bom tão depressa?

— Ora, porque tem noventa e seis anos!

— Que fez? Disse-me que, pela distância, cada visita era 50$, e isto me pôs logo bom.
716

712
Fala-se dum velho de oitenta anos, que
ainda monta a cavalo:
— Fará você outro tanto quando tiver
aquela idade? pergunta um sujeito ao comendador.
— Eu! responde ele. Quando tiver oitenta
anos... já terei morrido há muito tempo!

Entre três pintores:
— Pintei um pedaço de madeira imitando
mármore, e saiu-me tão bom que o atirei ao rio e
imediatamente foi ao fundo.
— Grande coisa! exclamou o outro.
Há poucos dias, coloquei um termômetro
junto à minha paisagem, que representa as regiões polares, e imediatamente marcou 30 graus
abaixo de zero.

713

— Pois isto não é nada, conclui o terceiro,
comparado com o que me aconteceu. O meu
— Encontrei hoje o Silveira, que me disse retrato do general está feito tão ao vivo que tefriamente: “Há pessoas que nunca estão conten- nho de lhe mandar fazer a barba duas vezes por
tes! Acabo de falar com um indivíduo que lasti- semana.
mou o tempo em que tinha calos nos pés”.
— Que original!
É verdade que esse indivíduo tem hoje
duas pernas de pau!
714

717
Num baile é apresentado à dona da casa,
que é muito distraída, um mancebo muito amável:

Luiz XIV falava, certo dia, do poder absoluto que os reis tinham sobre os seus súditos. O
conde de Guiche ousou contradizê-lo, afirmando
que esse poder tinha limites. O rei, porém, que
não admitia réplicas, disse-lhe irado:
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— O senhor é casado?
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— Há quanto tempo?
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718

723

Um indivíduo, glutão como ninguém, estava um dia a chorar ao pé do quadro que representava a Ceia dos Apóstolos. O superior do
convento, passando, perguntou-lhe:

— Fulano é tão míope, dizia alguém, que
quando um carvoeiro lhe passa junto, ele tira
respeitosamente o chapéu. Julga que é um enterro.

— Por que o comove tanto este quadro?
— Ah! senhor! estou lamentando aqueles
santos!... São tantos e há tão pouca comida.
719
— Ele ofereceu-me a sua mão e a sua
fortuna.
— E tu aceitaste?
— Não; uma era muito grande e a outra
muito pequena.
720
novo:

O feitor a um trabalhador chegado de

— Então, você diz que nunca se cansa, e
eu venho apanhá-lo a dormir!
— Ora essa! Pois se eu não dormisse
cansava-se como os outros!

724
— O que me estraga o estômago, dizia
um parasita, é jantar quase sempre em casa dos
outros.
— A mim disse um caixeiro, é jantar quase sempre no hotel.
— A mim, acrescentou um boêmio, é não
jantar em parte nenhuma.
725
Um médico acerca-se do leito de um enfermo, a quem no dia anterior tinha amputado
uma perna, e pergunta:
— Como está você?
— Eu, senhor doutor, estou com uma perna de menos.

726
— Papai, por que é que os padres não se
casam?

721
Diálogo entre dois elegantes:

— Fiz mal em morar tanto tempo em um lho.
pavimento térreo.
— Por quê?
— Não tenho mais pernas. É a umidade
que faz isso, meu amigo. Em todo o lugar em
que há umidade há falta de pernas.

— Porque não podem ter sogras, meu fi— E por que é que não podem ter sogras?

— Porque não podem tomar raiva antes
da missa.

— É mesmo! Olhe os peixes!

727
Um sujeito, perseguido pela sogra, uma
fúria verdadeira, refugia-se debaixo da cama:

722
Um sujeito, cuja economia é bem conhecida, entra numa confeitaria para comprar queijo.
— Meio quilo de Gruyére, mas olhe lá,
sem buracos. A última vez que cá vim havia pelo
menos meia libra de buracos.

— Ah! canalha, bandido, assassino! brada ela furibunda. Saia daí já!
— Não! senhora, não saio daqui, já disse.
Quero mostrar que em minha casa eu faço aquilo que bem me parece.
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728

meu amigo Simplício, oitenta para Mile, Pomponete...

Um entusiasta do grande tenor Tamagno,
célebre pela extensão da sua voz:
— Aquilo é que é cantar. Quando ele dá o
“dó” até o “sol” treme!

O tabelião pergunta-lhe:
— E onde vai buscar o senhor todo esse
dinheiro?
— É justamente o que eu estava pensando agora.

729
Calino chora desesperadamente a morte
de um filhinho de um mês apenas:

734

— Console-se, diz-lhe um sacerdote; há
de vê-lo na Eternidade! Todos nós ressuscitaremos, quando acabar o mundo, e então encontrará seu filhinho!

A ama-de-leite de um tenor (bem entendido, quando era pequeno) foi assistir à sua estreia. Quando ele esgoelava-se na ária principal,
ela disse:

— Mas, exclamou Calino, daqui até lá,
quem lhe há de dar de mamar?

— Podes berrar, meu benzinho, nunca
mais hás de berrar tanto como quando tinhas
vontade de mamar!

730

735

— Vamos, meu filho, come a sopa.

— O senhor é que é o dono da casa?

— Não posso, mamãe.

— Sim senhor, mas os donos são dois.

— A gente pode sempre o que quer.

— Disseram-me que eu falasse a um que
tem cara de imbecil.

— Pois bem, então não quero.

— Ah... deve ser então o meu sócio.

731
À porta do Luso Brasileiro:
— Tu te lembras da Maria, aquela moça
com quem tantas vezes dançamos na Euterpe?
— Sim, me lembro! Deve ter um gênio...
Quantas vezes eu disse comigo, desgraçado do
tipo que casar com ela.
— Pois, há cinco meses que ela é minha
mulher.
732
— Qual é, no seu conceito, a mulher mais
virtuosa?

736
Um médico, de muita clínica, disse, em
reunião, que acabara de passar cinco dias no
campo. Uma das pessoas que estavam presentes lhe disse que já tinha lido a notícia nos jornais.
— Como? replicou o doutor.
— Sem dúvida, nos seguintes termos:
“Houve esta semana na cidade e seus arrabaldes setenta e quatro enterros a menos”.

— Aquela que depois da primeira falta,
não comete a segunda.

737

733

Numa reunião particular, um poeta anuncia que vai recitar uma composição sua. No final:

Um gaiato moribundo ditando o seu testamento:

— Encantadores os seus versos, meu
querido poeta!... É o senhor quem os faz?...

— Deixo cem contos para a Maternidade, duzentos para a Santa Casa, cinquenta para
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738

— E que disse ela?

— Então, como vai isto hoje, pergunta um
médico a um cliente rico e velho?

— Disse: oh! que estopada!

— Continuo a sofrer muito; entretanto,
devo ir melhor, pois vejo os meus herdeiros muito tristes.

742
Entre duas amigas:

739
Ele (brandamente): — Minha querida senhora dona Alice, não receia que haja homens
que lhe digam que a amam e só pensem na sua
riqueza?

sar?

— Sabes que a viúva do Ernesto vai ca-

— Pobre Ernesto, e ele que a estimava
tanto! Ainda bem que morreu; e não passou pelo
desgosto de ver isto!

Ela: — Não; nunca pensei nisso.

743

Ele (ternamente): — É porque, na sua
inocência, não sabe quantos homens há que só
pensam no dinheiro.
Ela: — Talvez.
Ele (com mal reprimida comoção): — Por
mim, não quereria vê-la nas mãos de um desses
exploradores. O homem que conquistar o seu
amor deve ser aquele que lhe consagrará um
amor desinteressado.
Ela: — Que remédio terá ele! O senhor
está a confundir-nos. Quem é muito rica é a
minha prima Eugênia. Eu não tenho nem cinco
réis.
Ele: — Ah!... Está hoje um dia muito bonito, não acha? E, entretanto, ontem choveu bastante...

O verdadeiro fumador.
Um sujeito cai do segundo andar de uma
casa. Ao levantar-se, leva imediatamente as
mãos aos bolsos do casaco:
— Doe-lhe alguma coisa? perguntam-lhe.
— Não. Queria ver se o meu cachimbo se
quebrou...
744
Itália:
jeito.

Gedeão, de regresso de uma viagem à
— Viste Pompéia? perguntou-lhe um su-

— Vi. É tudo ruína. Acho que deviam consertar aquilo.

740

745

— É um fato incontestável, disse um fotóUm marido parte para uma longa viagem
grafo, que já se podem tirar fotografias de noite e, abraçando a mulher, diz-lhe, com o tom mais
e às escuras.
persuasivo:
— Ora essa!

— Não te esqueças da fé jurada!

— Sim, senhor. Ainda esta noite foram
A mulher, muito comovida, tira do bolso o
uns sujeitos ao meu estabelecimento e tiraram lenço... e dá nele um nó. E o marido parte sostodas as fotografias que eu tinha lá.
segado.
746
741
— Joãozinho, vai dizer à mamãe que estão aqui dona Augusta e sua filha, que nos vieram dar o prazer de sua visita.
Joãozinho corre para o interior da casa, a
dar o recado e volta.
— Falaste a mamãe? pergunta-lhe o pai.

— O senhor diz que já há muito tempo
não se sente bem?
— É verdade, já há uma temporada e
realmente não sei o que é. O caso é que trabalho como um burro, alimento-me tal qual um
lobo, corro mais que uma lebre e durmo feito um
urso. Que me aconselha que faça?
— Consulte um veterinário.
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747

— Como?

— Disseram-me que casas comigo não
por amor, mas porque tenho quatrocentos contos.
— Que infâmia! Ó filha, mesmo que tivesses só duzentos casava contigo.

— Há dias roubei um cachorro e quis vendê-lo por vinte mil réis. Ninguém quis comprá-lo.
Então fui levá-lo ao dono e este me deu cinquenta.
753

748

Em um clube de jogo:

— Estou amoladíssimo. Perdi a chave da
minha burra e ninguém sabe abri-la!...
tio?
drão?

— Por que não chama o senhor um la-

— Diz lá, Chico, tens tido notícias de teu
Chico, em tom lúgubre e consternado:

bom.

— Sim, soube que está gravemente...

749
Marido: — Onde é que arranjaste uma
ama seca tão bonitinha?

754
O lente, dirigindo-se a um examinando:

Mulher: — Não foi à toa que a tomei. Era
preciso para o meu sossego.

— Queira citar-me alguns quadrúpedes.
O examinando, com volubilidade:

Marido: — ? ? ?

— Um burro, um cavalo, duas galinhas...

Mulher: — Sim, porque agora quando as
crianças saírem a passeio, tenho a certeza de
que a ama seca há de encontrar sempre solicitude dos... guardas-civis.

755
Numa reunião anarquista:

750
— Este maldito relógio de parede sempre
anda atrasado! É uma lástima!

— Não comprem nunca relógio; roubem!
Comprar é uma economia ordinária; roubar é
uma economia social.

— Não entendo, responde o relojoeiro. É
de uma excelente fábrica. O senhor tem certeza
que ele atrasa?
— Toda! Há meia hora caiu da parede
onde estava pregado...
— ???

756
Num exame de história:
— Quantos reis chamados Afonso houve
em Portugal antes de Afonso VI?
— Três ou quatro.

751
Ela: — Não sei de quem a nossa filha herdou aquele mau modo de falar! Não foi de mim
com certeza.
Ele: — Tens razão, ainda o conservas.

757
Um velho casava-se com uma menina
formosíssima.
Dois anos depois desse himeneu veio à
luz um lindo menino:
— É o retrato do pai! exclamou classicamente a ama, mostrando a criança às visitas.

752
— A honestidade é a mais rendosa das
especulações...

— É verdade, disse por entre dentes, uma
velha amiga da progenitora, não tem dentes e é
calvo.
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758

763

— O senhor é casado, solteiro, divorciado
ou viúvo?

Dona Rosa, tendo viuvado, manda, um
dia, a criada à praça comprar uma franga.

— Viúvo, senhor juiz.

A criada leva-lhe uma franga muito gordinha e branca como a neve:

— E desde quando?

— O quê! exclama encolerizada dona
Rosa — Pois você traz-me uma franga branca
para casa, depois de saber que eu estou de luto
pesado...

— Desde quando minha mulher morreu.
759
Juiz: — E por causa de uma tão pequena injúria, esbordoou tão barbaramente este homem?
Réu: — Senhor juiz, costumo ser sempre
muito generoso em todos os meus atos.
760

764
— Doutor, meu marido poderá resistir a
esta grave moléstia?
— Será difícil, mas console-se porque a
moléstia dele é de uma grande importância científica.
765

Lua-de-mel:

Num baile:

Ele: — Pensaste em mim o dia todo?
Ela: — Sim, mas hás de ter reparado que
agora no verão os dias estão muito mais compridos!
761
— O senhor já leu as poesias de Byron?
perguntou alguém ao Simplício.
— Devo ter lido, pois não suporto as traduções...
—???
— Li no original em português.

— Chegou finalmente a sua boa amiga, a
viscondessa.
— É verdade; mas, noto que não vem decotada!
— É que a viscondessa é mulher muito
inteligente, e compreendeu que chegou o momento de lançar um véu sobre o passado.
766
Uma viúva levava o dia inteiro a falar do
falecido:
— Tens tantas saudades assim? perguntou-lhe uma amiga. Dizias sempre que era um
animal.
bem!

762
Depois do jantar, marido e mulher sentam-se à sombra das formosas mangueiras do
parque, contemplando as pompas do sol moribundo:
— Mas que lindo dia o de hoje, querida! É
um dia assim que a gente sente o prazer de existir. Sinto-me capaz das mais valorosas ações,
cheio de coragem, de decisão, de valor...
— Pois então olha aqui as contas da minha modista que chegaram hoje.

— Sim, mas eu o tinha domesticado tão

767
Um aristocrata disse a um ricaço da terra:
— Acabo de jantar com um poeta que nos
deu por sobremesa uma epigrama excelente.
O ricaço mandou chamar o seu mordomo
e ordenou:
— Amanhã, em vez de frutas, quero que
tragas para sobremesa epigramas.
Nunca comi isso!

94

Antônio Corrêa Sobrinho

Gabinete de Riso

768

dono. Se o seu botequim continuar a ter uma
concorrência desta, acaba por não vir cá ninguém!

Ele: — A sua amiga baronesa vive cada
vez mais feliz. Está encantada consigo mesma.
Ela: — Que me diz?... Nunca a supus tão
fácil de contentar.

774
Ela: — Amas-me muito, meu querido?

769
— O mar desperta-me tristes recordações. Lembro de um belo mancebo que se atirou
ao oceano por minha causa.

Ele (beijando-a sôfrega e repetidamente):
— Se amo! Tanto e tanto, que o meu maior desejo era que tu tivesses duas cabeças e duas
caras! Não te posso dizer mais

— E morreu?

775

— Não, escapou... mas... casou-se.

Madame Vilma toma ao seu serviço uma
criadinha chegada da roça:

770

— Está dito. Dou-te dez mil réis por mês
e visto-te.

— Mamã, eu quero biscoito...
— Não tem agora, só come biscoito quando for dormir.

— Preguiçosa! Isto são horas de se levantar!

— Estou com um sono...

— Desculpe, patroa, mas eu estava te esperando...

771
O Anacleto, trocista de marca maior, entra num restaurante, senta-se, pega no cardápio, em cujas costas estão impressos diversos
anúncios e pede ao garçom atônito:
— Traga-me uma sopa com velas Clichy,
um pneumático com farofa, um selim com batatas, uma salada de impermeáveis e uma torta de
Corizol com muito açúcar. E como bebida, gasolina a mais fresca que tiver.
772

No dia seguinte madame Vilma encontra
a criadinha deitada às nove horas da manhã.

—???
tiria?

— A senhora não me disse que me ves-

776
Um sujeito entra em um botequim e pede
um ovo quente. Atrás dele entra outro que diz:
— Também quero um ovo quente, mas vê
lá que não seja choco.
O criado, para o cozinheiro:

— Tens a cara toda arranhada, homem!

— Salta dois ovos quentes! Um deles que
— Tenho. Ontem à noite estava fazendo não seja choco.
a corte à minha noiva, apertando-lhe as mãos,
quando distraidamente chamei-a: Lídia.
— Bem, e o que tem isso?
— É que ela chama-se Eva.

777
No tribunal o advogado, fazendo valer as
circunstâncias atenuantes:

— Tudo está na intenção, senhor juiz.
Ora, eis em duas palavras, a história do acuSimplício entra em um botequim, onde sado: O meu cliente quis simplesmente partir
está tanta gente, que não encontra um banco a bengala na cara do queixoso. Mas como, por
acaso lamentável, a bengala era mais rija, supara se sentar:
cedeu partir-se a cara em lugar da bengala. Por
— Isto é insuportável! — diz ele para o isto se vê que a intenção era inocentíssima.
773
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778

783

— Estás vendo aquele negro?

Uma senhora feia dizia, lendo o jornal que
fazia a descrição de um baile e em que se dava
a ela os foros de elegante:

— Estou, responde Simplício.
— Coitado! é cego!

— É um desaforo; estes jornais contam
tudo, e depois é uma mentira...

— Então ele não vê que é negro.
779

— Dá graças a Deus que assim seja, disse-lhe uma amiga, pois cem vezes pior seria dissessem verdades.

Não há cidade como o Rio de Janeiro
para se chegar a ser alguém! Eu, por exemplo,
vim do meu Estado com trinta mil réis e hoje...

784
Dona Basilesa, obrigada a fazer uma viagem de alguns dias, leva o seu papagaio para o
quarto da criada, fazendo-lhe muitas recomendações, visto que confia pouco no marido para
lhe tomar conta do animalzinho.

—???
— Tenho oitenta contos de dívidas.
780
Simplício convidado a assistir a uma representação no Diletante Clube, elogia uma senhorita feia e vesga que tomou parte na comédia.

À volta, vai visitar o papagaio:
— Bons dias meu louro... Dê os bons dias
a sua dona...
Mas o papagaio alçando o bico, levanta
as penas e exclama:

— O senhor está me enganando, responde ela; para aquele papel era preciso que eu fos— Deixe-me!... Acabe com isso!... A sese mais moça e bela.
nhora pode vir de repente!...
— Pois fique sabendo que está iludida,
pois que a senhora demonstrou cabalmente o
contrário.

785
Pai: — Então, Carlinhos, como vais tu
com o teu francês?

781

Carlinhos (que reconhece ainda pouco
Perguntou um professor a certo discípulo: forte nessa língua): — Assim, assim, papá!
— Quando corre uma lebre, em que se
distingue se é macho ou fêmea?
E o discípulo respondeu, sem vacilar:
— Se é macho, corre ele, e se é fêmea,
corre ela.

Pai: — Vamos lá ver: pede mais queijo
em francês!
Carlinhos (depois de um silêncio embaraçoso): — Eu não quero mais queijo, papá!
786

782
Um sujeito entra espavorido na Arcádia,
sobe as escadas dum ministério, e pergunta ao
contínuo:

O jovem e rico bacharel Petrônio gagueja
um pouco.
Um amigo lhe pergunta:
— Como passas o tempo?

— Está cá o senhor diretor?

— Comendo o meu papa...

— Sim, senhor, mas quando está cá não
recebe ninguém.
— Então virei quando ele cá não esteja.

— Oh!...
— Pa... pa... trimônio, acrescenta o bacharel, suando por todos os poros.
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787

dizia ele — existiu nos Estados Unidos:

Num baile.

— Olhe, dizia o americano, mete-se na
máquina um porco vivo, e, ao fim de meia hora,
Conversa surpreendida a um canto da ele sai do outro lado transformado em salsisala de fumar:
chas!...
— Vês aquele sujeito que está ali encos— Na minha terra, disse o espanhol, tetado à ombreira da porta?
mos coisa melhor: quando começam a sair as
— Vejo.— Pois ninguém é capaz de fazer salsichas, a gente prova-as, e, se não as acha
boas, faz-se desandar a máquina, e o porco torideia daquilo que eu lhe devo!...
na a sair vivo por onde entrou.
— Tem sido teu protetor?
— Não; é meu senhorio.

792
Em casa do dentista (não era o xerife):

788
Um advogado pergunta ao feitor do doutor Sinforoso:

O operador entrega-se a dolorosas escavações na gengiva do paciente para ver se encontra nela um fragmento de raiz:

— Seu patrão está em casa?

— É curioso! observa ele. Não sinto nada.

— Morreu hoje de manhã, de repente.

O paciente, irônico, apesar da tortura:

— Que pena! Eu vinha anunciar-lhe que o
seu tio Fabrício deixou-lhe em herança dois mil
contos...

— Já eu não posso dizer a mesma coisa!

— Desculpe, mas vou dizê-lo ao cadáver.
Notícias assim são capazes até de ressuscitar
um morto.
789
— O senhor estava presente quando o
acusado disparou o primeiro tiro?
— Estava, sim, senhor.

793
Lição de gramática:
ções?

— Quando se devem empregar as nega-

— Todas as vezes que nos pedem dinheiro emprestado.

— A que distância?

794

— A dois passos.

Calino dizia que não tinha confiança na
vacina.

— E quando disparou o segundo?

— Para que serve? acrescentou ele. Eu
conheci um menino que morreu dois dias depois
que se vacinou.

— A um quilômetro...
790
O poeta (num acesso de lirismo): — Ó!
como eu desejaria ser ave para possuir asas!
O amigo (friamente): — Nem penses nisto! Tua mulher as cortaria para enfeitar o seu
chapéu!

— Como? Dois dias depois? interrogou
alguém.
— Sim, disse Calino, ele caiu de uma árvore e morreu.
795

791

Fala-se nas proezas dos cães da raça terra-nova:

Um americano falava na presença de um
espanhol, de uma maravilhosa máquina que —

— São uns bichos muito inteligentes!
confirma Simplício. O meu black salvou-me num
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momento terrível...

ral, que uma pessoa, em se chegando para ela,
até lhe batem os dentes com o frio!

— O senhor ia se afogando?
— Não, vendi-o por duzentos mil réis,
quando estava na pindaíba.

799

796

Várias pessoas que estão velando o cadáver de um avarento julgam notar indícios de
vida no defunto.

Numa livraria:
— O senhor tem algum romance de muita
sensação?
— Tenho vários.

cama.

— Não morreu. É melhor levá-lo para a
E logo um outro responde:

— O mais trágico possível.
leira:

De repente, alguém exclama:

O caixeiro vai buscar um volume à prate-

— Qual o quê, o homem morreu mesmo.
Se estivesse vivo ter-se-ia já levantado para
apagar as velas!

— Aqui tem um a seu gosto.
800

— Quanto custa?
Numa soirée:

— Seis mil réis.
— Um só volume! Seis mil réis!
— Mas é no gênero em que o senhor procura. Olhe, principia logo por uma facada...
— Uma facada... Sim, senhor, eu já senti... no preço!
797
Triboulet, tendo sido ameaçado por um
potentado de matá-lo a pau, por ter falado dele
de modo ofensivo, foi queixar-se ao rei:

— O senhor é um homem feliz, a quem
tudo lhe sai bem.
— Exceto em assunto de amor.
— O que me diz? Ora essa!
— Sim senhora. A primeira noiva que eu
tive, aborreceu-se de mim, e meteu-se num convento. A segunda, foi-me arrebatada pela morte.
Mas o pior foi o que me aconteceu com a terceira.
— O que foi? Não posso imaginá-lo!
— Não pode, não!... Casei-me com ela!...

— Se alguém, disse-lhe Francisco I, tiver a ousadia de matar-te, mando-o prender um
quarto de hora depois.
— Oh! senhor, replicou Triboulet, se Vossa Majestade fizesse prendê-lo um quarto de
hora antes!
798

801
Madame Jardilina anunciou que precisava de uma ama seca.
Anteontem apresentou-se uma, dizendo
conhecer bem o serviço:

— E você tem jeito para lidar com crianças,
tem
paciência?
Dois mentirosos encontram-se em um
grupo e ambos tratam de ver qual impinge maior
— Tenho sinhá, eu estive ultimamente tocarapetão:
mando conta de um menino de vinte e dois anos!
— Eu, diz um deles, tenho um cunhado
que é pintor e há tempos pintou ele uma travessa de aletria tão perfeita, que as formigas vão
802
aos milhares em cima dela, por a julgarem boa
Calino Junior: — Diga-me uma coisa,
a valer.
meu pai: Os selvagens não têm relógios?
— Não me admiro nada, diz o outro. TeCalino Sênior: — Não, meu filho.
nho eu em casa uma paisagem de gelo tão natu-
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Calino Junior: — Então como é que eles
sabem a hora?
Calino Sênior: — Contando pelos dedos.

807
— Não encontraste nenhum idiota que te
amasse antes do nosso casamento?
— Encontrei, sim.

803

— Pois devias ter casado com ele.

Outro dia, o Barradas, passando os olhos
pela certidão de idade que a esposa mandara
tirar, para concorrer ao lugar de telefonista, exclamou:

— Foi precisamente o que eu fiz...

— O quê? Trinta anos?!... Olha lá, esta
certidão estará errada? No ano passado, quando andávamos para casar, tu disseste-me que
só tinhas vinte e quatro...

Um dia, passando pela porta do seu amigo José Caetano ouviu a mulher daquele pronunciar uma frase que se não soubesse que
José, que estivera viúvo com dois filhos, tinha
esposado uma viúva também com dois filhos,
não teria compreendido o sentido.

— E tu que queres?
O tempo tem se passado tão depressa.

808

último:
804
— Como se chama seu filhinho?
— Vou lhe contar. Eu queria que se chamasse Aldo, mas minha mulher teimava em querer o nome de Adriano. Então chegamos a um
acordo.
— Qual é o nome?

Eis o que dizia a mulher de José, a este

— José, vem cá depressa! Os teus filhos
juntamente com os meus estão sovando o nosso caçulo!
809
Ele: — Olha, olha! a cozinheira esqueceu
o cesto de verdura sobre a mesa da saleta!

— Adriano.

Ela: — Tolo! É o meu chapéu novo!
810
805

Um amigo do Simplício encontra-o na rua
com um formidável par de óculos pretos:
olhos?

— O que é isto? Estás sofrendo dos
— Não, estou de luto de minha sogra.

Uma senhora avantajada, destas que, de
tão gordas tornam-se redondas, sem feitio, tenta
subir em um desses bondes enormes que a Light faz agora trafegar em Botafogo.
Vãs são todas as tentativas da pobre senhora para conseguir o seu intento.
Por fim, um passageiro amável, aconselha-a a subir de lado:
— Suba de lado, minha senhora.

806
Um conferencista militar declama com
ênfase:

lado?

— Passa a artilharia! Os canhões rutilam
ao sol! Passa a artilharia! E o pó da estrada sobe
para o céu! Passa a artilharia! Ouve-se o fragor
dos apetrechos bélicos! Passa a artilharia!...
E alguém exclama:
— Prefiro a cavalaria! Passa mais depressa!

— Mas o senhor não vê que eu não tenho

811
O Borges tem muito medo de febre amarela e como a epidemia ataca de preferência os
estrangeiros, ele tomou uma resolução muito
engenhosa: naturalizou-se brasileiro.
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812

817

O comendador Praxedes, o rei dos sovi— Conheci um sujeito que era capaz de
nas, encontra um amigo que lhe pede um cigar- ficar sessenta dias sem comer!
ro:
— E como suportava isso?
— Sinto muito, mas só tenho dois...
— Comia... de noite!
—???
— Um que vou fumar já e outro vou fumar
logo depois.

818
Entre dois amigos:
— Tencionas casar-te?

813
— O senhor quer casar com minha filha?
Qual é a sua posição?

— Não.

— Ainda não tenho, mas nutro esperanças... em perspectiva...

— Ora, porque não tenho feitio para isso.

— Nesse caso o senhor não precisa de
uma mulher, mas sim de um óculo de alcance.

— Porque havia de ser muito ciumento.

— Por quê?
— Mas, por que não tens feitio?
— E por que havia de ser ciumento?
— Porque havia de ser enganado.

814
Num exame de geometria:
outro?
rea...

— Qual a linha mais curta de um ponto a

— Ora, essa! E por que havias de ser enganado?
— Porque merecia sê-lo.
— Merecias? Mas por quê?

— A mais curta? Só conheço a linha fér-

— Por me ter casado.

— Já vejo que se esquece de outra mais
curta ainda: a linha telegráfica...

819
Simplício acerca-se, curiosamente, de
um pobre que está pedindo esmola à porta de
uma igreja:

815

— Há quanto tempo eu o conheço a pedir
esmola neste lugar?

Numa casa de pasto:
— Ó rapaz, este peixe está podre!
— Podre?... É verdade... Não era para o
senhor. Era para outro freguês.

— Há vinte anos, meu caro senhor.
— Sempre o vi com uma criança nos braços... Tem a bondade de dizer-me se é a mesma?

816

820

Um abominável garoto, dos seus dez
Um pastor protestante encarregara o seu
anos, arrastava desalmadamente, rua abaixo, criado de comprar, a crédito, um pedaço de viteuma criancinha sem defesa, que chorava.
la num açougue, cujo dono chamava-se Davi.
Uma boa senhora intervém:
Quando o criado entrou na igreja, de volta
— Olha que matas essa criança, desgra- do açougue, o pastor aos fieis bradou:
çado!
— Que disse Davi? Quais foram as suas
palavras?
— Não faz mal... Há outra lá em casa.
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O criado que não conhecia a história do
profeta, respondeu-lhe em voz alta:
— O Davi disse que sem dinheiro nem vitela nem mais nada!

825
Filho: — Papai, por que é que os cocheiros, quando voltam para casa, carregam o chicote?
Pai (sentenciosamente): — Porque são
casados, meu filho.

821
A lógica de Carlinhos.

826

O papá explica-lhe a fábula do lobo e da
ovelha, de La Fontaine, e conclui:
— Vês o que é teimar com os pretendentes? Se a ovelha tratasse de pôr ao fresco, não
teria sido devorada pelo lobo.

Más línguas:
— Aos quinze anos a mulher começa a se
desenhar.
— E aos trinta a se pintar.

— Não creio, papá, porque mais tarde ou
mais cedo, se o lobo não a devorasse, comê-la-íamos nós.

Um pobre diabo apresenta-se em um estabelecimento de banhos, pedindo que lhe deem
qualquer ocupação:

822
Num restaurante.
O garçom: — O senhor quer um jantar de
3$ ou de 5$?
dois?

827

— Você é prático nesta questão de
águas? perguntaram-lhe.

— Creio que sim. Fui taberneiro muito
O freguês: — Que diferença há entre os tempo.

O garçom: — O senhor está se fazendo
de pouco sabido. A diferença é de dois mil réis.

828
Diálogo entre dois amadores hípicos:
— Então, já não apostas nas corridas?

823
— Por que você não se casa?
— Porque... minha mulher ficaria julgando-me um tolo...

— Não. Quando perco tenho uma sensaboria com minha mulher, e quando ganho, gasta-o ela em chapéus e vestidos!

— Oh! Por quê?
— Porque me casara com ela.

829
Praxedes está só em casa.

824
Personagens: mãe e duas crianças, a
menina Mimi e o menino Totó.
A mãe: — Totó! Por que é que tu não queres brincar com a Mimi?
— Porque ela é sufragista.

Tocam à campainha:
— Quem é?
— O senhor Praxedes está?
— Não senhor, saiu.
— Mas essa voz...

— Sufragista?!

— Homem, se eu próprio lhe afirmo que
— Sim mamã: quer sempre que eu faça não estou em casa, como é que se atreve a duvidar?
de cavalo e ela de cocheiro!
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830

835

— A senhora está?

— Ontem o senhor me vendeu este guarda-chuva, dizendo que era de seda finíssima e,
entretanto, agora sei que é de algodão muito ordinário.

— Não está.
— Mas eu a vi à janela quando entrei.

— E como prova tal coisa?

— Também ela o viu...

— Muito simplesmente: ontem o esqueci
num café, e hoje o encontrei no mesmo lugar...

831
Entre amigas:

836

— Odeio esse homem e queria fazer alguma coisa que lhe causasse infelicidade.

Professor: — Que é um vício?
Aluno: — Um mau ato que se transforma
em hábito.

— Isso é muito fácil. Casa-te com ele.

Professor: — Muito bem. E o suicídio é
um vício?

832
Quando Cromwell dava em Londres a
sua entrada triunfal, fizeram-lhe os amigos notar
a multidão que de toda a parte corria para vê-lo,
ao que ele respondeu:

Aluno: — Sim... desde que se torne um
hábito!

— Podem estar certos de que a mesma
coisa aconteceria se eu fosse conduzido ao cadafalso.

837
O guarda noturno a um mendigo:
— Você tem licença para tocar na rua?
— Não.
— Então, acompanhe-me.

833
Entre deputados:
— É um grande orador o nosso colega
Miraldo!

— Com muito gosto. Que é que você quer
cantar?...
838

Cirurgião: — Pode estar certo que a ope— Ora! Ele nem sequer sabe o português. ração será um sucesso. Tenho salvado um caso
— E o que tem isso? Cícero também não em cinco, e acabo justamente de perder quatro
sabia uma palavra de português e, contudo, foi em sucessão.
um grande tribuno.
839

834

— Responda-me, José: Diz-se “um sanduíche” ou “uma sanduíche”?

Simplício encontra um amigo e diz-lhe:

— Nem sei, nem me importa saber, por— Minha mulher teve ontem uma criança.
que
eu
peço sempre: dê-me sanduíches.
Se adivinhas o seu sexo, pago-te um refresco.
— É uma menina...
840

— Não.
— É um menino...
coisa.

— Bravo! acertaste. Vamos beber alguma

Professor: — Antigamente, entre vários
povos, pagava-se com gado em lugar do dinheiro...
Simplício Junior: — E como é que podiam
botar um boi no bolso?
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841

846

— Eu acerto sempre o meu relógio pelo
Um repórter descreveu assim um assastiro das nove.
sinato cujo fim tinha sido o roubo:
E Simplício, admirado, indaga:

“Evidentemente, o que levou o assassino
a cometer este horroroso crime foi a mira no dinheiro, mas, por felicidade, o assassinado tinha
ido depositar, na véspera, todos os seus fundos,
na Caixa Econômica, e foi graças a isto que não
perdeu mais nada senão a vida.”

— E o relógio não fica quebrado?
842
No júri:
— Compreende-se que, no seu intento
de roubar, assassine os adultos; mas por que e
com requinte de perversidade matou também a
inocente criancinha, filha das suas vítimas?

847

— Por compaixão, senhor juiz. Tive pena
de deixar o órfãozinho na miséria.

Lord Rotschild, de uma feita, depois de
uma corrida de carro, ao saltar deu ao cocheiro
meio xelim de gratificação. O cocheiro agradecendo, disse-lhe:

843

— Eu tenho muitas vezes a honra de
transportar o seu filho, barão Rotschild.

— Aquela não é a filha do Borges? Está
velha... E ainda não arranjou casamento, heim!
— Mas entrou para uma liga feminista. É
sufragista, agora...

— Ah! Sim?
— É verdade. E ele sempre me dá de gratificação um xelim.
— É que ele pode, meu caro. Pois se ele
tem um pai rico!

844
— Lembra-te do Vicente? pergunta Simplício a um dos seus amigos.
gio?

— Aquele que andou conosco no colé-

848
Num carro elétrico, onde é proibido fumar,
um passageiro vai fumando. O condutor interpela-o:

— Exatamente...

— O senhor não pode fumar.

— O que lhe aconteceu?

— É o que os meus amigos me dizem.

— Tem tido uma vida cheia de dificuldades; agora mesmo tem altos e baixos...
— O que faz ele?
Hotel.

— É empregado no ascensor do Grande

— Mas não deve fumar.
— É essa a opinião do meu médico.
— O senhor não entende o que lhe estou
dizendo? Digo-lhe que não fume.
— É exatamente o que minha mulher me
está sempre pregando.

845
Enquanto um professor explicava aos
seus alunos que o homem é apenas um macaco adiantadíssimo, um deles soltou uma grande
gargalhada.
— Que atrevimento é este, gritou o lente,
você não sabe com quem está tratando?

849
O Neves: — É verdade, meu caro senhor,
conheço perfeitamente sua mulher. Conheci-a
antes de o senhor casar com ela.

O Sá: — Ah! pois foi essa a vantagem
que o senhor teve sobre mim. Eu, antes disso,
— Sei, respondeu o aluno, com... um ma- não a conheci!
caco aperfeiçoado.

103

Antônio Corrêa Sobrinho

Gabinete de Riso

850

855

Quando o Chico chegou em casa para
Uma senhora indo visitar, num hospital,
passar as férias, o pai mostrou-lhe as contas um pobre diabo que ficara com as duas pernas
das despesas por ele feitas durante o ano:
esmagadas, deixou-lhe para se distrair, um livro
intitulado — Os prazeres da dança.
— Nunca acreditei, meu filho, que os estudos custassem tanto.
— Pois olhe, papai, que eu sou dos que
estudam menos.

856
sou!

851

— Então por quê?

— Tenho imensa pena, que a senhora
viscondessa não esteja em casa. Vou deixar-lhe
o meu cartão; mas não se esqueça de lho entregar logo que chegue.
— Não senhor, não me esqueço. Até lho
vou entregar já.
852
— Admirável, o colar de pérolas que seu
genro deu à noiva como prenda de noivado!

— Porque minha mulher, quando está de
mau humor, não há paciência de santo que a
ature. Consome-me a existência com os seus
gritos, com os seus ataques de nervos... não
imaginas.
— Mas que demônio! Ela nem sempre há
de estar mal humorada.
— Pois não. Mas olha que quando o não
está inda é pior.
— Ora essa!
— É o que te digo.

— Admirável, diz bem. Custou nada menos de cinco contos de réis!

— Mas então ela o que faz?

— E como lhe soube o custo, com tanta
exatidão?...
— Boa pergunta! Porque, passado um
mês, fui eu que tive de pagá-lo.

853
— Responda-me, perguntou o juiz, debaixo de que impressão estava o senhor, quando
sua mulher o atacou com o pau da vassoura?

— O que faz? Canta ao piano.
857
— Mas como diabo te corre bem o negócio, se tu vendes os relógios pelo preço que te
custam?
— É que o ganho não vem da venda dos
relógios; é dos consertos.
858

— Eu, senhor juiz, não estava debaixo de
nenhuma impressão; estava debaixo da mesa.

— Não se lembra mais de mim?
— Não...
— Eu sou o Manduca, aquele que no colégio levou bomba em português cinco vezes.

854
Entre senhorios:
— Você não imagina o quanto se me confrange o coração, quando tenho de pôr no meio
da rua móveis dos inquilinos.
tremo.

859
Uma senhora pergunta ao Simplício:

— Olhe, eu cá nunca cheguei a esse ex— Não? Então você o que faz?

— Ah! meu amigo! Que desgraçado eu

— Quantos anos o senhor me dá?
— Para que lhe dar mais, minha senhora!
Os que tem já chegam.

— Fico com eles.
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860

— Por quê!?

Explicando um jesuíta história sagrada a
seus discípulos, disse um destes:

— O galo lá de casa cantou antes de
amanhecer...

— Seu padre, por que Jesus Cristo apa— Ora que tolice! Acreditas nessas bobareceu às três Marias, de preferência a qualquer gens!
outra pessoa, depois da sua morte?
No dia seguinte:
— Jesus Cristo fez isto, meus filhos,
— Então, houve alguma morte?
porque sabia perfeitamente que aparecendo a
umas mulheres, a notícia se divulgaria mais de— Sim...
pressa pelo mundo.
— O quê! exclama o outro, impressionado.
861
— Matei o galo.
No tribunal:
— A senhora está então resolvida a separar-se de seu marido? E que motivo alega?
— Porque é um estúpido.

865
tem?

— Para que casou com ele?
ta.

— Então, meu amigo. O que é que você
— Febre tifoide, meu caro senhor.

— Ignorava nessa época que era tão idioO marido interrompendo-a vivamente:

— Ah!... Eu bem sei o que isto é. É uma
moléstia terrível! O doente se não morre fica
idiota. Eu já tive.

— Sabia-o, sim, senhor juiz; sabia-o até
muito bem.

866

862

— Chamo-me dom Luiz de Aguiar, conde
de Assumar.

Um médico notável disse a Fontenelle
que o uso do café equivalia a tomar um veneno
lento:
— Tem razão! respondeu Fontenelle.
Mas, deve ser na verdade um veneno muito lento, pois há 60 anos que o tomo!

gem?

— Então o senhor é fidalgo de alta linha-

— Pois não, este título foi nos concedido
por graça de dom João VI, rei de Portugal.
— Agora compreendo, o rei concedeu-lhe
o título por graça e o senhor tomou a sério.

863

867

Numa casa de pasto:

mo?

— Papai, o que vem a ser o poder supre-

Um sujeito que está sendo barbeado, repara que o fígaro cortou-lhe o rosto em vários
— O poder supremo, meu filho, é a mãe
lugares. Danado da vida, berra:
de tua mãe.
— Que diabo! Isto é fazer-me a barba ou
é um duelo?
868
864

— Homem, não seja idiota, não compre
mais chapéus de 200$000 para tua senhora.

— O que tens? Aconteceu-te alguma coisa de desagradável?

— E o que é que tu tens com isso?

— É que quando a minha mulher o sou— Ainda não, mas deve haver hoje uma ber vai aborrecer-me para que lhe compre um
morte em minha casa...
de trezentos.
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869

875

Num jantar, o senhor Xisto, surdo como
uma porta, sopra a sopa, que está quentíssima.
Uma senhora que está ao lado, volta-se
para ele:
— Sua esposa é encantadora...
— Bem boa... mas muito quente.

Num restaurante:
— A nota.
— Cá está, meu senhor.
— Que é isto? Eu não comi espargos, e
eles figuram na conta!
— O senhor não os comeu porque não os
havia em casa, mas pediu.

870
Tendo escrito uma carta à esposa, participando-lhe a remessa de um cestinho de frutas,
Calino acrescenta-lhe este pós-escrito:

876

Duas mães de família falam de um colé“Acharás esta carta no fundo do samburá. Se a não encontrares, manda-me logo preve- gio, onde vai entrar a filha de uma delas:
nir para eu reclamar do carregador”.
— E a diretora é boa pessoa?
— Excelente.
— Disseram-me que ela tem um filho todos os anos.

871

— É exato; porém sempre pelas férias.

— Oh! que horrível nevralgia!
— Mas donde veio isso?
— Sei lá! O dicionário diz que vem do
grego, mas eu não creio: sofro imenso e nunca
estive na Grécia.

A moral de três por três.
Há três poucos e três muitos funestos ao
homem: pouco saber, pouco ter e pouco valer;
muito falar, muito gastar e muito presumir.

872
Um barbeiro tagarela pergunta ao freguês
como queria que o barbeasse:
outro.

877

— Sem dizer uma palavra, respondeu o

Três muitos são recompensados por outros três muitos: muito estudo dá muito saber;
muita retidão da muita paz; muita reflexão, muita
sabedoria.
Três bons médicos existem no mundo: o
doutor Dieta, o doutor Alegria e o doutor Trabalho.

873

De três qualidades carece o homem para
— Você é a nova copeira? Devo adverti- viver feliz: paciência para suportar os males;
-la, antes de tudo, de que não gosto de empre- crença para evitar os vícios; sossego do coração
gadas que respondam.
para conciliar os homens.
— Esteja tranquila, minha senhora. Fui
Para viverem em paz praticam-se três
telefonista.
verbos: ouvir, ver e calar.
874

Quem vende a crédito encontra fregueses, perde amigos e dá o seu dinheiro.

— Cocheiro, quanto quer para uma corrida à estação, em três minutos?

A três pessoas não se deve ocultar as
verdades: aos pais, ao médico e ao professor.

— Outro cavalo, seu doutor!
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878

— Não, obrigado, os perfumes causam-me dores de cabeça.

Um sujeito toma um trem para ir visitar
— Oh! mas acredite Vossa Excelência
um amigo. Chega e não o encontra em casa.
que este não cheira a nada.
Fica furioso; monologa:
— E para isto gastei eu dez tostões no
trem! Se soubesse que não o encontrava tinha
vindo a pé.
879
Um comboio é assaltado pelos ladrões.
Um passageiro agiota vê-se obrigado, com muita relutância, a entregar um saco com duzentos
dólares. Quando o vai entregar aos ladrões, tira
quatro dólares e mete-os na algibeira.
fe.

883
Margarida: — Janoca não é capaz de
passar em frente a um espelho sem se olhar
nele.
Maroca: — É de uma coragem extraordinária...

— Que está você fazendo? diz-lhe o che-

884
Conversavam dois cegos:

— Ó, meu senhor, pois não há de consentir que eu ganhe 2% nesta transação?

— Então, tua mulher...
— Oh! não imaginas! Cada vez pior! Agora deu para ser janeleira...

880

— E tu o que dizes?
— Bravo! dizia um cavalheiro, ao contem— Para não ter amofinações, faço que
plar uma domadora, que penetrava numa jaunão
vejo.
la, em que estavam vários leões, um tigre e um
urso.
— Com pouco se admira, replicou um sujeito de rosto macilento, que ocupava uma cadeira imediata.
— Talvez o senhor fosse capaz de fazer
outro tanto?
— Mais ainda, respondeu, melancolicamente, o sujeito.
— Então?
— Imagine o senhor que vivo com minha
sogra, meu sogro e três cunhados!

885
O Praxedes foi convidado para jantar em
casa de um amigo e saiu da mesa com fome,
porque o jantar era simplesmente miserável.
Ao despedir-se o dono da casa recomendou-lhe:
— Quando quiser, pode jantar de novo...
— Sim? Então aceito agora mesmo.

881
Dizia um grande cortesão que há três
espécies de casamento no mundo: casamento
de Deus, casamento do diabo e casamento da
morte. De Deus, o do mancebo com a moça; do
diabo, o da velha com o mancebo; e da morte, o
da moça com o velho.

886
Entre namorados.
Ela: — Sabe que o papá quebrou e diz
que é necessário fazermos muitas economias?
Ele: — Podes então sentar-se no meu
colo, para não estarmos a gastar duas cadeiras.

882
Um perfumista insiste com uma senhora
para que compre um certo perfume agradabilíssimo:
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887

892

Um médico, famoso pelas inumeráveis
Na aula de catecismo:
mortes que causava, pediu um dia a um amigo
— Que castigo impôs Deus à serpente,
que lhe redigisse uma espécie de lema para codepois
do pecado de Eva?
locá-lo no lugar mais visível do seu consultório.
— O de andar de rastro.
O amigo escreveu: — “Salve-se quem
puder”.
— E que prova isso?
— Que... antes do pecado, as serpentes
andavam sobre a ponta da cauda.

888
— Então, estás danado com teu patrão?

893

— Pudera! Faz-me trabalhar sem compaixão, além das minhas forças!

— Não bebes água?

— E, no entanto, teu patrão pertence à
— Não. Como dizem que tenho uma saúSociedade Protetora dos Animais...
de de ferro, a água poderia enferrujá-lo.
889
Calino, aos quarenta anos, dedica-se ao
estudo da geografia. Ao ler que nos polos os
dias duram seis meses, exclama:
— Oh! se eu houvesse nascido em um
dos polos, não teria agora mais do que oitenta
dias, e, por conseguinte, estaria ainda mamando!

894
Uma senhora, de 60 anos, dizia ao grande Fontenelle:
— Creio que a morte se esqueceu de nós!
— Psiu! respondeu-lhe Fontenelle, pondo
o dedo sobre a boca: Ela pode ouvir!

890
Num hotel, o dono diz, muito embaraçado, a um viajante, que havia chegado na véspera, com uma senhora:
— Senhor! sinto-me embaraçado. Desculpe-me. Sabes que o meu hotel é um dos mais
conceituados da cidade...
— E o que tem isso?
— É que, devo dizer-lhe, a pessoa com
quem o senhor chegou ontem já aqui esteve
em dezembro, com outro cavalheiro, e o senhor
deve compreender que desta vez...

895
Numa estação telefônica, de onde qualquer um pode falar durante cinco minutos, mediante uma certa quantia:
— Mas, senhor, já há cinco minutos bem
contados que o senhor está falando.
— Isso não quer dizer nada; eu tenho direito a dez minutos, pelo mesmo preço.
— Por quê?
— Porque sou ga...ga... gago!

— Oh! desta vez não há inconveniente algum... eu sou o marido!...
891

896

— Todas as noites, antes de deitar-me,
faço um acurado exame de consciência sobre
as faltas cometidas durante o dia.

— Sabe, condessa, que o marido de Matilde está ficando com a vista curta?

— Pobre de ti! Deves, então, pregar olho
muito tarde!

— Deveras? Pois eu o julgava inteiramente cego, desde que se casou.
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897

902

Querendo certo indivíduo rir à custa de
— Carlinhos, onde está o pudim que sua
outro, que se passava por esperto, disse no mo- mana fez ontem? Foi você que comeu?
mento em que o introduzia numa sala:
— Não, mamãe. Levei para o colégio, e
— Meus senhores, tenho o gosto de lhes dei ao meu professor.
apresentar fulano, que não é tão asno, como pa— Ah! sim! E ele comeu?
rece.
— Parece que comeu, porque hoje não
Ao que o outro imediatamente acrescenpôde
dar
aula.
tou:
— É esta a única diferença que há entre
nós dois.

903

898

— Por que estás tão contente?

— Então, conta-me lá. Como foi que tu
caíste na escada?

— Porque papai me deu um tapa.

— Boa, essa! Isto te causa contentamen— Eu te digo. Quando eu vinha a des- to?
cer, de cima gritou minha mulher: “Não caias,
— Não; mas é que, ao dar-me o tapa,
José!” Ora, como quem governa em casa sou
derrubou
o tinteiro sobre o tapete novo. Quando
eu, e como não sou homem para fazer o que
mamãe
chegar
em casa é que ele vai ver...
as mulheres mandam, apenas ela me disse “não
caias!”, eu caí.
904

899
Um médico abandona a sua residência
na província e volta para a capital:

Numa estação de caminho de ferro. Um
guarda, obsequiosamente, olhando para a sala
de espera, onde está ainda um grupo:

— Há aí algum passageiro que tenha de
— Então, por que saíste de lá? diz-lhe
seguir
agora?
um amigo, encontrando-o. Não tinhas boa clientela?
Dois passageiros, levantando-se:
— Sim; mas, pouco a pouco morreu toda.
— Pronto!
— O comboio largou agora mesmo.

900
— Então, mudou de casa?

905

— Sim, senhor, resido na rua ...

Encontram-se dois amigos:

— Que número?

— Ó Patrício, diz um, quanto estimo encontrar-te. Hás de vir jantar comigo?

— Não sei ao certo.
— Como assim?
— É verdade; todos dizem que é número
98, mas eu, quando chego à janela, e olho para
baixo, vejo sempre 86. Por isso, prefiro dizer que
não sei ao certo.

— Qual, história! Vem daí! Minha mulher
não é pessoa de cerimônia.
lher:

901
Aula de física:
— Qual é o melhor isolador que se conhece?
— A quebradeira.

— Que ideia! Ainda não fui apresentado à
tua mulher, e não estou apresentável.

Patrício foi. O marido apresentou-o à mu-

— O senhor Patrício, meu amigo! A propósito, minha queridinha, as encomendas que
me fizeste não te as pude trazer.
— O quê! não trouxeste! Brada ela, furiosa. Mas, conteve-se, por causa da presença
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do seu hóspede, e acrescentou meigamente: —
Não faz mal, meu amigo, fica para amanhã.

Ela (muito meiga): — Não faças caso; é
papai que está dando corda...

E, enquanto ela saiu um instante, o marido disse triunfantemente para o amigo:
— Hum! Se tu não viesses eu apanhava.
Foi por isso que te convidei.
906

909
Num bonde:
— Eu já assisti a um combate de animais
ferozes.

Tolstoi, o grande escritor filósofo, negava,
— Quando? se tu nunca saíste da Bahia...
como se sabe, à sociedade o direito de castigar. Estando em Paris um certo dia, e vendo um
— No dia em que se aplicaram doze sansoldado conduzir um gatuno com passo firme, o guessugas à minha sogra.
evangelizador russo dirigiu-se ao agente da força pública e disse:
910

— Sabe ler, camarada?
— Sim, senhor.

Num tribunal:

— Já leu a Sagrada Escritura?

— Que idade tem a senhora?

— Li.

— Conto 25 anos.

— E esqueceu-se do que lá diz: “Ama teu
próximo como a ti mesmo?”
ca:

— Perfeitamente. Diga-me agora os que
não conta.
911

O agente, estupefato, olha Tolstoi e repli-

Diálogo entre um cego e um surdo logo
depois de uma sessão agitadíssima na Câmara.
Aquele a este:

— O senhor também sabe ler?
— Parece-me...

— Sabes? Foi suspensa a sessão.

— E já leu o regulamento da polícia?

— Como, a pensão?

— Não.

— Não? A sessão.

— Pois então leia.

— Ah! agora assim, eles, sem pensão;
E assim dizendo, lá se foi andando, com não vão mais a sessão.
o gatuno.
— Qual o que foi! Estou dizendo que ouvi
907
dizer que foi suspensa a sessão de hoje!
À porta de um café:
— Ah! infelizmente não foi a pensão; eu
— Estou apaixonado! Adoro uma menina logo vi que esta eles não suspendem.
pobre, mas formosíssima. É um anjo!
— Tem paciência, anjo é que não é ...

912

— E por quê?
— Para uma mulher ser anjo é necessário ter de quarenta contos para cima.
908

João é narigudo... mas muito narigudo.
Apesar disso, João ama uma rapariga e resolve-se a declarar-lhe o seu amor:
— A senhora dá-me alguns instantes de
atenção?
— Pois não! Estou escutando; fale.

Entre namorados.
O relógio dá dez horas, onze... e doze...

longo.

— Mas o que tenho a dizer é um pouco

Ele (apaixonadamente): — Vês? A teu
— Ah! já sei, disse ela rindo-se... vai falar
lado, as horas voam...
de seu nariz.
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913

— Meu filho: Deus é tudo; é o céu, a
imensidade, o infinito... é tudo o que tu não podes compreender.

Diálogo epistolar:

— Meu caro editor: peço-lhe que leia,
— Neste caso, replica o Joãozinho, Deus
com atenção, o poema que lhe remeto e, en- é inglês; porque lá, no colégio, há uns meninos
quanto estou no fogo da composição, diga-me que são ingleses, e que eu não os entendo.
com sinceridade o seu juízo.
Resposta:

918

— Caro poeta: não é o fogo que se deve
achar na composição, é a composição que deve
ir para o fogo.

— Como somos idiotas!
— Por que não falas no singular?
— Pois seja: Como és idiota!

914
O amo, muito zangado com a criada:
— Com a breca! Então não me dá o almoço?
— O padeiro ainda não veio e não há pão
em casa.
— Pois se não há pão, faça aí umas torradas e está tudo remediado!...

919
Um inglês vai a um teatro do interior, para
ver o “Ali Babá e os Quarenta Ladrões”. O bilheteiro, vendo que ele era estrangeiro, pede o
dobro do preço pelo bilhete. O inglês paga e rasga-o, dizendo fleumaticamente:
“Mim está divertido e não quer mais ver
os outros trinta e nove.”

915
Um toureiro tenta, mais de doze vezes,
meter um par de ferros num boi, mas não o consegue. O público pateia, assobia, mas um espectador aplaude com entusiasmo, e, à décima
quarta sorte que falha, atira o chapéu à arena.
Os seus vizinhos censuram-no acremente, por
ele aplaudir assim o desastrado toureiro.
— Os senhores não percebem nada disto; não sabem como é difícil falhar uma sorte 14
vezes a fio!
916
Um negociante, que tinha sofrido difícil
operação cirúrgica, recebeu a respectiva conta
do médico, e achando-a salgada recambiou-a
ao doutor com este bilhete:

920
Um sujeito, tendo perdido uma vaquinha,
prometeu a Nossa Senhora, padroeira da sua
terra, todo o dinheiro que trazia no bolso, se a
encontrasse. Achou-a logo oculta em uma moita. Amarrou-a com um cipó e lá se foi puxando o
animal, pensando em não cumprir a promessa,
por havê-lo encontrado facilmente. Nisto a vaquinha dá com a cabeça, quebra o cipó e foge.
— Oh! que santa desconfiada, diz ele,
correndo atrás da vaca, eu estava pensando por
brincadeira!
921
Num restaurante:

— Olha cá ó rapaz! Quanto custa um bife
“Doutor, o senhor, que reduziu com tanta com batatas?
habilidade a fratura, não poderá fazer o mesmo
— Seiscentos réis.
à fatura?”
— E sem batatas?
— Os mesmos seiscentos réis.

917
Joãozinho está falando com a mãe, enquanto esta se veste:

— Então a casa dá as batatas de graça?
— Sim, senhor.

— Diga-me, mamã. O que é Deus? Tem
— Bem; neste caso, dá-me um prato de
olhos, boca e nariz como nós?
batatas.
A mãe, cheia de gravidade:
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922

			

Juramentos de amor.

— Oh, Antônio! bons olhos te vejam.

Ela: — Então, imaginas que eu acredito
ter havido jamais algum homem que amasse só
uma mulher?
Ele: — Houve, sim, juro-te que houve!
Ela: — Quem? O senhor, talvez?
Ele: — Não, não falo de mim. Estou me
referindo... a Adão.

Como estás?
— Bom.
— E teus irmãos?
— Um morreu de febre amarela, o outro
casou-se.
— Sim. Qual foi o que morreu de febre
amarela? Foi o João ou Manuel?
— Foi o João.

923

— Coitado do Manuel!

Depois da cerimônia de inauguração do
monumento a Eça de Queirós, dois sujeitos subiam a rua do Alecrim, apreciando-o:
nua?

926

— Por que será que a “Verdade” está

— Para quando vier alguém procurá-la,
poder sempre dizer: “Não estou em casa.”

927
Entre pescadores:
— Você faz mal em pescar sempre no
mesmo lugar.
— Por quê?
— Ora! porque no fim de certo tempo os
peixes já o conhecem!

924
Dois oficiais encontram num trem um negociante judeu que conhecem; um deles pergunta-lhe grosseiramente:
ra?

928
Em uma audiência:
— É casada?

— Tendes em casa uma palavra de hon-

— Não, senhor.

— Tenho até duas! responde tranquilamente o judeu.

— Então é filha de família?
— Sim, senhor.

— Como assim?
— Tenho primeiro a minha e, depois,
tão?
uma outra, por escrito e que eu conservo há dez
anos, dada pelo senhor seu pai, que, até agora,
não tem querido resgatá-la.

— E esta criança que traz nos braços, en— Esta... é neta de família.
929

925
Depois do jantar, uma senhora dá o braço a um coronel, leva-o consigo para junto de
um fogão e assenta-se com ele de costas para o
lume. O coronel agita-se e, afinal, declara:
— Oh minha senhora, eu aqui é que não
estou bem!
— O quê! O coronel tem medo de fogo?
Ele, energicamente:
— Nunca o recebi pelas costas, minha
senhora.

Dois portugueses, muito amigos, partiram
de suas terras para o Rio. Separaram-se e cada
um seguiu o seu destino. Um deles foi infelicíssimo e viu-se obrigado a ir ser criado de uma casa
de pasto muito reles. O outro, que não fora muito
mais venturoso, vai lá um dia jantar, encontra o
seu amigo e mostra-se espantadíssimo:
— Tu aqui, meu pobre amigo! Pois tão
baixo desceste! Criado de uma casa de pasto
tão reles!
— A que eu não desci, contudo, torna o
outro, ofendido, foi vir cá jantar. Sirvo aqui, mas
como fora.
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930

— Este pobre diabo que o senhor vê aí,
perdeu a razão porque a mulher que ele amava
casou com outro.

— Então, arranjaste um bom lugar?
Tudo.

— É verdade, na Companhia Faz de

— Mas, não tens nada que fazer; vejo-te
sempre a passear.
— Eu sou o encarregado de pagar os dividendos aos acionistas.

— Tem um aspecto tranquilo. E quem é
aquele lá adiante, que parece um louco furioso?
— É justamente o que casou com a tal
mulher.
936
Ela: — Mas, mamãe tem razão; se tu vives a dizer sempre, com ar de mofa: “As sogras,
as sogras...”

931
— Viste aquele automóvel?
— Sim. Levava uma rapariga morena...
— É um rapaz louro. É minha sobrinha
com o doutor Fidelis.

Ele: — Qual, filha? Pois se eu até gosto
das sogras...
Ela: — Heim?
Ele: — ... dos outros.

— Ah! São casados?
— Ele é; ela ainda não...

937
Num café.

932

O freguês, ao criado:

Modos de falar:
— Então, como vai passando?
— Sei lá, doutor! Ultimamente estou me
sentindo tão estúpido...
— Isto não é nada; não é novidade...

— Rapaz! esta cerveja não serve, está
toldada.
— Pois pode tomá-la sem susto, meu senhor, a cerveja está boa. O copo é que está sujo.
938

933

Simplício, namorando-se de uma rapariga, de quem se murmurava bastante, resolveu
casar.

Em um guarda-roupa:
— Dê-me um dominó.
— De que cor deseja, minha senhora?
— Preto... porque estou de luto pesado...

— Então, tu casas com esta mulher? —
diz-lhe um amigo.
— Por que não?
— Não sabes que se rosna por aí que ela
tem um filho.

934
Na mesa:
— O senhor serve-se de presunto, conselheiro?

no...

— Pois não, minha senhora; eu gosto de
tudo quanto é porco.

— Sei, sim, mas é ainda muito pequeni-

939
Na casa de uma modista de chapéus:
— Ora, mas estas fitas amareladas...

935
Num manicômio, o diretor guia um funcionário de alta categoria:
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— Mas, a senhora é pálida e eu costumo de oito anos, cuja mãe se acha presente:
pôr as cores dos enfeites de harmonia com a cor
— Que é que faz o seu papá, minha medo rosto da freguesa.
nina?
— Pois sim, mas eu farei o contrário; po— Faz tudo que mamã quer!
rei a cor do rosto de harmonia com os enfeites.
945

940

Entre amigas:

Num dia de muito calor:

— Aborreço de morte esta moda dos ves— Julgava-te de mal com o Macedo; vi,
tidos curtos!
porém, que lhe foste falar ainda agora...
— Por quê?
— De mal nunca estivemos, mas, com
este calor, eu não falo senão com as pessoas
— Porque quando há lama não se podem
que me tratam friamente.
levantar...
941

946

Em um quartel.

Cena familiar, em um jardim:

O comandante, que é velho, abraça a vivandeira:
— Deixe-me sossegada! exclamou ela.
Se o ministro da Guerra ouvisse...
— Ficava até muito contente, porque assim compreenderia que, apesar dos meus anos,
ainda não estou no caso de ser reformado.
942
Calino, estando em uma cidade da Holanda, e vendo-se embaraçado, por ignorar a
linguagem do país, exclamou, num excesso de
mau humor:
— Que estúpido povo este! Estou aqui há
cinco anos, ainda não entendem o que eu digo!

— Álvaro, vês, as roseiras já têm botões...
Ele, suspirando:
— É verdade; são mais felizes que as minhas camisas.
947
Um homem era acusado de ter roubado
uma vaca, e não havia a mínima dúvida, porque umas poucas testemunhas tinham visto o
roubo. Escolheu ele, porém, um advogado, que
empregou todos os recursos para embrulhar a
questão. Para isso fez este as perguntas mais
estapafúrdias e mais complicadas, procurando
que as testemunhas se contradissessem:

943

— Jura que viu o acusado tirar a vaca do
campo onde pastava? perguntou ele a uma testemunha, a quem já perguntara o mesmo dez
vezes.

— Meu amigo, dizia o Fulgêncio, não
como mais melancia.

— Juro sim senhor, respondeu a testemunha, fatigadíssima.

— Por quê?

— E que horas eram?

— Porque tive uma prima, que comeu
— Já disse que era aí pelos meados da
uma talhada, uma só, e morreu daí a três dias.
manhã.
— De quê?

— Mas, eu é que não quero cá saber do
meado da manhã; diga aos senhores jurados
que horas eram, precisamente.

— De parto.
944
Numa sala. Uma senhora a uma menina

— Oh senhor! eu quando vou cavar a terra e semear batatas, não costumo levar um relógio comigo.
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— Mas, tem relógio em casa?

950

— Tenho.

Parentesco complicado: Ao lado do cadáver de um suicida foi encontrada a seguinte
carta:

— E que horas eram nesse relógio?
— Dez horas e dezenove minutos.
gria.

O advogado teve um relâmpago de ale-

— A que distância fica da sua casa o campo em que pastava a vaca?
— A coisa de dois quilômetros.
O advogado piscou os olhos para os jurados; tinha apanhado uma contradição flagrante.

“Casei-me com uma viúva, que tinha uma
filha, com a qual casou meu pai, passando este,
naturalmente, a ser meu filho. De seu matrimônio teve um filho, que, por consequência, é meu
neto e meu irmão, ao mesmo tempo. Eu também, do meu matrimônio tive um filho, que era
irmão de meu pai, e, portanto, meu tio. Meu pai
é o meu filho, e eu sou pai do irmão de meu pai;
e, como eu sou pai de meu pai, resulta que sou
avô de mim próprio.”
951

— Estou satisfeito, disse ele.
A testemunha foi-se embora, mas antes
de sair, parou e disse, com um modo muito ingênuo:

te:

Entre um velho galanteador e uma coco-

— Ah! diz ela, suspirando; tu já não tens
— Eu esqueci de dizer ao senhor advo- aqueles belos cabelos dourados de outrora!
gado que o relógio, que tenho em casa, caiu há
— Ora, Deus! responde ele; estão agora
tempos e partiu-se lhe a corda, de forma que
prateados.
marca sempre dez horas e dezenove minutos.
— Sim, mas tu bem sabes que eu prefiro
O advogado ficou com uma cara deste tao ouro à prata!
manho!...
952
Numa agência de empregados:

948

— Preciso de um caixeiro, e como se me
apresentou hoje um rapaz, dando preferências a
sua casa, desejo saber se posso depositar nele
a minha confiança?

No tribunal:
— De onde é o senhor?
— Eu sou da Bahia.

— Com fiança... pode.

— Como é isso? Ouvi dizer que o senhor
é filho de São Paulo...
— Sabe Vossa Excelência que nunca
ouvi dizer que São Paulo tivesse filhos...
949
Um comandante de batalhão da roça
lembrou-se um dia de formá-lo, para assistir a
uma missa. Como era natural, os soldados não
tinham fardamento; mas, para não faltarem ao
convite do superior, apresentaram-se. Uns vieram de chapéu, outros de boné, outros de gorro,
etc. Formou o batalhão, o comandante à testa,
e lá seguiu para a igreja. Aí chegando, o comandante ia dar a voz de “tirar barretinas” quando
lembrou-se de que muitos traziam chapéus e
gorros. Uma ideia luminosa relampejou lhe na
mente e ele exclamou:
— Tirar misturada!

953
Simplício é senhorio de uma casa, pela
qual pede um aluguel exorbitante. Ontem, para
ver se a podia impingir a um inquilino, dizia:
— Esta é a casa mais saudável que há.
Quem vem para aqui faz cem anos em pouco
tempo.
954
Num salão, um velho diplomata cego diz
a uma senhora, que lhe está ao lado:
— A senhora, que está aqui junto de nós,
tem uns dentes lindíssimos.
— E tem! Mas como é que o senhor, cego,
sabe isso?
rir!
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955

— Mas, é que o amigo não pode calcular
o trabalho que tive para arranjar um bilhete de
graça!

Num tribunal:
— Está provado que você furtou o relógio, e o acusado mesmo confessou o fato. Tem
a alegar alguma coisa, em sua defesa?
— Tenho, senhor juiz. O meu grande arrependimento. Nunca pratiquei ato na minha
vida de que tanto me arrependesse.
— Então, tem tido remorsos?

960
— Meu padre, qual é a melhor ave?
— Distingo, responde o reverendo, para
cozinhar-se a melhor ave é a galinha e para rezar-se é a Ave Maria.

— Quais remorsos!... Arrependo-me porque o diacho do relógio, que tanto tempo de cadeia já me tem custado, não presta para nada...
nem sequer regulava!..

961
À porta de um cemitério da roça:
“Aviso: Aqui não se enterram senão os
mortos que vivem na paróquia.”

956
Entre médicos:

962

— Qual o teu sistema para pagarem as
contas?
— A mim pagam sempre os herdeiros.

Entre solteirões:
— Por que mudaste de cozinheira? Tens
agora uma morena.
— Sim, meu velho, foi para variar. Já estava cansado de ver cabelos louros... na comida.

957
Num exame:
— Que tem o senhor a dizer-me sobre
Aristóteles?
— Felizmente, doutor, nada de mau.

963
Calino visita um museu anatômico. Parando diante duns fetos, metidos em frascos,
tem esta exclamação:

958
Numa praia de banhos. Um cavalheiro dirige-se ao estabelecimento de banhos e dão-lhe
uma chapa de zinco, dizendo-lhe que guarde na
algibeira da calça.
— E para que serve isto? pergunta o cavalheiro.
— Para reconhecer os afogados.
959
Um avaro encontra, num espetáculo teatral, em benefício de uma associação filantrópica, um amigo, a quem diz:

— Deus meu! Tão crianças, já entregues
ao álcool!
964
Um sujeito vai casar por procuração, com
a noiva dum seu amigo. Depois da cerimônia, a
conduz a casa, e não lhe dirige palavra durante
todo o caminho. Perguntando-lhe ela a razão de
tanto silêncio, respondeu:
— É que só tenho procuração para a primeira tolice.

— Tenho imenso prazer em assistir a este
espetáculo, em favor da pobreza.
tos.

— Ficam-lhe muito bem esses sentimen-

965
Entre recém-casados:
— Tu já não és o mesmo...
— Mas o que fiz eu, meu bem?
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— Não me prestas mais atenção.

— Mas, uma palavra só?

— Que queres, minha filha? Já viste um
homem correr atrás do bonde quando já está
sentado nele?

— Não; só à sobremesa.

966
O pai: — Malandro, estás crivado de dívidas! Um homem honrado não procede assim.
O filho: — É justamente por ser um homem honrado que tenho por divisa: O dever antes de tudo.

Chega a sobremesa.
dizer?

— Vamos lá, tagarela; o que é que queres

— Que a torneira do barril do vinho ficou
aberta e o vinho está correndo.
971
Um sujeito ameaçou a namorada de lhe
publicar as cartas:

967
— O seu médico é da nossa escola ou é
ainda da antiga?

— Pode fazê-lo, disse ela; não tem nada
que me envergonhe, a não ser o endereço.

— É da mais moderna que existe, segundo o que distingo.
— E que especialidade tem?

972

— Pequenas doses e grandes contas...

Diógenes, ao encontrar uma mulher enforcada em uma árvore, exclamou:

968
Em uma festa, o dono da casa vê chegar
à sala um criado, trazendo uma bandeja, com
doze copos, dos quais seis vazios:

— Oh! oh! por Júpiter. Seria bom que todas as árvores estivessem carregadas deste fruto.

— Para que são esses copos vazios?
perguntou ele.
— São para as pessoas que não bebem,
respondeu o criado.
969
Um vendedor ambulante bate à porta de
uma casa:
— A senhora precisa de escovas, não
precisa?
— Ainda você se atreve a aparecer cá?
As escovas que me vendeu há quinze dias já
estão estragadas.

973
— Ernesto, disse o professor, tu és o mais
pacato dos meus discípulos; hás de me dizer
quem foi o patife que fez a minha caricatura na
pedra.
— Eu não posso denunciar os meus colegas, sem ter a certeza de que não serão castigados.
— Pois então, em atenção a ti, passa, por
esta vez. Quem foi o patife?
— Fui eu, senhor professor.

— Pois é por isso que eu digo que a senhora há de precisar de escovas.

974
Num hotel.

970

Entra um casal.

Na mesa, ao jantar:

O caixeiro: — Querem jantar de mesa redonda ou de lista.

— Posso falar, mamã?
— Não, meu filho; os meninos devem estar calados na mesa.

O rapaz: — Traga de ambos, e ambos
com pimenta.
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975

980

O Souza a um amigo:

Cartas amorosas:

— Traiu-me, meu amigo, traiu-me. Uma
“Caro Artur, serias o rei dos homens, se
mulher a quem eu dava 500$ por mês!
me mandasses uma nota de cem mil réis; preciso disso, como do ar que respiro. Tua Clara.
— Davas muito! ... Ela teria feito o mesmo
por menos dinheiro!
P.S. — Esqueci-me de mandar-te cem mil
beijos.”
Resposta: “Adorada Clara, tu és a fênix
das mulheres e eu adoro-te até à loucura. PreciSimplício, furioso, ralhando com os cria- so dos teus beijos, como do ar que respiro. Teu
Artur.
976

dos:

— Se vocês imaginam ser o mesmo que
eu, não passam de umas bestas.

P.S. — Esqueci-me de mandar-te os cem
mil réis.”

977

981

No tribunal comparece um réu, acusado
de ter abusado da inocência de uma donzela
que também se apresenta, mas em estado interessante. O juiz, apontando para a vítima:

Um pobre genro está ao telefone, e consulta o seu médico sobre os incômodos da sogra.

— Quer ainda negar a sua falta?
— Que falta?
— Oh! homem, pois não lhe está ali à vis-

Médico: — À vista disso, há de ser uma
simples constipação de ventre.
tor?

Genro: — Mas que lhe hei de fazer, dou-

Nisto a linha telefônica atravessa-se com
a do vizinho, contramestre de uma forja, o qual
— Perdão, senhor juiz, não vejo falta; respondeu à consulta de um empregado:
aquilo é sobra.
— Esquente-a toda a noite, e amanhã
martele-a bem, por espaço de uma hora.
ta?

978

Genro: — Como? Que diz?...

O patrão à criada:
— Olha, Josefina, trouxeste-me duas botas do mesmo pé.

Contramestre: — É o que lhe estou dizendo. Estas peças só a fogo e malho...

A criada sai e volta dali a pouco muito espantada:

982

Em trem de ferro:
— Não sei como isto é, senhor! O par que
— Se eu soubesse, minha adorada espoestá lá dentro é como este: são também ambas
sa,
que
este túnel era tão comprido, teria aproas botas do mesmo pé.
veitado o tempo, dando-te um abraço.
— E não deste!... Então quem seria o
atrevido?

979
Num camarote de teatro:
— Ó menina não trouxeste o binóculo?

983

— Trouxe, sim, mamã, mas não posso
servir-me dele.
— Por quê?
— Porque me esqueci das pulseiras.

Anúncio de um jornal do interior:
“Vende-se um macaco, dois cachorros e
um papagaio. O motivo da venda é que a dona
tendo de casar-se não precisa de tantos animais.”

118

Antônio Corrêa Sobrinho

Gabinete de Riso

984

988

O pai observa que a filha anda triste e
pensativa, pergunta:

— A sua patroa está?
— Não, saiu...

— Minha filha, tu queres ir ao baile?

— Venho receber o aluguel!

— Não, papai.

— Sinto muito, mas a patroa esqueceu de
deixar o dinheiro...

— Queres ir ao teatro?
— Não, papai.

ceu?

— Queres vestido novo?

— Como é que você sabe que ela esque— Foi ela quem me disse antes de sair.

— Não, papai.
— Queres casar?

989

— Gente!... papai tem coisas!
to, diz:

985

Joãozinho, vendo manobrar um regimen— Mamãe, eu quero ser militar.

— Vês aquele sujeito gordo que ali vai?

— Não, meu filho, tu não vês que te podem matar?

— Vejo.

— Quem?

— Pois fica sabendo que tem enxugado
muitas lágrimas.

— O inimigo.

— É então um filantropo?

— Pois bem, serei eu o inimigo.

— Não, é um fabricante de lenços.

990
986

Trouxeram para a mesa uma travessa de
castanhas assadas e a mãe do Zequinha lhe diz:
— Tira um punhado, meu filho.

Lição de aritmética:

— Tire a senhora mesmo para mim, ma— A tua criada vai ao mercado e compra
uma dúzia de ovos por 1$200, um quilo de açú- mãe.
car por $700, dois litros de leite por 1$400. O
— Por quê?
que faz tudo isto?
— Porque a sua mão é maior.
— Um creme excelente.
991

987

Calino lia entusiasmado um artigo de funO diretor de um teatro mambembe tele- do puxado à substância. Chegando ao fim, engrafa ao seu representante no Rio:
controu esta frase:
“Manda-me três dançarinos e dois músi“Cor contrictum et humiliatum Deus non
cos”
despiciet.”
O representante responde:
— Que diabo quer isto dizer? — pergunta-lhe
um
amigo que até então o ouvira paciente
“Mando os músicos, quanto às bailarinas
e
resignado.
há penúria.”
Calino, imperturbável, traduziu:
E o diretor replica:
“Contrate quanto antes Penúria.”

“Couro curtido e molhado, nem Deus o
espicha.
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992

nhava às apalpadelas:

— Maldita polícia! — exclamava um bê— Pobre homem, disse Calino, toma,
bado que deu com a testa na parede de uma para quando entrares em casa.
casa — que deixa fazer as casas no meio da
E deu-lhe uma caixa de fósforos.
rua.
998

993
— Senhor doutor, que devo fazer para ficar bom de minha doença?
— Deixe de beber.
— Não posso, senhor doutor.

A criada: — Que aconteceu senhora, que
está tão aflita?
A patroa: — Uma grande desgraça! Acabo de quebrar meu espelhinho de bolso. É alguma infelicidade que está para me acontecer!

— Então beba três vezes mais do que
agora, e assim depressa acabarão seus males.
994
Diálogo entre um velho de barbas brancas e outro de barbas pintadas:

— Mas a senhora crer nessas coisas?
— Creio, sim!
— Pois eu não. Esta manhã quebrei o
espelho do seu lavatório, e nem por isto liguei
importância!

— Cada vez mais forte, mais moço, conselheiro! O que faz você para não ficar velho?
O outro, distraído:

999
Nas manobras militares:
Dois soldados desertaram de suas companhias e foram dormir à sombra de uma árvore.

— Isso é uma questão de hábito...

Passa por ali o capitão e o desperta:
— Que fazem vocês aqui?
995

— Meu capitão, fazemo-nos de mortos
para que as manobras pareçam uma verdadeira
batalha.

Na rua:
— Minha senhora?
— Senhor.

1000

— Quer aceitar o meu braço?

Um cliente entra num consultório de um
dentista para mandar examinar os dentes.

— Mas não o conheço...

O profissional depois de tê-los revistado,
exclama:— Que estupenda dentadura!...

— É exatamente por isso.

— Que bom! Assim nada há que fazer...

996
ros?

— É grande a horta do teu amigo Medei-

— Ao contrário. Há quatro dentes para arrancar, três para chumbar e dois para limpar.

— Se é! Ainda ontem eu e alguns amigos
percorremo-la toda. Gastamos meia hora, e olha
que éramos cinco pessoas.

1001
Num exame de gramática:
— Diga-me, menina: Amar que tempo é?

997
Calino, ontem, à noite, chegando em
casa, encontrou um cego, que dificilmente cami-

— Minha mãe já me disse que é tempo
perdido.
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— Minha mãe também já me disse que
amor é o demônio, que tenta as criaturas.

— Exatamente: Merlim.
— O senhor disse Mercúrio?

— Maria é nome próprio ou apelativo?
— Nem é próprio nem apelativo. Maria é
o nome de minha mãe; e Amélia é o meu.
no?
nino.

— Camisa é nome masculino ou femini— Tanto pode ser masculino como femi— Por quê?

— Não, senhor; Merlim.
— Muito bem, Mercúrio. E o deus do tempo, o que devorava os próprios filhos? Era Sat...
Sat...
— Satanás.
Escusa dizer que, apesar da proteção, o
examinando foi reprovado.

— Porque há camisa de homem e camisa
de mulher...

1005

— Sim, senhora! Está bem adiantada!!!

Em um baile:

1002
Numa soirée em casa do comendador
Praxedes:
— Gosta muito de dançar?

— Doutor, o senhor quer fazer parte de
uma quadrilha?
— Deus me livre! Tenho muito medo da
polícia.

— Não, minha senhora...
— E então por que dança o senhor toda
a noite?
— É que o médico me aconselhou que
suasse o mais possível...

1006
— Que é isto homem, estás de luto?
— É que tenho de ir daqui a pouco a um
enterro, o enterro do Pacheco.
ra?

1003

— Que Pacheco? O da casa importado-

— Ele próprio. E estou bem esfregado.
Passei a noite velando o cadáver.

— Então também foste condecorado?
— É verdade.

— Ah! E as filhas, aquelas bonitonas,
muito sentidas com a morte do papá?

— Mas que fizestes tu de notável?
— Fiz... as diligências necessárias para
consegui-lo.

— Não sei dizer. Não as vi chorar; mas
talvez não o pudessem fazer por estarem muito
caiadas. Compreendes; as lágrimas estragariam
a pintura.

1004
1007

Em um exame de mitologia:
— Diga-me qual era o deus mitológico
que presidia ao sono?
— A marmota.
dade?

— O senhor quer dizer Morfeu, não é ver-

Um camarada meu, há tempos, perguntou-me:
— Este grande estadista, que morreu, fez
alguma coisa de profícuo para o bem do povo?
— Que eu saiba, nada.
— Então, por que ele é grande estadista?

— Sim, senhor.
— Muito bem. O deus dos negociantes, o
que trazia um caduceu na mão, como se chamava? Não era Mer... Mer...?
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1008

1014

Um afamado usurário disse ao médico: —
Doutor, tenho no peito uma dor...
— Não é nada extraordinário, diz-lhe o
homem da ciência. Isso... é dor de consciência.

Numa prisão:
— É verdade que estás aí por teres cometido feios delitos?
— Qual! não senhor! Estou aqui porque
me pegaram.

1009
Numa audiência de juiz de paz:
— Tem mais alguma coisa? perguntam
ao acusado.
— Não, senhor; tinha uma pelega de 20
mil réis, mas já dei ao meu advogado.
1010
— Eu, dizia Calino, não ligo importância
nenhuma às cartas anônimas. Nem as abro.

1015
Calino foi cortar o cabelo com o Magarão.
No momento de se retirar notou que o seu
chapéu tinha sido substituído por um penante
ensebado, medonho:
— Serve-me de lição, disse ele para o
Magarão. — De ora em diante, quando cortar o
cabelo, eu terei o cuidado de conservar o chapéu na cabeça.

1011

1016

— Agostinha, já arranjaste as flores que
Ela: — Eu pensava que tinha ajustado o
devo pôr nos cabelos, para ir esta noite ao baile? seu casamento com a filha mais velha do conde.
Ela é linda como uma pintura.
— Já, sim, senhora, mas...
— Mas, o quê?
los.

— (Atrapalhada)... é que perdi os cabe-

Ele: — É verdade. Mas a moldura é que
tinha de ser muito cara.
1017

1012
— Eu, dizia um sujeito, se me casar e se
minha sogra me aborrecer, não farei nem uma
nem duas, engano-a.
Ao que murmurou um ouvinte, que vivia
sempre em brigas com a mulher:
— Se este rapaz quisesse ser meu genro,
era negócio feito.

Botaram Toninho de castigo num canto
da sala de jantar, porque desobedeceu à mamãe.
Depois de alguns minutos esta vai falar
com o filho:
— Que vergonha! Já estiveste de castigo
hoje três vezes! Se continuas assim, que farás
quando cresceres?...
Farei todas as salas... redondas!

1013
Uma senhora excessivamente magra a
um moço que mirara de perto e muito espantado:
— Quer me comer, cavalheiro?
— Não, senhora; hoje não é dia de jejum.

1018
O brilhante conde de Lauraguais e Maria
Antonieta tinham grande familiaridade. Em conversa dizia-lhe ela que não concebia que uma
mulher se vendesse.
-se.

— Entretanto, tornou-lhe o conde, vende— Pois eu por preço algum seria capaz
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de vender-me.

1022

— Mesmo que oferecessem um milhão?

Criança terrível:

— Nem dez!

— Mostra-me a língua, diz Lili a uma senhora, que a tem sobre os joelhos.

— E se lhe dessem cem?
lhões?

Mas quem seria capaz de dar-me cem mi-

— Já vê que o preço está marcado, só
falta o comprador.

— Para quê?...
— Mamãe diz sempre que a senhora tem
uma língua de víbora e quero ver de que feitio
ela é...
1023

1019
Certo doutor lá da França, outro encontrando lhe diz:
— Colega, reinam somente mentiras hoje
em Paris.

Um sujeito pisa um pé de uma dama, que
vai passando na rua. A dama exala um grito de
dor e chama-lhe de bruto.

— Não vejo razão para gritar assim, minha senhora. Que diria Vossa Excelência se eu
Eu, com mágoa, ouvi dizer que estavas fosse uma carroça?
doido varrido.
Porém ninguém me fez crer.

1024

— Amigo, torna-lhe o outro. São poetas
A terceira mulher de Milton tinha horrível
que causam riso, porque também me disseram caráter, mas uma pele mimosa.
que tu já tinhas juízo.
— Sua senhora, diz alguém ao poeta, tem
os encantos da rosa.
— Não digo que não; mas como sou cego
sinto apenas os espinhos.

1020
Certa senhora foi visitar uma amiga. Apenas entrou, apareceu-lhe a filha da casa, uma
criança de seis anos, lavada em lágrimas.
— Ai, como é feio chorar dessa maneira,
disse-lhe ela; olha que o choro faz com que as
meninas depois se tornem mulheres feias.
A criança, entre soluços, respondeu-lhe:
— Então, a senhora devia ter chorado
muito quando era pequenina.

1025
Uma mulher feia e garrida, ajoelhando-se
aos pés do confessor, diz:
— Acuso-me de ser um pouco vaidosa.
Gosto muito que me digam que sou formosa.
Será pecado?
— É, minha filha, respondeu o padre, muito sério: nunca se deve prestar ouvido à mentira.

1021
Um juiz de irmandade, dando ordem para
a festa do dia imediato, atrapalhou-se e disse:
— O sol tocará ao nascer dos sinos, e a
igreja dará duas voltas à roda da procissão.

1026
Num vagão de estrada de ferro.
Um passageiro: — O vapor é uma invenção maravilhosa.
Uma viajante: — A quem o senhor o diz!...
Ao vapor devo toda a minha fortuna.
— É acionista!
— Não, senhor. Mas herdei de um parente, que morreu em descarrilamento.
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1027

Mas não vi por vida minha,

Em um baile:

Vender vaca por galinha

— Minha senhora, quem é aquele sujeito
tão feio que nos serve de vis-à-vis?

Senão ao duque d’Aveiro.”

— É meu irmão, o doutor Simplício.
— Ah! é verdade, não tinha reparado que
são muito parecidos!

1031
Num exame, um professor pergunta:
— Está atrapalhado com o que lhe perguntei?
— Não estou, não senhor — respondeu o
examinando. — A pergunta é fácil, muito fácil, o
que eu acho difícil é a resposta.

1028
Linguagem de agiota:
— Como vai seu filho? perguntaram a um.
— Vai cada vez pior, respondeu este;
cada vez pior, repito, e tão mal que não empresto nem a oitenta por cento sobre a sua vida!
1029
Um juiz, que tem a infelicidade de ser
vesgo interroga a três prisioneiros. Dirigindo-se
ao primeiro (mas olhando para o segundo, por
causa do defeito), diz-lhe:
— Como se chama e onde mora?
O segundo, supondo-se interrogado, responde.
O juiz olha para ele, com severidade:
nada.

— Espere a sua vez; não lhe perguntei

Então o terceiro, em que o olhar se fixa
desta vez, é quem diz:
— Mas, eu estou calado, senhor juiz!
1030

1032
Ela para o terceiro marido:
— Estás pálido e fraquíssimo... Vou mandar chamar imediatamente o médico da família.
— Não — exclama aflitamente o marido
—, o da família, não!... Prefiro outro qualquer.
1033
Um general, desapontado com a péssima manobra de um sargento:
— Quero saber quem foi a besta que o
fez sargento?
— Foi Vossa Excelência quando era ainda comandante do batalhão.
1034
Um pedante, viu num dicionário que
“equitativo” é sinônimo de “justo”; e, ao experimentar uma botina em uma loja, perguntou-lhe
o caixeiro:

— Serve esta?
Perguntou a Camões o duque d’Aveiro o
que desejava da sua mesa. Ao que respondeu o
— Não, respondeu ele. Está um pouco
poeta que bastava uma galinha.
equitativa.
Prometeu-lhe o duque, porém, só no fim
do jantar, e quando a galinha se havia acabado
é que se lembra da promessa; pelo que lhe mandou uma posta de carne.
sos:

Respondeu-lhe Camões com estes ver“Já eu vi o taverneiro
Vender carne por carneiro;

1035
Numa sessão de certa sociedade literária.
Um sócio toma a palavra na discussão
da tese e começa a meter os pés pelas mãos.
Outro, péssimo orador, mas de vasta erudição e
de um espírito essencialmente cáustico, escuta
com a mão no queixo e olhando-o fixamente.
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O orador: — “Diz Fulano... Pensa Sicrano... Beltrano julga...”

1040

À mesa, o senhor Zezé dá conselhos ao
O seu atento ouvinte toca-lhe no ombro, e seu pequeno:
com modo interrogativo:
— Meu filho, nunca se deve deixar para
— E o que diz Vossa Excelência?
amanhã o que se pode fazer hoje...
O outro embatucou.

— Então, papai, passa o resto daquele
pudim que eu o como todo agora.

1036

1041

Conversando:
— E o doutor também acredita na existência dos infernos?
— Não, minha senhora, embora acredite,
e muito, na eficácia da “pedra infernal”...
1037
mão?

— Aonde vais tu com este revólver na
— Deixa-me; vou matá-lo!

Amabilidades conjugais.
O marido, que acaba de ler um romance,
cujo herói descobriu um tesouro enterrado:
— Ah, como eu seria feliz se encontrasse
também um tesouro enterrado!
Ela: — Então eu não sou um tesouro que
tu encontraste?
Ele, vivamente: — De certo! mas tu não
estavas enterrada...

— Mas quem vais matar, homem?

1042

— Aquele sujeito que vai ali.
— Mas por quê?
— Porque é o homem que mais dano me
tem causado, tornando-me desgraçado por toda
a vida.
— Mas o que te fez ele?
— Ora, o que me fez? Emprestou-me dinheiro para me casar.

Uma moça muito espevitada, em um salão, onde havia grande número de pessoas, entre as quais um moço a quem apenas conhecia
de vista, ao encontrar-se com ele, disse com a
maior desenvoltura:
— Senhor Araújo, diga já uma asneira.
— A senhora é muito bonita, responde
ele, seriamente.

1038
tar?

Calino: — O que está aquela dama a can-

O vizinho espirituoso: — Está a assassinar o Otelo.
Calino, entusiasmado: — É bem feito!
Também ele assassinou Desdêmona!

1043
Um médico receita a uma doente pobre
um remédio e diz-lhe que deve tomar duas colheres de sopa três vezes por dia:
— Duas colheres de sopa! exclama a enferma. Não posso.
— Não pode por quê?
— Porque só tenho uma.

1039
Num café, um freguês para o caixeiro:
— O senhor aumentou o preço do conhaque e o cálice é menor?

1044

Anacarsis, filósofo grego, estando um dia
embaraçado, perguntou a um marinheiro qual a
— É verdade, meu caro senhor, mas, em espessura do casco do navio:
compensação, a garrafa é maior.
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— Quatro polegadas, respondeu o maru-

— Pois bem, atalhou o filósofo, podemos
dizer que nos achamos a quatro polegadas da
morte.

dos agressores impacientou-se afinal e disse-lhe:
dito?

— O senhor não tem ouvido o que se tem

— Tenho, mas não me incomoda. Estou
muito acostumado a isto.

1045

— Está acostumado?

A um unha-de-fome, que falava pelos cotovelos, disse um espirituoso:

— Ora, se estou! Imagine, sou capelão de
um hospital de doidos!...

— Olá, mestre. Por que não põe o seu
ouro na boca e a língua em sua sacola?

1050
Um genro ao sogro:

1046
— Que nos diz da reforma da ortografia,
senhor Agapito?

— A sua filha está me dando os maiores
desgostos.

— Tenha paciência.
— Estou desconsoladíssimo, minha se— Mas é que não posso mais tolerá-la.
nhora! A supressão do H desorientou-me. Não
sei como hei de escrever meu nome. Agapito
— Pois bem, diga-lhe que na primeira vez
sem H fica-me excessivamente curto...
que der um desgosto, deserdo-a.
1047

1051

Num restaurante barato:

Calino tem uma irmã que acaba de ser
nomeada professora estadual.

— Rapaz, este caldo está frio.

— Não tenho outro remédio senão habituar-me a andar só, diz ela, lastimando-se. Hei
de custar-me a costumar.

— Não, senhor, está morno.
— Ó patife, pois provaste o caldo?
— Não senhor, apenas meti o dedo.

— Não tem dúvida, respondeu Calino. A
primeira vez que tiveres de sair só, eu irei acompanhar-te.

1048
Um inglês, recém-chegado no Brasil, vendo um bando que pedia esmolas para a festa do
Espírito Santo, perguntou como se chamava a
pomba pintada na bandeira:

1052
— A senhora tem vontade de comer?
— Tenho, senhor doutor.

— Espírito Santo, disseram-lhe.

— Tem vontade de beber?

Ao jantar perguntaram-lhe se ele queria
que lhe fizessem algum prato extraordinário:

— Também, senhor doutor.
— E dorme bem?

— Yes, mim quer come uma espírita santa, assada.
1049

— Oh! muito bem.
— Pois esteja descansada, daqui a dois
dias a senhora não terá mais nada disso.

Estava um padre à mesa redonda de uma
hospedaria, e em torno dele ferviam os chascos,
1053
as insinuações e até os insultos diretos. O padre
Numa casa bancária um intrujão tentou
tranquilamente ia comendo, sem importar para
vender
uns títulos. Como o empregado se recunada com a troça nem com as insolências. Um
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sasse a comprar, alegando que não tinham valor
algum, o pantomineiro volve-lhe.

1058

Dois maridos falam do modo como fize— Mas, então, estes títulos não podem ram conhecimento com suas respectivas esporender-lhe alguma coisa?
sas:
— Podem, sim, senhor, dez anos de penitenciária.

— Eu — diz um — conheci minha mulher
três meses antes de casar-me.
— Pois eu — replica o outro — não a conheci, infelizmente, até três meses depois.

1054
Em uma representação no teatro.

1059

O porteiro para um espectador que recusa a senha:
— Vai-se embora? Olhe que ainda faltam
dois atos.
— Pois é por isso que eu me vou embora.

No consultório médico.
O doente: — Fui procurar um farmacêutico, a quem expus os sintomas da minha doença
o qual me aconselhou...
O doutor: — Alguma bestialidade.
O doente: — Aconselhou-me vir ter com o
senhor, doutor.

1055
Tio Simplício ao sobrinho Juca, que estava esbodegando a fortuna:

1060
O avô pergunta ao neto:

— Se continuas assim, quando morreres
tens de ir a pé para o cemitério.

— Menino Carlos, quem fez o homem?
— Deus.

1056

— E quem fez a mulher?

Um roceiro entra numa chapelaria e quer
comprar um chapéu de pelo:

— Isso agora é mais difícil. O vovô desculpe, mas parece que foi o diabo...

— Quanto custa?
— Quarenta mil réis.

1061

— Homem! haverá de este chapéu ter
dois buracos...

No tribunal:
— Qual é o seu estado?

— Dois buracos para quê?! pergunta o
chapeleiro.

— Que estado?
— A sua condição.

— Para passar as orelhas do burro que
der os quarenta mil réis!

— Que condição?
— Homem, o seu modo de ser!

1057

— Ah!... Eu sou lá do “Pioi”.

Diálogo conjugal:
zar.

— Uma coisa curiosa! Nunca te vejo re-

— Pois rezo, filha, podes estar certa disso; e muito mais depois de nosso casamento.
— E que pedes a Deus?
— Paciência, minha filha, paciência.

1062
Um pinta-monos, vendo que a pintura
nada lhe rendia, mandou vir um diploma da Europa, e fez-se médico.
go.
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— Porque, respondeu ele, na pintura fi— Carolina, juro-te que estas meias nuncam todos os erros patentes, e na medicina es- ca mais as tirarei dos pés!
condem-se perpetuamente com um pouco de
terra em cima.
1068
Um indivíduo notou que uma caixa de
charutos, que comprara na véspera, estava em
meio. Dirigiu-se ao criado, com toda a delicadeza, e disse-lhe:

1063
No teatro:
— O que diz da minha peça?
— Esplêndida. O papel de ladrão sobretudo é maravilhoso: até as palavras que ele diz
são roubadas.

— Isto não pode continuar, meu caro Batista, nós estamos fumando muito.

1064

1069

A mamãe:

Numa estação policial.

— Alfredo, por que estás tu a brigar com
tua irmã?
— Porque estamos a brincar, fingindo
Adão e Eva e ela que era Eva, comeu a maçã
toda.
1065
— Então tu, o meu amigo mais íntimo,
não quiseste assistir ao meu casamento?

Acabam de trazer um bêbado, ferido em
consequência de queda. O sargento procede-lhe a limpeza da cara e passa a esponja encharcada d’água, que lhe escorre até a boca.
to.
quiser.

— Como é teu nome? pergunta o sargen— Como me chamo?... O que o senhor
— Ande, diga já o nome...
— Diga o senhor, que me está batizando.

— Olha, menino, eu fui feliz com minha
mulher, o que basta eu ver uma noiva, com a
sua coroa de flores de laranja, para ficar incomodado. Mas, como te sou muito dedicado, podes
contar comigo, quando tratares do divórcio!

1070
Entre amigos:

1066

— Sinto no fundo d’alma que tua mulher
Calino encontra-se na rua do Ouvidor, em tenha lido a última carta que te escrevi.
uma fria de junho, com a baronesa X, toda encaMas tu não me disseste que ela respeitapotada e cheia de peles confortáveis:
va a tua correspondência?
— Que frio, senhora baronesa!
— Em princípio, sim; mas tu tiveste a culpa de tudo.
— Nem por isso.
— Por quê?
— Com esses abafos todos não admira
que Vossa Excelência não o sinta. Mas ponha— Porque cometeste a imprudência de
-se Vossa Excelência ali no meio da rua comple- escrever no sobrescrito: “Muito confidencial”.
tamente nua, que depois verá.
1071

1067
Carolina deu ao namorado, como presente de anos, um par de meias.
Ele se comove e agradece:

Uma senhora, confessando-se a um reverendo que costumava dormir sempre que ouvia alguém em confissão, acusou-se de ter furtado um tacho.Neste ínterim, o pobre do velho
padre passa pelo sono, e a senhora levanta-se
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do confessionário; e outra, supondo que aquela
havia concluído a suconfissão, ajoelha-se imediatamente, e eis que se acorda o confessor, e
lhe pergunta:
— Que peso tinha o tacho?
— Qual tacho, senhor padre? acudiu esta,
surpreendida; eu não falei em tacho.

1074
Uma senhora tem o costume de cair com
ataque de nervos, quando o marido recusa-lhe
dinheiro para uma compra qualquer:
— São “crises monetárias”, costuma por
sua vez dizer o marido em tais casos, borrifando
com água o rosto da cara-metade.

— Ora, o tacho que vosmecê confessou
há pouco ter furtado.
— Eu, não; certamente foi aquela outra
que se levantou.

1075

E o reverendo chamou a primeira em voz

— Oh, homem! não deves casar agora o
teu filho, está muito novo. Espere que lhe chegue a idade da razão!

— A senhora que furtou o tacho, venha
concluir a confissão!

— Nessa não caio eu; se lhe chega a idade da razão, com toda certeza que não quer casar...

— É isso, é isso; recolha-se, minha filha.
alta:

1072
Entre dois bilontras:
to.

— Venho pedir-lhe sua filha em casamen-

— Sim senhor, disse o outro e grita para a
cozinha: — Josefa!
E apareceu a criada.
— Queres casar com o senhor...?
— Deus me livre, meu amo...
— Está ouvindo? disse o bilontra voltando-se para o outro, se a criada não o quer para
marido, avalie você a minha filha.

1076
O pai para o filho, uma encantadora criança de seis anos de idade:
— João, por que é que tu bateste em teu
irmão?
— Foi por isto, papá: Ele engoliu tinta; eu
quis que ele comesse, depois, papel de mata-borrão, ele negou-se a isso.

1077
1073

Certo indivíduo muito estouvado, ouvindo
uma senhora dizer “que não tinha filhos”, acresEm casa de um usurário:
centou: — Ora, diga-me, sua mãe teve algum?
— A que juros me empresta o senhor Dar-se-á o caso que a senhora seja estéril por
geração?
500$?
— A nove por cento, e nada menos.
1078

— Mas, isso é um despropósito.
— Ora!
— E não receia o desprezo de seus concidadãos?

Um fidalgo estando à mesa com outros,
sustentava com a maior energia que nunca tinha
havido uma só mulher que fosse completamente
honesta.

— Qual!

Então um conviva perguntou-lhe:

— Nem a justiça de Deus?
— Quanto a Deus, meu caro senhor, ele
está tão alto, que, lá de cima, lerá os algarismos
invertidos: tomará um nove por um seis.

— Não me dirá Vossa Excelência o nome
que teve sua mãe?
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1079

— Vou só.

Num consultório:
O doutor auscultando um doente no ponto onde a volumosa carteira de dinheiro se salientava por fora do paletó, diz:
— Noto que tem um inchaço na região do
coração que é preciso ser eliminado imediatamente.
— Alto lá, diz o doente, essa inchação é
minha carteira e é preciso que o doutor não a
reduza muito.
1080
Simplício vai tirar o retrato:
— Não esteja tão carrancudo, diz-lhe o
fotógrafo, parece o “homem que não ri”.
Simplício ameniza a carantonha.
— Mais alegria, meu caro senhor! Arreganha-me esses dentinhos!
Simplício, amolado:
— Arreganhe! Arreganhe! O senhor não
sabe o que diz. O retrato é pra mandar a meu
tio, que está na cadeia e que nestes oito dias vai
para Fernando de Noronha.
1081
Dois companheiros de vagão. Um deles
procurava fazer compreender ao outro um argumento e o outro parecia duro de compreensão:
— Ó homem, lhe diz o primeiro, aos berros, isto é tão claro como ABCDE!

Daí a momento o criado volta com duas
bestas atreladas ao carro.
O homem indignado exclama:
— Estúpido que tu és! Já te disse que
quando saio só, sai um burro, e quando saio
com minha mulher, sai duas bestas!
1083
Um capitalista, muito conhecido pela sua
avareza comprara um prédio por 20$500. Já ia
retirar-se da casa do vendedor, quando, voltando-se de repente para aquele, perguntou-lhe,
com a maior ingenuidade deste mundo:
— Diga-me cá, o senhor não podia deixar
ficar o prédio pelos vinte contos?
— O negócio já está fechado.
— É que tenho de comunicar pelo telégrafo a compra e... assim era uma palavra de
menos!
1084
Um selvagem, antropófago, vendo ao longe um explorador, perdido nas florestas d’ África, gritou-lhe:
— Não tenhas medo, aproxima-te, que eu
bem te conheço...
— O quê! Tu conheces-me?
— Ora, se te conheço...
E o explorador, já todo contente por encontrar ali um amigo, perguntou-lhe, a sorrir:

— Pois sim! torna o outro, furioso: mas o
senhor não percebeu ainda que eu sou surdo!

— Então, quem sou, diz lá, quem sou eu?
— És o meu jantar.
1085

1082

Numa casa de barbeiro.
— Olha, rapaz, diz um sujeito casado
Freguês: — Diga-me: Por que me contas
com uma senhora muito gorda, ao seu cocheisempre
fatos horríveis, assassinatos, furtos?
ro: Quando eu sair a passeio com minha mulher
põe ao carro duas bestas, e quando for eu só,
Barbeiro: — Faço assim para servi-lo mebasta que ponhas um burro.
lhor.
No dia seguinte, logo cedo, diz ele ao
Freguês: — E o que é que tem esses facriado:
tos sanguinários com a sua profissão?
— Previno-te que vou sair.
Barbeiro: — Tem que, quando lhes conto,
se levantam os seus cabelos, e, assim, os corto
— Vai só ou com sua senhora?
mais facilmente e mais rápido.
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1086

for casada há de ser para meus filhos...

Na praia:

— E se os não tiveres?

— Então o que é feito do teu magnífico
cão terra-nova?

netos!

— Se eu não tiver... será para os meus

— Já o não tenho. Morreu.
— Morreu! De quê?

1089

— Da pedra!

Falava-se no talento enorme de Rubens,
que sabia, de repente, só com um toque do seu
— Da pedra?
pincel, mudar o rosto ridentíssimo de uma crian— Sim. Danou-se, e eu deitei-o ao mar ça no rosto de uma criança a chorar:
com uma pedra ao pescoço. Foi essa pedra que
— Isso também eu faço, observou alo matou.
guém, e não sou nenhum Rubens, e nem preciso de pincel.
— Então como?

1087

— basta-me uma chibata.

Numa taverna um homem perguntava a
um negro:
— Você sabe que negro não nasce, vem
a fora?
— Sei, sim senhor.
— Negro não mama, chupa!
— Sim senhor.
— Negro não se casa, se junta?

1090
— Sabes, dizia uma mãe a um filho, que
me convinha muito o Henrique Lobo para casar
com a Lucinda... mas vem cá tão poucas vezes!
Como havemos de conseguir que ele venha
mais a miúdo?
— Nada mais simples; faça com que me
empreste 100$ e ele nunca mais nos largará a
porta.

— Sei.
— Negro não almoça, come?
— Estou certo.
— Negro não toma banho, se lava? Resposta afirmativa. Negro não dança, pula? Negro
não fala, grunhe? Negro não fuma, bebe cachimbo? Negro não chega, aparece? Negro não
sai, some-se?
— Sei tudo. Agora me diga: o senhor sabe
que negro não promete, dá?...

1091
O médico: — Previno-o de que sua sogra
está doente... Não tem a língua nada boa...
O genro: — Isso não quer dizer nada. Ela
não precisa estar doente para ter a língua péssima.

E imediatamente desancou-o a pau.

1092
Em uma sala.

1088

Uma senhora: — Estou muito descontente com a minha criada; é o desleixo em pessoa.

Entre duas meninas:

Um sujeito: — Também eu estou com a
— O meu papá deu-me um vestido. E a
minha. Imagine a senhora que ando há três memamãe deu-me uma boneca.
ses a pedir água para lavar os meus pés e ainda
— Como? Pois tu ainda brincas com bo- não consegui.
necas?
tio?

— E a tua, aquela que te comprou seu
— Está guardada no armário. Quando eu

131

Antônio Corrêa Sobrinho

Gabinete de Riso

1093

— Em nada.

Um indivíduo chegou ao pé do outro a
— Estou certa que perguntas a ti mesmo
quem não conhecia e pediu-lhe com muita ins- se eu te traí durante a tua ausência...
tância que lhe lesse uma carta. O sujeito abriu
— Oh! não, não, meu tesouro! Eu apenas
muito apressado a carta, e fixou nela os olhos
atentos, fingindo que lia. Passados instantes, inquiria com quem seria.
começou a mostrar-se aflito olhando para o suplicante!
1098
— Chore, senhor! Chore!
Victor Hugo, quando morava em Paris, na
— Mas por que hei de chorar?! pergun- Praça Real, dava reuniões em certo dia da setou este já com as lágrimas a bailarem lhe nos mana.
olhos.
Balzac pouco aparecia em tais reuniões.
— Senhor! chore, chore com profunda
Uma vez, entretanto, aconteceu-lhe chemágoa, a sua desgraça é a minha, porque negar muito cedo e assentou-se em uma poltrona
nhum de nós sabe ler!
afastada do centro do salão.
Quando o último convidado saiu, Balzac
levantou-se.

1094
tado?

— Então, o seu menino está muito adian-

Victor Hugo agradeceu a amabilidade de
visita tão prolongada.

— Está; já escreve.

Balzac, então: — Não é amabilidade minha. É que me sentei em cima de um chapéu, e
não queria que o dono desse pela coisa!

— Ah! já escreve?
— Sim; escreve com um prego em todos
os móveis.
1095
Um soldado pede para baixar ao hospital,
por se sentir doente. Examinado pelo cirurgião
de serviço no hospital, lhe perguntou aquele:
— Onde é que sente dor?

1099
Carcereiro, em calorosa discussão com o
preso: — Cale-se já, senão...
Preso: — Senão o quê?! Então pensa
que eu tenho medo das suas ameaças?
Olhe que você aqui não vale nada; pode
ser despedido e ir para o olho da rua, a qualquer
momento, em quanto que eu... só daqui a vinte
anos.

— No regimento... responde o soldado.
1096
— Por que choras, amigo?
— Uma catástrofe doméstica. Enforcou-se lá na figueira da chácara...
— Quem?!

1100
Um saloio entrou em uma tabacaria em
Lisboa, onde estão cinco estudantes.

Um deles, querendo divertir-se à custa do
camponês, pede a este que lhe descalce uma
— Oh homem! Dê-me um galhozinho des- bota, que lhe está apertada.
sa árvore bendita... Eu também quero ter dessas
— Pronto, meu fidalgo, dê cá o pé.
em meu quintal...
— Descalçou a bota, e os estudantes desataram a rir, a bandeiras despregadas.
1097
— De que se riem os senhores? obserGastão volta da caça. Está em casa de vou-lhes o saloio. Saibam vocês que eu lá na
terra sou ferrador, e que, portanto, o meu ofício
sua amante.
é o de ferrar e desferrar bestas.
— Em que pensas tu, meu querido?
— Minha sogra.
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1101

Um polícia passa e observa-lhe:

Um pobre diabo para defronte da vitrine
de uma casa de artigos de viagem:

— Ó homem! então você quer abrir a porta com um charuto?

— Quer comprar uma mala? perguntou-lhe o dono do estabelecimento.

— Ora bolas! volve o bêbado titubeando e
apalpando-se... Querem ver... que eu... fumei...
a chave!...

— Para quê?
— Para guardar sua roupa.

1106

— E eu então hei de passear nu?

O dono de um hotel apresenta uma conta
formidável a um hóspede:

1102

— Esqueceu-se, amigo, de uma verba,
diz este.

Dois marselheses:

— Qual foi?
— Quando estive no Rio de Janeiro, fazia
tanto calor, e eu suava tanto, que era obrigado
— O guarda-livros deu-me os bons dias
a uma camisa, de meia em meia hora — 48 ca- ainda agora e o senhor não meteu isso na conta.
misas por dia!
— Pois eu, meu amigo, quando estive na
África, era tal o calor ali, e suava tanto, que dispensei o meu criado de me trazer o banho pela
manhã...
—?
— ... Mandava que deixasse uma bacia
enxuta debaixo da cama; no dia seguinte pela
manhã estava cheia, e o meu banho pronto.

1107
A Nenê, uma encantadora criança de seis
anos, de há muito pedia ao seu bondoso progenitor que lhe comprasse uma boneca — o que
naturalmente por “esquecimento” do seu paizinho, nunca conseguira.
sim?

— Papai! hoje o senhor não se esqueça,

— Sim, minha filhinha; à noite eu trarei a
sua boneca, ouviu?

1103
Entre duas senhoras casadas:

Mas, à noite, como de costume, era certa
a eterna desculpa: — Oh filhinha, esqueci-me!

— Meu marido engana-me.

A pequena já estava seriamente aborrecida com tanto esquecimento.

— Que horror! E com quem?

— Ah minha boa amiga, com uma mulher
De rostinho fechado, e quase muda, à
indigna, uma... nem sei como dizer-te! Ainda se
hora
do
chá, a pequenina junto ao seu papá e
contigo, por exemplo...
à sua mamã, que conversavam, fazendo horas
para a chegada do sono, rompeu:
1104

— Papai?

— Diga-me, doutor, o senhor que é viúvo
três vezes e que vai tornar a casar-se, ama ainda a memória de sua primeira mulher?

— Que é filhinha?...
— Por que não vai agora buscar a minha
boneca?

— Oh! minha senhora! Hipócrates teve
— Ora, filhinha! agora é tarde; já a loja
vinte constipações. Pois curou-se de todas, com
está
fechada...
exceção da primeira!
— Ah!...
1105
Um chuva insistia em meter na fechadura
da porta da casa um grande charuto.

— Bem, filhinha, amanhã, sem falta, eu
trago a sua menina. Vá dormir descansada, mas
antes disso dê um beijinho no seu papá, sim?
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— Por quê?

1112

— Porque agora já é tarde; a... boca já
está fechada!!

Um tipo, vítima de infortúnios conjugais
não gosta do belo sexo.

O pai achou graça no caso e, no dia seDiscutindo teologia com o pároco, cheguinte, satisfez o pedido da filhinha, que revelou gam ambos à Criação:
graça e talento com a resposta.
— Diz Vossa Reverendíssima que a última coisa que Deus fez, no fim da semana, foi a
mulher.
1108
— Perfeitamente.
O comendador Andrade traz a casa,
pela primeira vez, o noivo que destina à sua fi— Em seguida, que fez Deus?
lha, menina elegante e espirituosa. O noivo, é
— Descansou.
moço bonito, educado e amaneirado, porém extremamente baixo — um menino, na aparência.
— Então, compreende-se... Isto prova
que tendo feito a mulher, no dia seguinte sentiuO pai, depois da retirada do noivo:
-se Deus fatigado.
— Então que dizes da escolha?
A menina com ar de seriedade:
— A amostra serve: agora traga o homem.
1109
Um médico, depois de escrever uma receita, entregou-a ao doente, dizendo-lhe:
— O senhor toma isso amanhã.

1113
— O meu relógio e o da minha mulher são
coisas que nunca regulam! — dizia um amigo a
outro.
— Por quê?
— Porque um tem corda de menos; o outro tem corda demais...

O doente seguiu à risca: engoliu a receita... e ficou curado.

1114
A marquesa de X lia a vários amigos um
jornal que publicava a seguinte notícia:

1110
Curiosa recomendação.
Dois namorados separam-se por ter ele
de realizar uma viagem para tratar de negócios:

“Um oficial matou-se com um tiro de revólver de ordenança.”
— Triste suicídio! exclamou.

— Como todos os suicídios, replicou um
— Meu amor, diz ternamente o que tem dos presentes.
de afastar-se, jura-me que te conservarás fiel
até minha volta!
— Nada disso, disse a marquesa: se queria dar-se uma morte digna, por que não utilizou
— Pois, sim! mas volta depressa!
o tenente um revólver de oficial?
1111
— De maneira que o senhor não dá a sua
filha mais dote que vinte contos? É pouco, permita-me que eu lhe diga.
— Mas, reflita que ela é filha única, e que,
quando eu morrer, tudo é para ela.
— E quando, pouco mais ou menos, calcula o senhor que...

1115
Um sujeito conta os transes porque passou entre os indivíduos que o esbordoaram:
— Imagine que eu ando sempre de revólver, mas hoje exatamente não o trouxe. Se
o trouxesse... Eram capazes de matar-me com
ele.
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1116

1121

Um rapaz perguntando ao poeta grego
Filemon se devia casar, recebeu esta resposta:

Em um exame de escola pública.

O examinador: — Quem proclamou a Re— Se tu não te casares, viveras sempre pública no Brasil?
feliz, porque o casamento é uma prisão, cuja
O aluno (cheio de convicção): — Foi Peúnica beleza é a porta pela qual se entra para
dro
Álvares
Cabral.
ela, e cuja única consolação é ver as portas da
morte, pela qual os outros saem dele.
1122
1117
— Acabo de escrever uma comédia, onde
morre dezesseis personagens.

O marido descobriu em um velho alfarrábio uma máxima que diz que cada vez que o
galo canta é porque disseram uma mentira:

— E por que é, pergunta a esposa, que
— Isto não é nada; tenho uma farsa cômica, que no primeiro ato morre tudo, no segundo os galos cantam de preferência de madrugada?
pega-se gente para o enterro e...
— É provavelmente por ser a hora em
que
se
começam a imprimir os jornais.
— E no terceiro?
— No terceiro... missa de sétimo dia.
1123

1118

Entre homens casados:

Na inspeção de recrutas:

— Então o senhor acredita que todos os
— Tem alguma doença que o isente do
maridos
batem mais ou menos nas mulheres?
serviço militar?
— Tenho a certeza disso.
— Saberá Vossa Excelência que tenho
meu pai com reumatismo.
— Pois eu posso dar-lhe a minha palavra
que nunca bati na minha.
— É talvez um anjo?

1119
Num jantar de noivado.
Um convidado: — Brindo ao noivo, desejando vivamente que este dia se repita por muitas vezes...

— Nada disso; não lhe tenho batido, porque é mais forte do que eu e tenho medo dela!

1124
1120
Dois padres convencionaram falar sempre um ao outro em latim.
No meio da palestra espirra um deles.

Uma sogra que tinha um genro poeta, disse-lhe um dia:
— O senhor faz versos para todos, mas
ainda não fez nenhum para mim.
Quero ver como comporá o meu epitáfio:

O outro torna-se mudo e pensativo.
— No que está pensando Vossa Reverendíssima? perguntou o que espirrou.

— Ora! deixe-se de ideias tristes...

— Homem, acrescenta o outro, esqueci-me agora como se diz dominus tecum em latim.

Eu dou-lhe o começo:

— Qual. Vamos ver.
“Aqui jaz Anacleta Soledade”.
O genro inspirado:
“Quem me dera que tal fosse verdade”.
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1125

1130

Em um jantar, que entrara pela noite, graUm bêbado, encostado a um lampião de
ças a numerosos brindes precedidos de intermi- esquina, bota as tripas pela boca.
náveis discursos, o dono da casa, desejando pôr
Em meio da operação, olhando fixamente
termo à retórica com um brinde solene, disse,
para o chão, resmunga enquanto um cão faminpondo-se de pé:
to lhe lambe o vômito:
— Meus senhores, àquele que deu a luz...
— Sim, senhor... feijão... eu comi, arroz...
Erguem-se todos, e respeitosamente: — também comi. Mas cachorro?... Como é que esÀ Companhia do Gás!
tou lançando cachorro, se eu não o comi.
1126

1131

— Estou com um soluço terrível! Prega-me um susto... Talvez passe.
— Tens aí 50 mil réis?!
— Já passou. Muito obrigado.

Estando em conversa uns poucos engenheiros acerca do melhor método de purgar o
açúcar, um deles perguntou ao outro, que parecia mais entendido:
— O que você acha melhor para bem clarear o açúcar, o barro ou excremento de gado?

1127
Um fidalgo escreve a um senhor Domingos ferreiro sobre certos negócios e assina-se
com uma enfiada de nomes da sua genealogia.
Ao ler o ferreiro aquele nome exclamou:

— Homem, acudiu o entendido, eu gosto
mais do excremento.

1132
— Isto naturalmente é moda, e pegando
na pena respondeu: Senhor, irei a tarde falarPendenciando uma velha com uma moça,
-lhe, e assinou Domingo, Segunda, Terça, Quar- lhe chamou ladra. A moça lhe chamou feiticeira:
ta, Quinta, Sexta, Sábado, Semana inteira.
— Bem sabes que sou feiticeira, pois adivinhei o que tu és.
1128
Simplício fez-se agora paginador e estes
últimos dias repreendeu um compositor:
— Isto é vergonhoso; o senhor não compôs cinquenta linhas enquanto o senhor Dionísio
compôs duzentas, tendo uma perna só!

1133
Uma senhora, com toda a amabilidade de
que dispunha:
— Vou mostrar-lhe o retrato que um fotógrafo me tirou, quando eu era criança...
— Já se tinha inventado a fotografia?

1129
A pequena Albertina entra em casa batendo palmas, acompanhada do seu irmãozinho
Nonô:

1134
— Deixaste de beber?

— Sabes, mamãe, diz ela, acabo de fazer uma coisa que não podia mandar ninguém gra.
fazer...
— Menina!... ralha a mãe.
— Não é o que a senhora pensa, mamãe.
Fui tirar o retrato.

— Completamente, graças à minha so— Heim?

— Sim; é que sempre que a olhava, quando estava bêbado, via duas sogras em vez de
uma.
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1135

1140

Uma senhora que havia dado à luz, mandou pelo criado dizer a uma sua amiga que “esta
tinha uma criada às suas ordens”.
A criada da tal amiga foi quem veio receber o recado e tomando a nova em sentido
diverso, respondeu toda formalizada:

Diálogo de família:
— Então, Paulo, tiveste bom lugar no último exame?
janela.

— Pode dizer a sua patroa que a senhora
está muito satisfeita com a criada que tem.

1141
— Oh! meu amor, minha querida — dizia
um namorado à sua bela, que todas as noites
lhe falava duma pequenina fresta —, por onde
poderei entrar em tua casa, e quando?

1136
Em casa de um barbeiro:
— Então, o que é isso? Você está a cuspir
no sabão?

— Pela igreja, e quando quiseres, respondeu-lhe ela.

— Que dúvida! Tenho esta consideração
com o senhor...

1142

— Como?
— Sim, aos outros fregueses eu cuspo
logo direto na cara para andar mais depressa.

Observação conjugal:
— Mas afinal, diz ela ao marido, que criticava a sua toalete, o que sabe um homem de
vestuário de mulher?

1137

Ele com voz suave:

— Em que te ocupas agora?
tes...

— Sim vovô... estive colocado perto da

— O preço, minha querida!

— Aplico a poesia ao cultivo dos toma1143

— Estás doido!!!
— Declamo diante deles versos picantes
para fazê-los ficar vermelhos!
1138
A mulher de veneziano nobre, tendo perdido seu único filho entregou-se à mais viva dor.
Querendo um padre seu amigo consolá-la recordando-lhe como Deus ordenara a Abraão o sacrifício de seu filho único, respondeu ela:
— Ah! meu padre, a uma mãe não teria
Deus ordenado um tal sacrifício!
1139
Um velho pai lastimava sua sorte:
— Eu, dizia ele, raptei minha mulher da
casa da mãe quando ela tinha 18 anos; pois
agora tenho duas filhas de 39 e ninguém ainda
raptou-as.

Um ricaço, não sabendo em que empregar grande porção de dinheiro que tinha disponível, foi ter com um seu amigo a quem disse:
— Olha lá, desejava empregar o meu
dinheiro, mas em coisa que subisse. Que me
aconselhas tu que faça?
— Compra foguetes e balões e verás
como ele sobe, respondeu-lhe o amigo.

1144
Dois sujeitos falam de mulheres: — São
todas umas parvas, não percebem coisa nenhuma. Eu, até agora, não encontrei senão uma que
tivesse bom senso!
ela?
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1145

1149

Um aldeão, munido de um enorme pau,
apresentou-se ao presidente de uma associação protetora dos animais:
— Venho reclamar o prêmio que me corresponde, por ter salvado a vida a seu lobo.
— E você não sofreu coisa alguma?
gra.

— Sim, senhor, tinha devorado minha so-

ga:

Diz uma senhora bisbilhoteira a uma ami— Sempre tens um nariz muito grande!
A amiga, abespinhada:

— É porque o não gasto, metendo-o...
nas vidas alheias...
1150

— Não posso recompensá-lo.

Do Pacotilha, do Maranhão, transcrevemos o seguinte edital, de um fiscal de Catimbau,
— Porque a recompensa teve você em se publicado em 1855, e que não deixa de ter a sua
ver livre de semelhante carcaça.
graça:
— Por quê?

“Alonso de Noronha Pires Franco, fiscal
aprovado pela câmara desta vila.
1146
— Você, Genoveva, não lavou este peixe
do almoço antes de o pôr na panela?!
— Mas minha ama, para quê? Um bicho
que passou toda a vida na água...
1147
— Como vai sua senhora? Vai melhor daquele ataque de bexigas que teve?
— Está completamente restabelecida.
— E ficou muito mudada?
— Não, senhor. Está exatamente a mesma coisa. Ora! ainda hoje me atirou uma chávena à cara.
1148

Faço saber aos povos desta minha vara
que no dia 4 do mês sairei em triunfo de correição, aferindo os pesos de todos, bem como as
varas respectivas. Para conhecimento dos interessados exploradores do povaréu, dou o artigo
da lei abaixo:
1. Ficam proibidos todos os regos. Aquele
que não tapar os que tiver, bem como todos os
buracos, será multado em 20$000.
2. Nenhum animal da ordem das cabras
poderá roer na vizinharia.
3. Todo qualquer que tiver seu bicho que
o traga bem seguro, se andar solto multa de
60$000.
4. Nenhum negociante ou taberneiro, ainda mesmo coronel da Guarda Nacional, poderá
vender farinha em culha, que é ladroeira, multa
de 20$000.
5. Negro sem bilhete tarde da noite é ladrão. Multa no senhor 5$000.

Corbeile, ministro de Luiz XVIII, a primeira
6. Português de braço dado com negra
vez que foi ao gabinete Del-rei, para despacho, cativa, noite, é fábrica de mulatos malcriados,
começou por tirar com todo sossego e pôr em cadeia nos dois (um em cada xadrez por causa
cima dum móvel os óculos, o lenço de assoar, a das dúvidas).
caixa de rapé e a carteira.
7. Todo o indivíduo de raça canina sem a
Surpreendido o rei desta falta de etiqueta, coleira — bola me valha. Ainda mesmo que seja
perguntou-lhe, um pouco zangado:
desses de cabelinho branco amarelado.
— Então vem aqui para despejar os bol8. É proibida a venda de leite com água
sos?
ou água com leite, porque prejudica o negócio
— Sim, meu senhor, quero distinguir-me cá da minha dona. Quebrarei a culha do vendilhão.
dos que vêm cá para enchê-los.
9. Boi ou vaca deitada na rua sem lanterna nos chifres, de modo que os andantes a
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vejam bem de longe, multa de 5$000.

muita pressa!

10. Cantadores de modinhas desafinadas
tarde da noite na porta das caçoilas, cadeia até
de manhã, porque não quero esses desaforos
cá pelos meus fundos.

— Que queres?... Fez isto para evitar as
tristezas do aniversário da morte de sua primeira
esposa.
1154

11. Ninguém poderá andar armado com
armação alguma, nem de pau na mão, de noite,
que é perigoso. Multa de 4$000.

Num exame de medicina:
— O que é um defluxo?

12. Negra ou mulata que andar na rua de
noite toda requebrando — cabeça rapada e uma
dúzia de bolos, para evitar o desaforo de certos
velhos que andam de rixa com as mulheres.
13. Toda a contraversão omitida nesta
postura será resolvida pelo meu entendimento.
E para constar e não dizerem depois que
não sabiam, mando pregar este na porta e na
frente do boticário, lugar onde se fala da vida
alheia.

— É uma tempestade dentro do nariz.
1155
Um rapaz solicita um emprego em casa
de um banqueiro:
— Sinto muito, disse este, não poder empregá-lo. É meu sistema não admitir rapazes
solteiros em minha casa.
— Quanto a isso podemo-nos arranjar.

O fiscal-geral Alonso de Pires Franco”.

— Como?
— O senhor não tem uma filha?

1151
Passageiro: — Calculo que você deve ter
corrido muito risco na sua carreira marítima.
Marinheiro: — Muito! Uma vez estive para
morrer afogado, por um triz.
Passageiro: — Ah, sim? Conte-me como
foi isso.
Marinheiro: — Adormeci no banho, e esqueci-me de fechar a torneira.

1156
Em um comboio:
— Minha senhora, Vossa Excelência incomoda-se com o fumo?
— Incomodo-me alguma coisa.
— Pois eu absolutamente nada. O que é
a gente estar acostumado!...

1152

1157

Apresenta-se um inglês à porta de um
dos hotéis situados no monte Tirol:
— Um quarto.
— Impossível, tudo cheio, responde o
dono do estabelecimento. Apenas tenho a minha filha. O senhor compreende que...
— Isto pouco importa, replicou o inglês.
Tenho a honra de pedir-lhe a mão de sua filha!...

Num botequim.
Um freguês que veio almoçar, depois de
esperar tempo infinito, chama um criado que
passa e diz-lhe:
— Há quanto tempo está você neste estabelecimento?
— Há seis semanas.
— Então me desculpe tê-lo chamado.
Ainda aqui não estava quando eu pedi o almoço.

1153
— É exato que teu irmão casou pela segunda vez?

1158

— Sim.

Entre devedor e credor:

— Antes de nove meses de enviuvar, é

— Senhor, a sua conduta é a de um ho-
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mem que não tem sombra de delicadeza!

1163

— Não tem razão! Diga antes que é a
Uma cozinheira tendo queimado o assaconduta de um homem que não tem sombra de do, foi queixar-se à patroa que o gato o tinha
dinheiro.
comido:
— Quanto pesava o assado?
1159

— Cinco quilos.

— Mamãe?

— Traga-me o gato.

— Que é, minha filha?
— Você não me disse esta manhã quando me explicava a gramática, que o masculino
deve estar sempre de acordo com o feminino?

1164
— Luluzinha, onde está o teu irmão?
— Está fechado há uma hora no porão...

— Disse... e então?
— Então por que é que briga sempre com
o papai?
1160

tos?

— Então vocês não estão brincando jun-

— Sim, mamãe. Estamos brincando de
telefone. Eu sou a empregada e ele está esperando... a comunicação.

No restaurante:
— Esta sopa tem uma aranha!

1165

— Quando a trouxe, não estava lá.

Num banquete de médicos o orador, perorando:

— Pois olhe, aqui a tem!

— Convido-os, pois, caros colegas, a be— Talvez fosse caçar alguma mosca que bermos à saúde...
a sopa tivesse.
— Um espectador, escandalizado:
— Mas que descarados!

1161
Um príncipe ouvia a alocução de um burgomestre, quando um burro começou a zurrar.

1166

— Este burro não se calará! exclama o
príncipe.

Ela: — Se eu morresse o que farias?
Ele: — Ficaria louco!

O burgomestre, espinhado, interrompe-se e diz:

Ela: — Casar-te-ias de novo?

— Vossa Alteza refere-se a mim?

Ele: — Não ficaria louco a este ponto!

— Não senhor, torna o príncipe; refiro-me
ao outro!

1167
Num exame.

1162
pra.

Entra um freguês num armazém, e com-

Não tendo troco, diz o caixeiro: — Amanhã você o pagará.

O examinador: — O que vem a ser uma
dívida flutuante?
O candidato (depois de alguns momentos
de profunda reflexão): — É... é... um navio hipotecado!

— Suponha que eu morra hoje!...
— Oh! não tem dúvida, pouco se perde
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1168

1172

As crianças:
— Tu sabes, mamãe, que há sábios que
dizem que os animais falam.
— Sim? E como nós não os entendemos?

Calino sonhou um dia que estava falando
com S. Tiago:
— Queres mil libras? Disse-lhe o santo,
mostrando-lhe um maço de notas do banco.
— Quero, sim senhor.

— Ora, mamãe, isso não é razão, porque
dizem que os ingleses também falam e, entretanto, não conheço ninguém que os compreenda!
1169
Um rapagão tem um tio muito rico. E ontem, encontrou-se com o Leonel, que lhe perguntou:

— Em ouro ou em notas?
— Em ouro.
— Pois espera, que eu vou trocar.
Entretanto, Calino acordou, e dando um
profundo suspiro, disse convicto:
— Antes eu tivesse aceitado as notas!

— Que diabo tens tu que anda tão triste?
— Inquieta-me o estado de meu tio.

1173

— Como?... eu encontrei-o há pouco e
A mãe de uma menina pilhou-a estando
parece gozar uma saúde de ferro.
a rezar de joelhos, defronte do oratório, com o
— Pois é justamente isso o que me in- mais evangélico recolhimento:
quieta.
— Por quem estás rezando, minha filha?
— Pelo diabo, mamãe.
da?

1170
Na Câmara Federal.
Falava o deputado A aludindo a serviços
que tem prestado à República. O deputado B,
interrompendo-o:
— Também Vossa Excelência tem feito
tudo. Eu creio que a própria Escritura Sagrada
está errada. Em princípio, Deus fez primeiro o
mundo, depois fez Vossa Excelência e Vossa
Excelência o resto.
O deputado A — Fiz tudo e, o que eu não
fiz, foi Vossa Excelência.

— Heim? Que dizes, menina? Estás doi-

— E então? — volveu ela com o seu mais
mimoso sorriso infantil — todo o mundo quer tão
mal ao diabo, que eu estou pedindo a Nosso Senhor que tenha pena dele.

1174
Madame Celeste encontra sua cozinheira
dormindo sobre os temperos espalhados sobre
a mesa da cozinha.
— Ó Maria, acorda! Lá por você ter fama
de quituteira não é uma razão para dormir sobre
os seus “louros”!

1171
— Ela morreu com toda sua lucidez de
espírito? indagava alguém ao doutor Xisto que
perdeu ultimamente sua sogra.

1175

— Eu acredito na metempsicose e estou
— Todinha, minutos antes de expirar ati- muito convencido de que minha alma ainda há
rou-me à cara um vidro de remédio!
de habitar o corpo de um burro.
— Pois fica certo que não precisas morrer
para isso.
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1176

1180

Um espectador para uma senhora que
está na sua frente:
— Minha senhora, Vossa Excelência dava-se ao incômodo de tirar o seu chapéu?

Entre primos:
— Diga-me, primo, é verdade o que tenho
ouvido dizer?
— O quê?

— O senhor está doido?

— Que na África há só mulheres pretas?

— Mas eu paguei cinco mil réis pelo meu
lugar, para ver.
— Pois eu paguei cem mil réis pelo meu
chapéu para que me vissem.

— Não; há pretas e brancas.
ser!...

— Então são às riscas? Que lindo deve

1181

1177

Falava-se das pessoas que chegam a
Um marido que vivia mal com a mulher e
pior com a sogra, foi arrendar uma casa que ti- uma idade avançadíssima, de noventa anos
nha três quartos de cama juntos uns aos outros: pelo menos.
O Lamego estava presente e exclamou:
— Agora é que eu vou dormir à vontade,
dizia ele para um amigo: minha mulher vai ficar
— Essas idades só atingiram as pessoas
no quarto da esquerda, minha sogra no da direi- que nasceram antigamente. Vejam lá se alguma
ta...
das que nasceram nestes últimos anos já conseguiu chegar a essa idade!
— E tu, no do centro?
— Não, eu vou ficar no quarto da vizinha
defronte.

1182
— Então Rosa, já achaste colocação?

1178
Um sujeito entra em um hotel para almoçar e vê o hoteleiro aos sopapos com a mulher.
Senta-se e espera. Mas a briga não acaba e ele, então, impacientando-se, dá um murro
na mesa:
— Então, não me servem? Quem é o
dono desta casa?
O hoteleiro muito atrapalhado:
cidir.

— Achei, sim, na casa do comendador
Simplício.
— Estás a gostar?
-me.

— Não. Estou até resolvida a despedir— Já?!...

— Sim. A casa não é má; mas acho o patrão muito frio...

— É isso mesmo que estamos aqui a de-

1183
Entre marido e mulher, durante uma
questão:
— A senhora nasceu para ser a mulher de
um estúpido!

1179
Dois amigos encontram-se no grêmio:

— Cá estou cumprindo o meu destino...

— Diz-me onde é que mora o teu médico?
Tenho a minha sogra a morrer!

1184

— Oh! desgraçado! Procura outro!
Porque é a ele que a minha sogra deve
por estar viva!

Certo sujeito, sendo perguntado por que
não se casava, respondeu:
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for boa, tenho que perdê-la; se má, aguentá-la;
se pobre, sustentá-la; se rica, sofrê-la; se feia,
aborrecê-la; se formosa, guardá-la, com receio
da cobiça dos outros. Não me convém o casamento.

1189
No mercado.
Passa Francisco com sua mulher:
— Ó patrão, compra-me estas gralhas?
— Deus me livre! Já tenho duas em casa.

1185
Em uma hospedaria de Londres acha-se
no pátio interno a seguinte recomendação:
“É proibido abraçar as criadas, para evitar
que se quebrem... os pratos.”

A mulher:
— Para que és mentiroso? Que gralha temos nós em casa?
— É boa! Tu e tua mãe.
1190

1186

No confessionário:

Professor: — Qual é a significação da palavra “salário”?
Aluno: — Não sei senhor professor.
Professor: — Ora, diga-me: que faz seu
pai toda semana?

— Minha filha, é pecado dançar.
— Mas por quê? Pois ao menos sei de
um santo que até aprova a dança.
— Impossível! Estás enganada!

— Trabalha.

— São Guido.

— Quando lhe pagam?
— Todos os sábados.
— Então que leva ele para a casa quando
sai da oficina ao sábado?
— Uma bebedeira.

1191
A filha queixa-se à mãe do mau procedimento do marido:
— Outrora seu coração batia por mim.
— E agora?

1187
bios...

Ela: — Dizem que os beijos têm micró-

Ele: — Tolice! E também dizem qual é a
doença perigosa que eles podem originar?...
Ela: — O casamento, algumas vezes.

bate.

— E agora, mamãe, é a mão dele que me

1192
Em casa de uma baronesa moderna e endinheirada:
— Maria! (chamando a criada).
— Minha senhora.

1188
— Nosso amigo Malheiros é doutor em
medicina ou em direito?

— Olha, vai buscar peixe ao mercado que
tenho hoje gente para jantar; mas não o compres à minha mãe, que é muito careira.

— Em ambas as coisas.
— Mas, com certeza, é mais fraco em
uma especialidade do que na outra. Em qual?
— Em ambas.

1193
A sogra visita o genro e conta-lhe todas
as novidades possíveis. De repente, interrompe
o discurso:
— Com que então, está doente?
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— Doem-me os ouvidos horrivelmente.

1197

— Coitado! Muito sinto! E desde quando?
— Oh! querida mamãe! Desde que a senhora aqui está!

Mãe: — Mas por que pensas que o senhor
Xenocratas tenciona pedir-te em casamento?
Filha: — Oh mamãe! pois não vê que ele
tem um ar tão atoleimado!

1194

1198

Simplício deita discurso no jantar de núpcias do seu amigo Ferraz:

Pai: — Meu filho, não fala tanto! Os que
falam enquanto trabalham nunca fazem nada
— Deus proteja os casadinhos de fres- que preste.
cos, e quanto ao marido, posso falar sem rebuços, porque assisti ao seu batizado, assisti ao
Filho: — E os advogados, então?
jantar da sua primeira comunhão, ao lanche do
seu bacharelado, à refeição de hoje e ainda espero viver alguns anos para ir também ao seu
1199
enterro...
Entre marido e mulher:
Houve um frio entre os convidados.
— É verdade, minha querida. A ciência
assegura que as mulheres têm mais necessidade de dormir muito mais do que os homens...
1195
— Sim?
Em uma aula.
Professor: — Que entende o menino por
autenticidade? Exemplo: “Esta declaração é autêntica”.

— ... e por isso te peço que, quando eu
sair à noite, não me esperes acordada.

Aluno: — Não sei.

1200

Professor: — É o mesmo que dizer que a
declaração é verdadeira.
dade?

— Então autenticidade quer dizer veraci— Mais ou menos.

— Como é que se tem descoberto, agora
na eleição presidencial, algumas autênticas falsas?

vazia:

Um médico volta da caça com a sacola

— As perdizes, exclama ele ao entrar em
casa, andavam hoje com muita sorte. Não fui capaz de pegar uma só.
— Desengana-te, meu amigo, diz a mulher, és muito melhor com as tuas receitas do
que com a espingarda.

— Em política tudo é possível.

1201
Calino, de visita:

1196
A criada vem buscar o seu baú na casa
de onde foi despedida:
— Então — pergunta a ex-patroa —, que
lhe disseram na casa nova quando souberam
que você tinha saído daqui?

— Que lindo o seu menino, senhora! Que
idade ele tem?
— Fez ontem justamente quatro anos.
— Então, menino, gosta de estar assim a
cavalo, nos joelhos de seu avozinho?

— Gosto; e até me parece que monto em
burro
de
verdade.
— Disseram que uma criada que aturou a
senhora dois meses, deve ser um anjo.
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1202

1207

Passeio ao campo.
Sogra: — Como é formosa a Natureza!
Ao ver estas paisagens dá-me vontade de ser
uma avezinha.

O marido: — Sabes, meu bem, fui nomeado membro da Comissão do Orçamento.
A esposa: — Pobre país!

Genro: — Eu uma espingarda.

1208

1203
Um amigo encontra um médico recentemente diplomado:
— Ó meu caro! Então, foste feliz com o
teu primeiro cliente?

Em casa de madame Celestina fala-se no
mau proceder da esposa do pintor J. Alguém,
que pertence à vida das boas línguas:
— Nada mais natural! Enquanto o marido
pinta quadros, ela pinta... o sete.

— Felicíssimo. Era a sogra do Tadeu...

1209

— E salvaste-a?
— Não, morreu... Um generoso, o Tadeu,
um generoso.

A noiva e a família estão na igreja para
celebrar-se o casamento e só falta o noivo, que
completou 80 anos.
padre:

1204
Uma manhã, um rapaz encontrou, numa
praia de banhos, uma florista que passeava muito pensativa e, ao vê-la com os olhos fitos no
chão, arriscou uma pergunta:

Afinal apresentou-se o velho e diz-lhe o

— Homem, graças a Deus!... De outra
vez procure ser mais pontual.
1210

— Procura alguma coisa, senhorita?

Num porto militar do Egito certo soldado
de artilharia tem o encargo diário de disparar um
— Sim... Procuro um genro para mamãe... tiro de canhão, ao bater preciso do meio-dia.
A semana passada um oficial transferido
para o porto pergunta ao soldado:

1205
Dizia um borracho filosofando:
— O corpo, é preciso acostumá-lo às contrariedades. Pede água? Dá-se lhe vinho!

— Como sabes tu a hora certa de disparar o canhão?
— Pelo meu relógio.
— Então regula bem?

— E se pede vinho? Pergunta-lhe alguém.
— Homem! Também alguma vez se lhe
deve fazer a vontade!
1206
— Teu marido não fez objeção, quando
lhe mostraste a conta da modista?
eu...

— Como um cronômetro. E é um relojoeiro suíço, que há pouco veio estabelecer-se aqui,
que o acerta. É pontualíssimo.
Por volta de meio dia, o oficial passa pela
loja do relojoeiro suíço e o vê à porta, de ouvido
à escuta. E pergunta-lhe:
— Está à espera de alguém?

— Se fez! Ia dar largas ao furor, quando

— Estou à espera do tiro.
— Para quê?

— Quando tu?
— ... lhe mostrei, logo a seguir, a conta do
sapateiro. Foi um santo remédio. Perdeu a fala!

— Para acertar os meus relógios.
E anda por esse mundo tanto sábio à procura de descobrir o moto-contínuo, a quadratura
do círculo ou a trisecção do ângulo...
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1211

e, lendo um letreiro que vê em frente:

— O senhor tosse hoje melhor do que ontem, disse um médico ao doente.
— Não se admire, respondeu este; estive
a ensaiar-me toda a noite.

— “Retrete”.
— Então compadre, diz o primeiro, vamos
tomar alguma coisa.
1217

1212

Em um exame de história:

Um ébrio batendo numa porta:

— Quando Agátocles desembarcou em
África, o que fez?

— É aqui que mora o dono da casa?
— Não senhor, é mais adiante.

— Destruiu todos os seus navios.
— Com que fim?

1213
Um padre gordo e pesado escorrega na
rua e cai redondamente ao chão. Um rapaz dirige-lhe esta exclamação:

— Com o fim de mostrar ao inimigo de
que pau era a canoa.

— Homem sem fé!

1218

— Sem fé! Por quê?
— Porque a fé sustenta e Vossa Reverendíssima tem naturalmente tão pouca, que levou
esta queda.

No tribunal:
— Por que furtou o relógio a este homem?
— Eu só lhe puxei a corrente; o relógio é
que quis vir agarrado a ela.

1214
Dois oficiais de justiça, encarregados de
uma diligência, vendo-se maltratados por palavras e obras, lançaram imediatamente um auto
que terminava do modo seguinte:
— “... Os quais indivíduos, maltratando-nos, nos disseram que éramos tratantes e ladrões. O que afirmamos por ser verdade.”

1219
— Casei-me com uma velha.
— Ah, isso é mau.
— Não é tanto assim.
— Como não?
— A velhota tinha um prédio.

1215

— Ah, isso é bom.

— Que te parece o doutor?
— Aquele diabo não diz duas palavras a
um doente. Receita e sai logo pela porta fora.
— Bem sei; é dos tais que desfecham
sem fazer pontaria.

— Não é tanto assim.
— Como não?
— O prédio queimou-se.
— Ah, isso é mau.
— Não é tanto assim.

1216
Viajavam em caminho de ferro dois campônios. Ao parar o comboio numa estação, pergunta um deles:
— Que estação é esta?
O outro chega à portinhola da carruagem
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1220
do?

1225

— É apreciador de café, senhor Felizar-

Entre marido e mulher.

Ela: — Não conheces que bebeste de— Depende, senhor. Como sou comissá- mais?
rio, estou desgostoso com ele; mas, em tempo
Ele: — Quando bebo demais não conhede calor, não conheço melhor bebida... refresca
ço
nada.
e esquenta...
1226
1221
A uma senhora moça que enviuvara há
pouco tempo, perguntava uma amiga:
va?

— Tu tencionas conservar-te sempre viú-

— Sempre, não; tenciono sê-lo de quando em quando.
1222
Havia muitos dias que estava de cama
um amigo da pinga:

te:

Uma mendiga ainda moça a um transeun-

— Uma esmolinha, pelo amor de Deus,
para uma pobre carregada de família!...
— Você tem filhos?...
— Ainda não senhor, mas se for preciso
posso ter...
1227
O diretor de um colégio explica a uma família o regime interno da casa, passadio, etc:

— Vai ver como está o tempo, disse ele
à mulher.

— Às quintas-feiras, suprimimos o feijão.

— Não muito bem, respondeu ela; está
um pouco toldado.

— É cantado um coro, pelos alunos, e depois meia hora de ginástica.

— Servem então outro prato?

— Ah! suspirou o bêbado, quem me dera
estar com ele.

1228

1223

A senhora Marieta, casada há pouco temUma senhora gabava a inteligência do fi- po, gosta de rir e brincar pois ainda é bastante
lho, em uma reunião de amigos:
jovem. Vendo sua criada entrar no salão, foi pé
— Imaginem que não sabe ainda falar, e, ante pé e abraçou-a bruscamente, para fazer-lhe medo.
entretanto, conta até dez...
E a criada, sem se assustar, disse apeE dirigindo-se ao pequeno:
nas:
— Meu filho, quantos olhos tem a ma— Olhe que minha ama pode ver...
mãe?
— Três.
— Não é isso seu bobinho! Diga quantos
pés tem o papai!
— Quatro.

1229
Dois portugueses encontram-se e travam
este diálogo:
— Oh! P’reira, como baes?

1224

— Eu vem; estou casado.

— Papá, por que são tão brancas aquelas
vacas?
— Ora essa, porque dão leite!
— E que dão as que são mais escuras?
— Essas... essas dão café com leite!

— Casado? E já tens filho?
— Três, cujos nomes têm as iniciais pela
ordem do alfabeto: o primeiro chama-se Anrique, o segundo, Bicente e o terceiro Cibastião.
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1230
dizia:

1235

Um sujeito, falando de artistas célebres,

Entre dois amigos que se encontram:

— Então, já achaste algum emprego?
— Apeles foi sem dúvida um dos primei— Faço diligências para entrar em um
ros pintores e criou os mais belos artistas no seu
banco.
gênero.
— Quando?
Calino, muito ingênuo:
— De noite.

— Então foi pintor e ama seca.

1236

1231

Em casa do comendador Sovina:

— Meu amigo, o progresso não é uma palavra vã. Quando um dia passar sobre o mar, a
três quilômetros acima do nível das águas, eu
lhe garanto que não sentirá o enjôo.

— Que pensa você destes charutos?
— Acho melhor não pensar neles!

— É verdade! Mas sentirei com certeza, a
vertigem das alturas.
1237
Conselho de um amigo da Humanidade:

1232
Um filho de Calino entrou para o colégio
e foi pilhado a encher de algodão em rama um
dos ouvidos:

“Se um pobre vem vos pedir uma esmola
não o enxoteis, dai-lhe bons conselhos e mandai-o a uma pessoa de vossas relações.”

— Para que é isso? perguntaram-lhe os
colegas.
— Ora esta! respondeu ele, é para aquilo
que entrar por um ouvido não sair pelo outro.

1238
— Estou ansioso por ver o Conselheiro
fazer as pazes com a mulher e desistir do divórcio.
— É amigo íntimo do casal?

1233
— Aquela moça tem cerca de trezentos
contos em bens de raiz. E não é só, tem uma
tia velha de quem é herdeira de outros tantos
contos.
— Pois é pena que o raio da velha seja
também de raiz...

— Não senhora. Sou credor.
1239
Simplício mete as botas num dos seus
conhecidos.
— Aquele sujeito não presta. É daqueles
que só encaram as pessoas quando eles estão
de costas.

1234

1240

Carlinhos, você me explica uma coisa!
Fala-se sempre de luas novas, pois bem. Quando ficam velhas, que fazem delas?

— Vossa Excelência não dança tango?

— Não sabes, Deus as corta em pedacinhos e faz estrelas!

— Eu danço... sem exagero.

— É muito indecente.
— Ah! sem exagero é muito decente.
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1241

irmazinha, pergunta à sua mamã:

Um indivíduo, pedindo a mão de certa
moça, por quem se dizia apaixonadíssimo, obteve do pai desta ser-lhe apresentado, a fim de
ver se era aceito.
Na ocasião oportuna, quis o futuro noivo
passar por poeta, concluindo assim o seu discurso:
— De tão belo serafim, sim, sim?

— Mamã, dize-me, para onde foi a mana
Ernestina?
— Para o céu, respondeu a mãe.
— Para o céu! observou Elisa. Então ficou sendo um anjinho?
— Certamente, minha filha.
— Ah! já percebo. Quando Nosso Senhor
quer mais um anjinho lá para o céu escreve ao
doutor!...

Ao que responde prontamente a moça:
— A tão grande toleirão, não, não.

1246

1242

Garçom: — O senhor quer uma costeleta
e de sobremesa uma maçã?

Entre homens de letras:

— Homem, já me vou convencendo de
O cliente: — Horror! As duas coisas que
que tenho mais jeito para droguista do que para perderam Adão? Nunca!
autor dramático...
— Por quê?
— Porque todas as minhas revistas dão
em droga.

1247
De Bocage:
Florentina (num salão): — Oh, senhor Bocage, lagartixa, nunca vi esse bichinho em salão, o senhor já?

1243
Viagem de lua de mel.
Ela: — Como estás pensativo!

Bocage: — Já e com o bichinho uma “flor
em tina”.

Ele: — Não... meu anjo!
Ela: — Não ocultes o que tens! Desde anteontem não formamos nós um ente só!
Ele: — Sim, mas a julgar pela conta do
hotel, o dono não pensa assim!

1248
Um jogador — Ó Zé! dá-me dois tostões
que vou ali enganar um palerma?

1244

— Mas não é a mim?!

Um prestidigitador, explicando uma sorte:
— Neste saco metemos uma garrafa de
1249
vinagre, um quilo de pimenta, um gato, uma víA uma senhora muito medrosa, que ia de
bora, um morcego, um bocado de pulgas, uns
passagem
a bordo de um paquete, dizia uma
alfinetes, rosalgar, um esfregão. Quereis saber
vez
um
sujeito,
provavelmente para distrair e dio que sai?
minuir-lhe o susto:
Uma voz das galerias — Sai minha sogra!
— Imagine a senhora que um tubarão engoliu uma vez um paquete.
1245
É interessante este exemplo da tão
conhecida e terrível inocência dos pequeninos:
Elisa, a quem morreu há poucos dias uma

— É impossível, observou a senhora; um
paquete não cabe na boca de um tubarão.
— Qual não cabe, a boca do tubarão é
enorme. Vossa Excelência não come nozes?
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— De certo que sim, quebro primeiro a
casca e como depois o miolo.
— Foi exatamente o que fez o tubarão.
Meteu o paquete na boca, quebrou-o, e comeu
a tripulação e deitou fora a casca...

1254
Ele: — Ainda uma cena de ciúme! Não
volto cheio de carinhos?
Ela: — Sim, mas com a carteira vazia!
1255

1250

Depois de uma violenta discussão entre
Calino sacode umas calças da janela
um
casal,
a mulher pespega uma bofetada no
abaixo. As calças caem à rua, e ele começa a
marido.
gritar aflitíssimo:
Este homem pachorrento, exclama:
— Meu Deus! Que horrível desgraça!
do:

Acode a mulher, e indagando do sucedi-

— Oh! homem; não vale a pena essa gritaria por tão pouca coisa!
— Não vale a pena! Ora, imagina se eu
tivesse as calças vestidas?...
1251

— Minha senhora, quando, há doze anos,
pedi a sua mão, não me passara pela mente que
seria para este uso!
1256

— Apresento-lhe, minha senhora, um
amigo meu, excelente agricultor. É menos tolo
do que parece.

— Minha senhora, retorquiu o outro, é a
— Como diabo tem o senhor a barba ne- diferença que existe entre o meu amigo e eu.
gra, enquanto que os seus cabelos são grisalhos?
— Nada mais simples: questão de idade.
O cabelo nasceu vinte anos mais cedo do que a
barba.
1252
Certo pregador não podendo atinar com o
fio do seu sermão, exclamou:

1257
— O senhor, mancebo, tem fortuna; eu
experiência; associemo-nos. Eu lhe transmitirei
a minha experiência. Ao cabo de cinco anos o
nosso êxito será completo.
— Que terei eu ao cabo de cinco anos?
— A minha experiência.

“Queridos ouvintes, perdi a memória!”

— E o senhor?

Ouvido isto por um brejeiro que estava de
parte, pôs-se este a gritar:

— A sua fortuna.

“Fechem as portas da igreja, tudo que
está aqui é gente de bem, e a memória do senhor padre há de por força aparecer...”
1258
Diálogo entre duas amigas:
— Quem é aquela que ali vem?

1253
O senhor é capaz de me publicar de graça, um anúncio na sua folha, diz um conhecido
e estopador poeta a um jornalista.
— Pois não, meu caro, acode este, até
um soneto.

— Maricas.
— Não me recordo...
— Como?... não te recordas, quando ainda ontem lhe estivemos cortando na pele?!
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1259

1264

Um pobre segue um sujeito a pedir-lhe
esmola. O sujeito mete a mão na algibeira...

Esposa (ao marido): — Afinal, apanhei-te a beijar a criada. És capaz de ter o descaramento de me quereres beijar com essa mesma
— Que os santos do céu o sigam no ca- boca?!...
minho da vida... dizia o pobre.
1265
O sujeito tirou a mão da algibeira, sem
dar nada.
Santos está preso na Detenção por causa
da sua última falcatrua.
— ... que o sigam, continua o pobre, mas
que nunca o apanhem, seu grande sovina!
O guarda comunica-lhe a visita do seu
advogado:
— Não estou para amolação, responde
Santos, diga-lhe que fui dar um giro.

1260
Entre amigos:
— O meu pobre tio foi declarado alienado.
— Compreendo o teu desgosto.
— O pior é que os bens dele estão também nas mesmas condições.
— Não compreendo...
— Todos alienados!

1266
— Ah! doutor! Não temo a morte, o que
eu temo é que possa vir a enterrar-me viva.
— Qual! Não tenha cuidado nenhum.
Sendo eu seu médico, hão de enterrá-la bem
morta.
1267

1261

— Estavas de joelho quando fizeste a tua
declaração?

Entre amigas:
— De certo que não vais casar com ele
sem estares inteiramente informada a seu respeito?
— Olha, minha querida, se eu estivesse
inteiramente informada a seu respeito, podia
muito bem suceder que não quisesse casar com
ele!
1262
— Por que não te casas com Henriqueta?
É um anjo.
— Sim, mas pinta-se.
tado?

— ?...
lhos.

— Ela estava sentada sobre os meus joe1268
A velha presumida:

— Quando eu era da tua idade, os homens andavam aos bandos à roda de mim como
as moscas em volta de um favo de mel!...
— Mas foram todos mais espertos do que
as moscas, porque nenhum se deixou pegar!

— E quando viste tu um anjo sem ser pin1269
À porta de um café:

1263
Um pequeno sai de casa, vai para o quintal, tira as botinas, faz um buraco, mete os pés
dentro, cobre de terra e fica quieto.
mãe.

— Não...

— Que estás fazendo aí? pergunta-lhe a
— Plantei-me para ver se cresço

— Ó homem! Como estás melancólico! O
que te apoquenta?
— É porque tenho uma porção de dívidas
e não vejo maneira de pagá-las.
— Não te rales, não sejas tolo! Basta que
os teus credores se inquietem!
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1270

— Coitado! E desde quando atura você
essa maçada?

À mesa dum hotel achavam-se vários
comensais.

— Começo amanhã...

Um, pondo para o seu lado um prato com
azeitonas d’Elva, as ia comendo todas.

1275

— Cavalheiro, lhe disse um vizinho do
lado, há mais quem goste de azeitonas...

Entre amigos:

— Então casas, ou não, com essa rica
— É possível, respondeu o outro todo
herdeira
a quem fazias a corte?
amável; porém do que eu é que não há...
— Não me fales nisso, respondeu o outro.
E continuou a devorá-las...
Tem um defeito de pronúncia, que é um horrível
obstáculo.
1271

— E que defeito é esse?

Quando Calino faz espírito, é uma coisa
impossível.

— Não há meio de fazer-lhe pronunciar
o “sim”.

Exemplo:
ro:

1276

Entra numa loja de papel e diz ao caixei— Quero papel de marca grande.
— Quanto?

Dona Bibi, normalista, queria oferecer
ao seu noivo uma obra de bordados e hesitava
acerca do ponto de costura que convinha empregar.
— Vale mais — disse-lhe a mãe — empregar um ponto à antiga.

— Dois dedos e meio.

— De fato, convém e é mais gramatical
bordar ao “passado” o “presente” do “futuro”.

— O quê?
— Dois dedos e meio.
— Não compreendo.
— Pois é bem simples, meu caro amigo:
dois dedos e meio, é meia mão.
1272
Madalena: — Para obter a minha mão entenda-se com a mamã. Isso não se trata com o
papá.

1277
— O coração, exclama o poeta, é um cofre, que só o amor pode abrir.
— Será, replicou o cínico; mas o dinheiro é uma chave, que pode fazer exatamente a
mesma coisa.
1278

Roberto: — Pois sim. Diga-me uma coisa: na sua família é regra geral governarem as
mulheres?

Numa delegacia:
letó...

1273

— Você é acusado de ter roubado um pa— ... preto.

Máxima de um cínico:
“Por mais surda que uma mulher seja,
quando se fala de pendentes, de brilhantes, é
todo ouvidos.”
1274
— Homem, que diabo tem você, que anda
com um ar tão preocupado?
— Se lhe parece! Trabalhar pela manhã,
de tarde e à noite!
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1279

1284

Apresentado por Houssaye a Veuillot,
Baudelaire desde logo com aquele modo ríspido
que lhe era particular quando queria fazer vista:
— Não creio em Deus!

Ela: — A sua declaração lisonjeia-me
bastante; mas, já há muito que abandonei todas
as ideias de casamento. Hoje, toda eu pertença
aos meus gatos.

Ele: — Ah! minha senhora, pode estar
— Ah! como isso deve contrariá-lo! tornou convencida de semelhante coisa. Num coração
Veuillot com tristeza.
onde cabem dezesseis gatos, ainda há de haver
um lugarzinho para mim.
1280
1285

Outrora você era democrata, diziam a Alfiere. Já mudou de opinião?

Filhinha: — Minha mãe! quero uma boneca
nova...
— Quando eu era democrata, só tinha
frequentado os grandes, ainda não conhecia os
Mãe: — Mas tua boneca velha ainda está
pequenos.
boa...
1281
— João, perguntou a professora — que é
um beijo?

Filhinha: — Pois sim, minha mãe. Eu também ainda estou muito boa, mas a senhora arranjou outra mais nova!

— Não posso explicar bem em palavras,
respondeu o menino. — Mas se quiser realmente saber, posso mostrar.

1286
Num escritório:
— Que quer dizer isto, senhor Rodrigues...? Quem é aqui o chefe?

1282

É o senhor, ou sou eu?

Num salão:

— Infelizmente bem sei que o não sou —
responde o empregado.

— Canta muito bem aquela senhora!...

— Pois, se sabe que não é o chefe, para
que há de estar sempre a dizer asneiras?

Admiravelmente!
— E tem uma voz muito fresca...
— É tanto que o marido está sempre
constipado...

1287
Um desses sujeitos sem cerimônia que
afetam intimidades com a gente conhecida e a
1283
tratam por tu logo que a encontram duas vezes,
deteve na rua Alexandre Dumas e saudou-o com
Ela (depois de meia hora de infrutíferas
toda a galhardia:
buscas de uma agulha “que caiu para o chão e
que há de estar em qualquer parte, não se sabe
— Olá, querido amigo...! Como vais?
onde”): — Não te incomodes mais, meu querido,
— Perfeitamente, respondeu Dumas surjá a achei.
preendido. — E tu, como te chamas?
Ele: — Achaste-a?
Ela: — Achei; afinal de contas, estava
aqui pregada na costura. Agora, arruma tudo
outra vez!
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1288

O noivo está num estado

Epitáfio a propósito.

Que nem se pode lamber...

Bocage, ouvindo dizer que certo médico
errara a cura do seu doente, cuja moléstia aliás
não era de cuidado, e que o doente morrera, disse prontamente:

— Seu padre, não seja mau,

— Pois, ponham-lhe na sepultura o seguinte epitáfio:

Quando está em seu juízo,

Case que assim é preciso,
Pois esse seu Nicolau,
Não quer casar nem a pau!”

“Aqui jaz um homem rico
Nesta rica sepultura,

1291

Escapava da moléstia

Num jantar de médicos, um conviva faz
ao vizinho esta observação:

Se não morresse da cura.”

— Já estão todos com um grão na asa.
— Por quê?
1289
Perguntando alguém a Temístocles porque andava tão triste, sendo amado e estimado
de toda a Grécia, respondeu:

— Porque começaram a estar de acordo
uns com os outros.

1292
— Por isso mesmo, porque o ver-me
Filha: — Por que é que o papá não gosta
amado de todos é sinal de que não tenho feito
do Jorge?
ação tão honrada que me granjeasse inimigos.
Pai: — Porque não me parece capaz de
coisa nenhuma.

1290
A respeito das dificuldades e lutas que
assustam e desanimam os candidatos a patres
familias, dois conhecidos poetas brasileiros, ambos casados, fizeram há anos, os seguintes versos de colaboração:

Filha: — E que objeção tem o papá a fazer ao Armando?
Pai: — Oh! esse é pior; é capaz de tudo.

“Dizem que a Rita Cereja
(De proceder duvidoso...)
Levara a uma certa igreja,
Para dar-lhe a mão de esposo,
Um infeliz... Salvo seja!
Vejam só que desalinho!
A noiva cheirava a sândalo,

1293
Um dançarino deplorável, que tem a mania de dirigir madrigais às senhoras, dizia no último baile do “Cassino”.
cão...

— Parece-me que danço sobre um vul-

— Não, o senhor está dançando sobre
meus pés.

O noivo fedia a vinho.
O padre, vendo esse escândalo
Chamou de parte o padrinho:
— O casório projetado
Não se pode hoje fazer,
Como o senhor pode ver,

1294
— Maria, já encontraste uma fita para o
meu cabelo?
— Já, sim, minha senhora: agora o que
eu não acho é cabelo.
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1295

Cinco minutos depois volta o dono do cavalo e não o encontra mais:

Ele: — Consente em ser minha esposa?

— Onde está o cavalo?

Ela: — Não conheço bastante o senhor...

— Foi-se embora.

Ele: — E daqui a um ano?
Ela: — Talvez então o conheça demais!

ele?

— Eu não disse a você que olhasse para

— Foi o que fiz. Olhei para ele até ele desaparecer naquela esquina!

1296
Em um barbeiro, o freguês suando sob
as mãos pouco suaves do fígaro:
— Irra! Mas o senhor está me esfolhando
vivo? Onde está seu patrão?
— Foi fazer a barba em outra casa...
1297
Carlinho pergunta ao seu amigo Toninho:
— Tu sabes por que não se vê o sol quando chove?

1301
O Morais: — Sim? Nunca dei por isso. O
que fazem eles?
O Araújo: — Um é jornalista, e escreve,
principalmente, a louvar as vantagens do automobilismo; o segundo é agente de fábricas estrangeiras e vende automóveis; o terceiro, finalmente, é cirurgião, especialista dos ferimentos e
fraturas, que os automóveis fazem!

— Não...
— Palerma! Quando a chuva cai ela apaga o sol.

1302
— Quando é que um empregado público
parece-se com um enfermo?

1298

—??

Num trem de ferro.

— Quando é suspenso.

Um viajante oferece um cálice de Porto a
um inglês que está ao seu lado, e vai enxugar o
cálice com o lenço:
— Non! diz o inglês. Mim gosta mais beber depois de sua boca do que depois de sua
nariz.

1303
— Sabes dizer-me qual é a coisa que
mais se parece com a metade da Lua?
O interrogado fica perplexo, rumina umas
respostas e finalmente responde:

1299

— A outra metade.

Lua de... fel.
Ela: — Lembras-te daquele jantar em que
nos encontramos pela primeira vez?
Ele (suspirando): — Se me lembro! Éramos treze a mesa!
1300
— Você olha pro meu cavalo, enquanto
entro naquele botequim para tomar um refresco!

1304
O genro (curioso): — Compreendi perfeitamente.
A senhora disse que eu sou a sua sombra... Eu não sou tão burro como pensa.

— Pois não.
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1305

— É um documento pelo qual o credor se
obriga a deixar em paz o pobre devedor no fim
Certo rapaz procura um professor de gi- do dia do vencimento.
nástica:
— Professor, eu tenho muitos credores;
poderia me indicar um meio de me libertar deles?

1309

Miguelzinho: — Eu gostaria muito de ter
— Oh! com uma satisfação física como a vivido na Idade Média.
sua, nada de mais fácil.
— Por quê?
— E como?
— Porque naquela época os rapazes
— Assim, o senhor levanta a perna direi- eram mui pouco instruídos.
ta... assim... enrija o pé... assim... e depois dá
um impulso para frente, desferindo um golpe vigoroso... assim...
1310
— Compreendi.
O alferes Negreiros, no momento em que
ditava
umas coisas de detalhe a um cabo, para
— E por esta lição deve-me vinte mil réis!
um instante, e diz:
— Muito bem; um, dois, três...
— Ó homem! escreves “coronel” com “c”
Dá um pontapé no professor, atira-o por pequeno. Para quando deixas o “c” grande?
terra e ganha a rua às pressas!
Naturalmente, para quando tenhas de escrever
“general”.
1306

1311

Um casal infeliz quer separar-se legitimamente:
— Enfim, senhor, pergunta o juiz que os
ouve, qual a vossa principal queixa contra vossa
esposa?

Ele: — Ai! a mim o mar muito me afeta!
Ela: — Bem me queria parecer. É por isso
que sempre o achei muito afetado.

— É fria, indiferente...

1312

— É verdade isso?
— ... incapaz de testemunhar o menor
amor...
vagar.

— Bem... eu verificarei tudo isso... com
1307

— Um homem e uma casca de laranja
têm coisas muito parecidas.

Um velho advogado, gravemente enfermo, fez o seu testamento, deixando toda a sua
fortuna aos doidos:
guém.

— Que ideia é esta? perguntou-lhe al-

— Deixo-lhes o que me deram, respondeu ele.

— Por quê?
— Porque umas vezes atira um homem
1313
uma casca de laranja à rua para cima de um
— Quando falaste ao papá, disseste-lhe
passeio; outras vezes é uma casca de laranja
que
tinhas
cem libras na Caixa Econômica?
que atira um homem para cima de um passeio
na rua.
— Pois não.
1308

— E ele gostou disso?

Num exame de curso comercial:
— O que é uma letra de câmbio? perguntou o examinador.

— Gostou imenso. Pediu-me logo emprestadas...
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1314

1320

— O senhor garante-me que este móvel é
puro Luiz XIV, autêntico?

Gramática das mulheres:

Quantas vezes um rapaz deixa de casar,
— Pois não conheço perfeitamente o fa- porque a “proposição” pede depois um “complebricante.
mento transitivo”: a carruagem ou o automóvel?
1315
Simplício todo metido a galanteador, dirigiu-se à senhorita Nanoca no último baile do
Clube das Sensitivas:

Uma destas priminhas, que logo aos treze anos começam a gostar de um primo, porque
os pais veem nele um casamento de conveniência, é um “futuro condicional”, que se torna “futuro absoluto” se aparece outra mulher que saiba
cativar o priminho.

— Permita que eu diga a Vossa Excelência que a sua frescura é admirável! Todos a tomariam por sua filha!

1321

— Mas, senhor Simplício, eu sou justamente a filha.
tino.”

1316

“Resistir à mão armada a força... do des1322

Opiniões femininas:
gia.

Cúmulo da audácia:

— Amo os homens que têm muita ener-

Perguntaram a um amigo da pinga o que
achara do vinho que lhe fora servido no jantar:

— E eu os que têm muito dinheiro.

— Uma delícia! respondeu ele. Tive a impressão de estar engolindo um calção de veludo.

1317
— Que mulher tão amável é a esposa do
Segifredo!... Apenas conversei com ela dez minutos e já somos amigas de infância.

1323
— Que lindo cabelo negro o senhor tem.
Minha mulher, apesar de ter a sua idade apenas,
já tem bastantes cabelos brancos.
— Não me admira; provavelmente também eu os havia de ter já, se fosse sua mulher!

1318
Uma mulher foi a um cinema e chegando
ao guichê pergunta-lhe o bilheteiro:
— Quer geral, cadeira, camarote ou frisa?
— Eu quero quinhentos réis de entradas
sortidas!

1324
— Senhor, não acha que esta moça canta
como um passarinho?
— Pois não, mas por que ela não vai cantar em cima das árvores?

1319

1325

Confidências de apaixonados:
— Se soubesses, meu caro, como ela
me transformou... Basta dizer-te que até aqui eu
não fazia nada...
— E agora?
— Agora faço dívidas...
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1326
Arca?

— E quando chove?

— Sabes por que Adão nunca fumou na

— O guarda-chuva.

— Porque Noé não consentia.
Arca.

1333

— Não, porque Adão nunca esteve na

No enterro de um capitalista:
— O senhor é parente próximo do morto?

1327

— Não senhor.

À noite, numa sala, o Simplício está
conversando num círculo de senhoras. E diz:
— Vossas Senhorias naturalmente nunca
fizeram reparos nisso; mas é exato, eu, muitas
vezes, sou inclinado a pensar...

— Então por que choras tanto?
— É exatamente por isso, porque não sou
parente de um homem que deixa tal fortuna!

— E deves continuar, interrompeu uma
das ouvintes, e verás que não é difícil depois de
se acostumar.

1334
Num restaurante:
— O senhor está indisposto?

1328

— Não. O que me põe triste é a ideia de
nunca
chegar a ser tão velho como esta galinha.
Professor (examinando): — Quais os
dentes que aparecem por último?
Aluno: — Os postiços!...

1335
— Então já sabes que vou publicar um livro de versos?

1329
— Mas, como sabes tu, menina, que ele
te ama, se ele nunca te disse nada?
— Ah! se a mamã visse como ele olha pra
mim quando eu não olho pra ele...

— Ah! sim?... os meus parabéns. Mas,
olha lá: manda imprimi-lo em papel bastante
grosso.
— Ora essa! para quê?
— Para ter mais peso, quando o venderes... para as marcenarias.

1330
— Livra! O teu escritório é quente como
um forno...
— Por força! É para cozinhar o pão
cotidiano.

1336
— Meu caro, dizia Henrique Heine a Teófilo Gautier, não te espantes se me achares hoje
um pouco imbecilizado. Esteve aqui de visita o
deputado X e entretivemo-nos trocando ideias.

1331
— Qual é a maior afronta para um republicano enragé?
— Tomar um bonde na “Real Grandeza”.
1332
— Que coisa temos nós sobre a cabeça
quando o dia é bonito?
— O céu límpido e sereno...

1337
O noivo: — Minha querida Berta! os teus
mais simples desejos são ordens para mim; bem
sabes que eu, por ti, era capaz de ir até ao fim
do mundo!
Berta: — Então, faz-me, apenas, este favor, que é muito menos: fica mais um dia conosco!
O noivo: — Oh! Berta! mas, nesse caso,
tenho de perder o meu bilhete de ida e volta!...
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1338

1343

— Quem são essas senhoras?

Um honrado cura toma o trem numa pequena estação rural, no departamento de Soma,
entre Compiègne e Roye. O carro vai quase repleto. Um dos passageiros, saindo-se de seus
cuidados, interpela o recém-chegado com fingida benevolência.

— As Maciel, mãe e filha.
— Não é possível...
— Por quê?...

— Porque cada uma delas parece ser a
— Diga-me, senhor padre: sabe Vossa
mãe da outra.
Reverendíssima da última novidade?
— Não, meu amigo. Saí hoje, muito cedo.
Ainda não tive tempo de ler os jornais.

1339
— Como é isso! Você não conhece “O
Barbeiro de Sevilha”?
barba.

— Não, senhor, eu mesmo faço a minha

— É pena. Olhe, não se fala em outra coisa. O diabo morreu.
— Será verdade? perguntou o sacerdote,
sem se perturbar. Depois, com ar profundamente comovido e levando a mão ao bolso, acrescentou: — Senhor, queira aceitar esta esmola,
sempre tive compaixão dos órfãos.
Os circunstantes, entre boas gargalhadas, aplaudiram a resposta e o sujeito teve que
descer na primeira estação.

1340
A mamãe: — Minha filha, onde estás?
A filha (imersa na leitura de um romance):
— Na página cento e oito.

1344
1341

— Sim, meu caro sobrinho, aquele palacete pertence a um alfaiate.

Na aula:

— Pedro cumpriu o seu dever. Qual é o
ele?
sujeito?

— Ora essa! Com que dinheiro comprou

— Pedro.

— Com o seu dinheiro.

— Verbo?

O sobrinho estupefato:

— Cumpriu.
— Dever o que é? (silêncio do aluno).
Não sabes o que é dever? (silêncio do aluno).
Como você é feliz!...

— Ah! Então é que os fregueses lhe pagaram!

1345
1342
Cena da rua:
— É casada, minha senhora?
— Não, senhor.

— Então o réu confessa que preparou
moedas falsas?
— Sim, senhor juiz, mas foi por necessidade. Os homens ricos e os bancos tinham recolhido todas as verdadeiras que haviam.

— Solteira?
— Não, senhor.

1346

— Viúva?

— Aonde vais tu este ano tomar banho?

— Sim, senhor.

— À praia de F.

— Completamente viúva?
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— É saudável?

1351

— Imagina, é tão saudável que o ano
passado, para inaugurar o novo cemitério, foi
preciso matar uma velha!

— Você ficaria contente, Lili, se eu lhe
desse um irmãozinho?
— Oh muito! Mas mamãe sabe?

1347

Um pintor morava na vizinhança de um
1352
botequim, onde havia terrível piano, velho tacho,
cacete interminável, que zurzia eternamente os
Ninon de Lenclos foi, certo dia, ameaçada
ouvidos do próximo. Um dia amanheceu prega- pela rainha regente de ser encerrada entre as
da ao frontispício do botequim a seguinte tabu- “jovens arrependidas”:
leta, feita pelo martirizado pintor:
— A rainha não teria razão para fazê-lo —
“Amola-se cutelos por música, a qualquer respondeu — pois que eu não sou nem jovem,
hora do dia ou da noite.”
nem arrependida...
1348

1353

No Metropolitano, em Paris, à hora de
— Que idade tem, minha senhora? perapertão.
guntavam a certa dama muito presumida.
Uma dama já madura e obesa queixa-se
— Trinta e um anos.
com acrimônia de um seu companheiro de per— Ora essa! Mas, no ano passado, concurso:
fessou ter trinta e dois!
— O senhor está incomodando. Parece
— Exatamente; tenho um ano de menos
mesmo que faz de propósito!
a viver e, por conseguinte, vou diminuindo.
O interpelado friamente:
— Se o fizesse de propósito, creia minha
senhora, teria feito outra escolha.
1349
— Sabes? O copeiro raspou-se carregando meu terno de casimira azul...
— Um copeiro tão bom! Que pena!

1354
O cardeal Polignac era um homem de
muito espírito e muito delicado. Estava uma noite, com outros cavalheiros em casa da duquesa
de Maine, e passaram parte do tempo a fazer
perguntas uns aos outros com a obrigação, porém, de responderem de maneira agradável:

— Que diferença há entre mim e um reló— E levou também os teus sapatinhos de gio? perguntou a duquesa ao cardeal.
verniz e a tua saia de seda creme...
Ele respondeu:
— Eu sempre te disse que não prestava
— Madame, um relógio faz-nos lembrar
para nada aquele patife!
as horas e vós faz-nos delas esquecer.
1350

1355
Mandando um pretendente dizer ao carEntre o dono da casa e o porteiro:
deal Mazarin, que muito desejava dizer-lhe duas
palavras, este, que estava ocupado em negó— Eu não sei o que faz você aí à porta.
cios do Estado, respondeu: — Como sejam só Dizem-me que entra aqui em casa todos os dias
duas palavras, mandai que entre.
um janota, que me anda a fazer gaifonas à criaEntrou, com efeito, o homem e disse ao da.
ministro: — frio e fome.
— Peço perdão a Vossa Excelência. Eu
Respondeu-lhe o cardeal: — fogo e pão. cuidei que ele vinha para a patroa.
E mandou dar-lhe uma pensão avultada.
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1356

1360

Num restaurante barato:

Conselho de velha matreira:

— Caixeiro! que está me servindo hoje!...
— Meu neto, tu te hás de casar algum
Sou um velho freguês, que sempre recebo dois dia; coisas que acontecem a todos; mas livra-te
pedaços de carne e hoje só me traz um!
de seres ciumentos. Um marido ciumento é um
aviso escrito, como o dos confeiteiros elegantes,
— Desculpe, cavalheiro! O cozinheiro es- indica onde se encontram os bons bocados.
queceu-se de parti-lo...
1361

1357
A tia Leocádia Rosa, que mal sabia escrever o seu nome, tendo de prestar a sua assinatura perante um tabelião, pegou no papel
invertido e escreveu o nome. O tabelião, não
sabendo como sair da dificuldade fez o seguinte
reconhecimento:
“Reconheço a assinatura supra, feita por
Leocádia Rosa, na minha presença, de pernas
para o ar.”
1358

Bassompierre perguntou um dia a um dos
seus capitães:
— Que idade tem?
— Não sei ao certo; parece-me que tenho
38 ou 40 anos.
— Essa agora é melhor! Então, tem dúvida com relação a tamanho número de anos?
— Eu lhe digo, marechal; eu conto o meu
dinheiro, as minhas ovelhas, os meus filhos, mas
os meus anos nunca os contei, porque tenho a
certeza de que ninguém os rouba.

Opiniões sobre o casamento.
O médico: — Febre que principia com calor e acaba com calafrios.

1362
O matemático: — Uma equação que às
A criada está à porta, a comprar hortaliça;
duas grandezas conhecidas em breve se acresa
patroa
em cima, na escada. O polícia passa
centa uma terceira.
na rua, vê a criada pelas costas e abraça-a. Ela
O financeiro: — Uma especulação que nem se volta:
tarde ou cedo se resolve em crack.
— Que é isso, Maria?! Pois você se deixa
O livreiro: — Um romance que raras ve- abraçar e nem sequer olha para trás?
zes tem mais de uma edição.
— Perdão, minha senhora; eu pensei que
O ator: — Uma tragicomédia, que o públi- era o patrão.
co aplaude há séculos, sem saber por quê.
cio.

O psicólogo: — Um pretexto para o divór-

1359
Dizia uma belíssima senhorita, que com
certeza nos está lendo:
— Tenho os nervos tão delicados que adivinham o mau tempo com três ou quatro dias de
antecedência.

1363
Um toleirão enfatuado queixava-se de
que lhe doía a cabeça e acrescentava sorrindo,
que era aquela a doença dos espíritos engenhosos e sutis, porquanto tinha na cabeça a sede de
um muito fatigante trabalho intelectual:
— Mas então, disse alguém, o senhor
está de certo doente por procuração...

Diz-lhe um cavalheiro:

1364

— Que felicidade para mim, se pudesse
ser diretor de um tal observatório.

Uma inglesa, muito pudica, corre à casa
do médico, com uma forte cólica, que não ousa
confessar:

161

Antônio Corrêa Sobrinho

Gabinete de Riso

— Mas, enfim, pergunta o doutor, diga-me: que parte do corpo lhe dói?
— Ó! yes... murmura miss Olonghy … de
lade de garde comide!

sor, que deve esperar esse favor divino.
— Ah! seu padre, se Deus me ouve, tenho a certeza de que jamais morrerei...

1365

1370

Entre duas formosas jovens:
— Sabes, Joaninha? sonhei contigo toda
esta noite!

— Com perseverança tudo se consegue,
senhor Libório.
— Duvido...

Joaninha vivamente:

— Como?

— Sim? Como estava eu vestida?

— Duvido que se consiga alguma coisa
de uma galinha, que se obstinasse a chocar um
ovo... de pedra!

1366
— Thomaz, se não gostas dessa mulher,
o que é que te levou a falar-lhe em casamento?
— Ora... vês tu! Tínhamos já dançado
ambos três vezes e eu não me lembrei de mais
nada para lhe dizer...
1367

1371
Num teatro.
Um jovem, recém-casado, quer beijar, no
camarote, a mão à sua mulher:
— Está quieto! diz ela. Se nos veem, hão
de pensar que não somos casados.

Do álbum de uma espirituosa baiana:
“Duas mulheres são amigas, enquanto
estão de acordo sobre o mérito de um mesmo
homem.”
1368

1372
— Mamãe, por que é que você tem cabelos brancos e cabelos pretos?
— Porque tu me dás muito desgostos.

Dois repentistas inimigos moravam em
casas fronteiras e tinham por costume, quando
se viam à janela, deitar versos alusivos. Um dia
disse um deles ao melhor servido de testa:

— Então, você é pior do que eu.
— Por que, menina?

“Somente vejo uma testa por baixo de ca.
duas telhas”.

— Porque vovó tem a cabeça toda bran-

Respondeu o outro:

1373

“Pois eu sou mais desgraçado, que só
vejo um par de orelhas”.

Diálogo íntimo:
— Meu pobre amigo, julgo de meu dever
prevenir-te que tua mulher engana-te.

1369
Um sujeito cheio de dívidas, está na agonia da morte:
— A graça única que imploro a Deus (diz
ao confessor) é que me prolongue a vida até pagar o que devo.

— Com quem?
— Com o Álvaro... Não te lembras? Aquele que quebrou o ano passado...
— Pobre homem! Tem sina de fazer sempre maus negócios!

— É tão justo o motivo, diz-lhe o confes-
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1374

1378

O doutor Fontes é um médico distinto e
Entre vizinhos:
bastante espirituoso; entre a sua numerosa clien— Não lhe parece que ali defronte temos
tela conta ele a respeito da senhora Genoveva
um
casal
de três pessoas?
que ele conhece desde criança. Esta senhora
está tão acostumada a ser tratada pelo doutor
— Não é tanto assim, minha senhora, o
Fontes que, em pequenos incômodos basta só marido anda sempre por fora.
a presença dele para melhorar! Por isso diz-lhe
sempre que o doutor deixa de visitar a miúdo.
— Sofro, e é por sua culpa, doutor, pois
não me visita há tantos dias.
Há pouco tempo a senhora Genoveva
achando-se no seu estado interessante, mandou chamar o médico, que compareceu imediatamente.

1379
— O mar está forte hoje, hem!
— Terrível!... Imagine que a onda levanta
minha mulher, que pesa 120 quilos!...

— Sofro tanto! diz-lhe ela.
— Mas confesse, minha senhora, que
desta vez, ao menos, não é por minha culpa.

1380
Diz um açougueiro aos empregados:

1375
— Para que estás tu a bater tanto com
essa prata sobre o balcão? Não gosto muito que
ninguém me toque tanto o meu dinheiro!

— Quando atirarem a carne à balança
para pesar, atirem-na com força. A balança desce, a fortuna da gente sobe e o freguês vai no
meio.

— Queira desculpar. É que às vezes podia ser falsa.

1381

— Pois é exatamente por isso.

Numa farmácia:
— O senhor pode me vender um vidro vazio? Quanto custa.

1376
Perguntaram a uma menina que idade ti-

— Um tostão, mas não o cobrarei se o
vidro levar alguma coisa.

— Conforme. Quando saio com papai tenho dezoito; quando é com mamãe ainda não
fiz doze.

— Muito bem! Ponha-lhe então uma ro-

nha:

lha.

1382

1377
— Está de luto, minha senhora. Quem foi
que lhe morreu?

Na delegacia:
— Como se chama?

— Um parente afastado.

— Emílio da Conceição.

— Algum primo?

— Que idade tem?

— Não. Foi meu marido.

— 56 anos.

— E chama-lhe afastado?

— Seu estado?

— É que ele estava na Europa.

— Espírito Santo.
— Não é isso. Pergunto seu estado...

163

Antônio Corrêa Sobrinho

Gabinete de Riso

— Ah! seu doutor, dizem que o meu estado é de embriaguez, mas, essa gente mente
muito. Eu sou pobre e não tenho dinheiro pra
beber todos os dias.

1388
— Senhor professor, venho preveni-lo, da
parte de mamãe, que não venho hoje à escola
por causa da chuva!

1383

1389

Ele: — No meu colégio o professor escreveu “atenção” com dois t, assim: “attenção”.

Pensamento de um marido caipora:

“O casamento pode dar felicidade. Por
Ela: — Pois no meu a professora escreve
exemplo, um solteirão não está bem em parte
com giz.
alguma, enquanto que um homem casado tem
sempre a sorte de poder estar fora de casa.”
1384
Viageiro: — Como fazem os moradores
destas serras quando ficam enfermos? Perto
daqui não pode haver doutores.

— Que fazes atualmente?

Montanhês: — Aqui morremos todos de
morte natural: de velhice.

— És fiscal dos comes e bebes?

1390
— Visito as confeitarias.
— Não. Recolho notas para um romance
naturalista.

1385

— Qual é a tese?

Há diferença.

— A maledicência.

Dollie: — Quando ficaste zangado com
Zé, terás lhe restituído o anel de brilhante que te
regalou.
Mollie: — Nada disso, Zé cessou de agradar-me, porém meu amor pelo anel acrescenta
de dia em dia.
1386

1391
— Papai, o que quer dizer “vice-versa”?
— Olha, meu filho, vice-versa é o mesmo
que se tu quando te deitasses, pusesses os pés
na almofada.

O roceiro: — É bonito, é! mas que horror
se isto despencar!
1392

O guarda: — Qual, o quê! os passageiros
já pagaram antes de subir.

Perguntas que amolam:
— Papai, por que é que os africanos são
negros?

1387
— Sabes, Helena? tenho a prevenir-te de
uma coisa muito grave.
— Muito grave? Mas, então, o que é?
— Que é? É que precisas vigiar bem o
teu marido.
— Vigiá-lo?

— Porque estão sempre no sol...
— Papai, por que é que as lavadeiras botam a roupa no sol?
— Para branqueá-la...
— Uê! Então por que os africanos ficam
pretos no sol e a roupa, branca?

— Sim, vigiá-lo, porque o velhaco engana-nos a ambas.

164

O pai dispara!

Antônio Corrêa Sobrinho

Gabinete de Riso

1393

1397

— Senhor fiscal, o meu cão, anteontem,
mordeu minha sogra.

— Queres saber uma grande novidade?
— Qual é? Dize depressa.

— Estava danado?
pois...

— Acabo de entrar na alta nobreza.

— Não, senhor, danou meia hora de-

— Como assim?
— Minha mulher deu à luz um infante.

1394

1398

Uma rapariga, muito chique, apresenta-se na posta-restante e indaga ao respectivo
empregado:

No hospital:
— Quantos doentes morreram?

— Tem alguma carta para Nenê?

— Nove.

O empregado examina a correspondência e informa:
— Não, senhora.
— Então faça o favor se tem para Naná?

— Mas eu receitei para dez...
— Sim, senhor! Mas é que um enfermo
negou-se a tomar o remédio.

— Não, senhora.

1399

— E para Nini?

Um moço telegrafa ao pai de sua bela:

— Não, senhora, responde o empregado
bufando.

“Peço a mão de sua filha dona Desideria.”
(Resposta paga até vinte palavras)

— Desculpe, mas queira ver se tem para
Virginia!
— Não.
Ela retira-se, amuada, resmungando:
— Todos infiéis, e pensar que amo os
quatro!

Respondeu ele:
“Sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim,
sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, com
imenso prazer.”
1400
A um condenado à morte perguntava o diretor da prisão o que desejava para a sua última
refeição.

1395
Num clube:
— Que horas são?

— Mangas, respondeu o preso.

— Uma da madrugada.
— Oh! com os demônios! E minha mulher
que está a minha espera para ir a um batizado!
1396

— É impossível... Só daqui a seis meses
haverá mangas, replicou o diretor.
— Paciência, diz o condenado, simulando-se muito contrariado e dando um suspiro: Esperarei mais esses seis meses!

O juiz: — Que idade tem seu pai?

1401

Simplício: — A mesma que a minha...

Na casa de um fazedor e vendedor de
imagens:

O juiz: — Como?
Simplício (com toda a convicção) — Tornou-se meu pai no mesmo dia em que me tornei
seu filho.
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— Pergunto se pode comprar-me.

— E agora?

— Vendo-os, repito-lhe.

— É a sua bengala!

— Já sei que o senhor vende-os: mas
não os compra?
— Vendo-os, compro-os.

1406
Diálogo eleitoral:
— Então, seu camarada, como foi aquele
estrupício?

— Não entendo.
— Quero dizer que sem os ver, não posso
comprar.
— Ah!... tem razão.

— Uma purgativa preta, seu compadre!
Quando eu cheguei na seção já havia gente
como cisco.
— O pessoal estava todo na hora?

1402
— Manoel, deixei uma carta aqui em cima
da escrivaninha e não a encontro mais...

— Não faltou um só. Fiquei na tocaia esperando a deixa. De repente, um mamangaba
gritou da mesa: “Sr. Policarpo Pintaluga dos Anzóis!”
Pronto! Gritei eu, avançando com a papeleta na destra e o voto na sinistra.

— Botei-a no correio, seu patrão.
— Mas se não tinha endereço!

Meti a cédula na brecha do caixote, mostrei a papeleta, depois chimpei o jamegão no livro grande e fui saindo pra porta, mudar de cara,
como agora faço a noite pelas areias da cidade.
Voltei sem bigode, e de chapéu de palha, e es1403
perei. Daí a pouco a catuaba da mesa garganUm sujeito, que de certo não tinha muito teou: “Sr. Antônio Brazurura dos Corações!”
que fazer, escreveu num álbum o seguinte pen— Presente! Gritei eu no diapasão gostosamento:
so da voz disfarçada de soldado de polícia que
“O mundo sem a mulher é uma feijoada estava vestido de mulher; fiz a mesma figuração
sem toucinho.”
e enfiei o voto na brecha do caixote. Aí, um fisqueta de candidato mambembe reparou no meu
frontispício, olhou, olhou, e ficou calado. Quan1404
do eu ia votar de novo com o nome de Dr. Manduca o gajo do fisqueta levantou o vulto:
Dois soldados, filhos de Baco, iam aos
bordos por uma rua afora. Nisto avistam ao lon— Que é isso? Você já votou aqui duas
ge o coronel.
vezes e inda volta com partes de calunga!
— Pensei que fosse uma carta anônima!

— Ó diabo! e se ele nos vê?
— Não vê, não, responde o companheiro.
Escondemo-nos um atrás do outro.
1405
No tribunal.

— Saltei pro meio da sala. Um suruba de
Petrópolis desceu o chapelão na viseira e veio
peneirando para o degas, eu deitei o corpo fora,
fiz umas soletrações com o baiano, torei o alicerce e chamei o cabra no arrastão da poeira!
Aí ferveu o samba, havia marreta até onde acabava a casa. Cacete voava que nem mosca, e o
pessoal pacífico rodava como barata em dia de
trovoada.

A mulher do senhor Godofredo expõe as
Apanhei um gavetão na torre dos pensasuas reclamações contra o procedimento de seu
mentos
e uma arraia-miúda no lugar em que as
marido.
costas perdem seu nome decente. Quando dei
— Mas, observa o presidente, o vosso fé, estava junto do coroné Zé Sotero que me levou na botica do doutor Batistinha baixando um
marido vos amava muito?
galo e cosendo um talho.
— É verdade, senhor presidente, mas os
— E quanto rendeu a festa?
tempos mudaram. Outrora quando me via sempre batia o seu coração.
— Cinco “manrusco”.
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1407

1411

— Então o Gustavo vai casar com a filha
do Soares?
— Vai.

Um matuto estava parado à esquina de
uma rua. Um gracioso aproxima-se e pergunta:
de?

— Mas ela é medonha...

— Ó tolo, sabes se demora muito o bon— Quem lhe disse que eu sou tolo?

— Pois sim, mas tem um pé lindíssimo.
— Então por que não lhe pede ele o pé
em vez de lhe pedir a mão?

— Adivinhei-o.
— Sim?! Então adivinhe quando chega o
bonde!
E voltou-lhe as costas.

1408
Um indivíduo, que passava por um dos
mais insignes mentirosos, entra em uma sala,
onde se via a mais seleta reunião de damas e
cavalheiros. Um deles grita-lhe, antes dele começar a falar:

1412
Em dia de noivado.

Seguidamente à cerimônia nupcial, ao
jantar
e
ao salsifré do estilo, os noivos despe— Isso não é verdade, isso não é verdadem-se
da
família e vão para os seus aposende.
tos.
— Mas, senhor, eu ainda não disse nada.
O tio e a tia da noiva — que dormiam no
— É o mesmo. O senhor vai falar e, por quarto contíguo ao dos felizes pombinhos —
consequência vai mentir.
ressonavam a sono solto, quando a noiva — Aurora, chamava-se ela — soltando uma risadinha
— Ora, aí está... Pois eu ia dizer que o que mais parecia um grito, os fez despertar susenhor era o homem mais honrado deste mun- bitamente.
do.
— Que horas serão? pergunta o tio, estremunhado com sono.
1409
— Não sei, responde a tia algo epigramático,
mas,
parece-me que já rompeu a aurora...
— Ouvi o senhor fazer uso da palavra
“burro”. Por acaso referiu-se a mim?
— Não, senhor. Ou julga que sejas o
único burro que existe?

1413
Lição de catecismo.

1410
Gabando um jesuíta a um franciscano a
grande nobreza da sua Ordem, entre coisas,
disse:
— Olhe Vossa Reverendíssima, para a
minha Ordem ser mais nobre, basta dizer que
somos da Companhia de Jesus.
Acudiu o franciscano:
— Mas, diga-me, padre, Vossas Reverendíssimas são da Companhia de Jesus, quando ele nasceu ou quando morreu?
— Por que me faz esta pergunta?

O capelão de um regimento interrogava
um soldado do pelotão sobre pontos da doutrina
cristã:
— Quantas são as pessoas da Santíssima Trindade?
ma.

— Três para servir a Vossa Reverendíssi— Como se chamam?

— Isso é que nunca ouvi nomear, o que
sei é que um é pai, o outro é filho, e o outro Espírito Santo.

— Porque quando Cristo nasceu foi entre
bestas, e quando morreu foi entre ladrões.
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va companhia.

1420

— O filho é Deus?

No açougue:

— Por ora não: mas deixe morrer o pai,
que ele subirá de posto.

— Que quer que lhe corte, senhor?
— A mim nada; corte um pedaço de língua da minha criada.

1414

1421

Um petiz chega à beira do mar e vê pela
Passando um dia certo sujeito junto de
primeira vez um vapor:
uma senhora, que de formosa nada tinha, exclamou:
— Olha, mamã, olha, grita o pequeno
muito alegre: Um trem de ferro a tomar banho.
— Como é bela!
Vira-se a dama, e responde:
1415
Certo sujeito casou-se com uma senhora
muito feia, porém, muito discreta e bastante rica.
Um dia perguntaram-lhe para que tinha escolhido uma senhora tão feia, e ele respondeu:
— Comprei-a a peso, não me levaram
nada de feitio.

mo.

— É mentir como eu, minha senhora.
1422
Fala-se do tempo abominável que está
fazendo em Paris:
— É realmente curioso, diz alguém, este
frio em plena primavera, quase à beira do verão.

1416
Entre cantores:
— Não imaginas, tenho uma voz esplêndida, faço dela o que quero.
— Sim? Pois, aconselho-te que faças um
par de botinas, porque as tuas estão bem rotas...

Calino judicialmente:
— O certo é que esse tempo seria bem
mais próprio do inverno.
1423
Disputavam dois néscios em uma sala;
um teimava que se devia dizer ao criado:

1417
À noite, na cama:

“Dá-me de beber.”

— Não me deixam dormir estas malditas
pulgas. Que diabo criaria estas malditas?
1418
Um sujeito foi visitar a sua sogra, e logo
na entrada lhe disse modestamente:
— Não me agradeça esta visita porque
ia ver uma exposição de feras e por isso entrei
aqui...

O outro:
“Dá-me que beber.”
Uma senhora que estava presente cortou
a questão dizendo:
“Julgo que nenhum dos dois têm razão;
porque homens como os senhores o que devem
dizer é: Leva-me a beber.”
1424
— Ó tia Prudência, és supersticiosa?

1419
— Sonhei esta noite que me davas uma
pulseira de brilhantes, no dia de meus anos.
— Bem se vê, menina, que foi sonho!

— Sinto muito não lhe poder dizer o mes-

— Não. Por quê?
— Eu te digo. Estou precisando de umas
treze libras e queria pedir-te emprestadas.
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1425

1431

— Muito se parece este homem com Esopo — disse um engraçado ao ver passar junto
dele um corcunda.

dade?

— Tomas um copo de cerveja, não é verGarçom, uma garrafa de cerveja branca.

— É verdade — redarguiu o corcunda —,
pois faço falar os brutos.

— Para mim, não...
— Ora essa! Estás doente?
— Não: estou de luto.

1426

— E então?

— Meu caro, eu, quando digo uma asneira, sou o primeiro a rir dela!

— Agora só posso beber da preta!

— Que vida alegre, que o meu amigo
deve passar!
1432

1427
— Queria um cãozinho, diz uma jovem

Um espanhol que sabia imitar vozes de
animais, gabava-se um dia das suas habilidades, dizendo:

— Branco, pardo, mosqueado?

vanta!

Na casa de um vendedor de animais:
viúva.

— Quando imito o galo, até o sol se le-

— Preto, muito preto, porque estou de
luto carregado!
1428

1433

Entre dois hóspedes do mesmo hotel.
Ela: — Ouvi o senhor cantando esta ma-

— Como podes sair com um chapéu sebento, imundo assim! Tu que tens tão bons rendimentos...

Ele: — Oh! minha senhora, canto um
pouco para matar o tempo.

— Que queres! Minha sogra me disse:
“Enquanto o senhor for a rua com tal cantimplora, não o acompanharei!”

nhã.

Ela: — Tem uma boa arma!

— Prefiro levá-lo até o fim de minha vida!

1429
No confessionário:
— Ama ao seu próximo?
— Às vezes, senhor padre.
— E muito?
— Muito, não; a miúdo.

1434
Ela (apaixonada): — Ó! Fala, tua boca é
de ouro!
Ele (encafifado): — Sebo! Já deu com
meus dentes chumbados!
1435

1430
— Qual é o seu ofício?
— Música.
— Que instrumento toca?

Ela: — Infame! Bater numa mulher!
Ele: — Olha lá, tolinha: dizem que as mulheres são como claras d’ovos; quanto mais batidas, melhores...

— Sinos.
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1436

— Na rua Velha, mas a mocinha sou eu.

Num exame:

— O Silva meteu-se debaixo do balcão e
a viúva... disparou...

— Para que serve o carvão, animal?

1440

— Para refinar o açúcar, bruto!

— Morreu, era um unha-de-fome...

1437
Os dois poetas Nicolau Tolentino e Barbosa Du Bocage tinham um defeito: a natureza
dotara-os de pés tão grandes que reputavam
monstruosos. Eprigramavam-se por isso mutuamente, sempre que se encontravam.
Um dia que Bocage, ao dobrar uma esquina esbarrou com Nicolau, dirigiu-lhe o seguinte “deus te salve”:

— Ah! é por isso que a mulher anda de
luto... nas unhas.
1441
— Tu és um vadio, um parasita.
— Parasita és tu.
rosto!
tos!

“Se o Padre Santo tivesse

— Eu como o pão com o suor do meu
— E eu como-o com manteiga. São gos-

1442

Um pé tão longe e tão mau,

— Diabos levem esta vida! Começo a desesperar de tantas lutas.

Pudera mesmo de Roma
Dar beija-pé em Macau.”

filhos!
Nicolau Tolentino não hesitou e saiu-se
com esse troco:

— Que direi eu, que tenho mulher e três

— Pois pior se dá comigo, que tenho um
filho e três mulheres...

“Eram três juntas de bois

1443

E daqueles mais seletos...

— Papai, por que é que se diz que a pena
é mais poderosa que a espada?

A puxar pelos sapatos

— Porque com a espada não se pode assinar um cheque.

E os sapatos sempre quietos.”
1438
A rua está em burburinho por causa do
suicídio de um velho telhudo:
— Sabem por que se enforcou?
— Dizem que andava aborrecido.
— Pois é um modo singular de distrair-se.

1444
Dona Anastácia que sempre viveu em
luta com o marido, envenenando-lhe a existência com o seu insuportável ciúme e não menos
insuportável gênio, lembra ao infeliz esposo,
que, em junho próximo, vão completar as suas
núpcias de prata.
1445

1439

Entre homens experientes:
— Quero um anúncio assim: “Viúva ainda
jovem desejaria encontrar senhor de boa posi— Meu caro amigo, venho trazer-lhe os
ção para ser protegida”.
dez mil réis que me emprestou.
Silva.

— E onde mora esta mocinha? indaga o

— Então você está se preparando para
pedir-me cinquenta?
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1446

E assim sucedeu. O feitor caiu no laço,
que ele próprio queria armar ao dono da herança.

Um candidato foi jantar com uma influência eleitoral. Mas, durante a refeição, este não
articulou sequer uma palavra. Ao deixarem a
mesa, pergunta o dono da casa, em voz baixa, a
outro conviva:
— Que terá hoje o nosso amigo Fulano
que não abriu a boca senão para comer?

1449
Juiz: — Você teve algum ferimento especial por ocasião do rolo?

Testemunha: — Não, senhor; apenas
uma brecha na cabeça, mas essa mesma pode
— Não tem nada: cuida que já está no ser que eu já a tivesse!...
Congresso.
1447
Um sujeito, muito pachorrento, caiu do
cavalo, ao chegar a casa.
— Ora, deixe! Desta, ou daquela maneira, sempre eu tinha que me apear.

1450
— Estou chupando uma barata! Estou
danado!
—?!?
— Minha sogra caiu no poço e salvou-se.

1448

1451

Houve em tempos antigos um rico proprietário, cujo filho desaparecera, e que tinha
por administrador um velho amigo.

No tribunal:

O presidente pergunta ao acusado por
Desconfiado o proprietário de que seu fi- que motivo deu ele dezessete facadas na sua
lho estivesse vivo, e de que o administrador, de- mulher.
pois da morte do patrão, estragaria toda a fazen— Meu presidente, foi para seu bem, resda, fez o seu testamento, e nele pôs a seguinte
ponde o acusado. A pobre mulher era anêmica e
cláusula:
os médicos diziam que só o ferro a curava.
“Deixo a meu feitor ou administrador todos os meus bens. E, se acaso aparecer meu
filho, será dado a este tudo aquilo que o meu
1452
feitor quiser que fique para si.”
Num baile:
Morreu o proprietário, e depois da morte
deste apareceu o filho, que foi ter com o admi— Minha senhora, Vossa Excelência dánistrador, para receber a sua herança.
-me o gosto desta valsa?
O feitor respondeu que, tendo seu pai
deixado nas mãos dele, feitor, dar ao filho o que
quisesse, dava-lhe uma pequena quantia.
Não esteve o filho por isso, e levou a
questão à Justiça.

— Sim... mas tenha paciência, eu não
toco em mão descalçada.
Ele, calçando apressado às luvas, com
certo agrado:

O juiz reuniu-os no tribunal, e perguntou-lhes qual era o valor de toda a herança.

Oh! minha senhora!
Dez luvas que fora!
Bom é evitarmos

— Cem contos, responderam ambos.
— E dessa herança o que quer o senhor?
perguntou ao feitor.

Contatos mal sãos;

— Quero noventa e cinco contos.

Pois, eu tencionava,

— Pois é isso que tem de entregar ao filho do testador, porque a cláusula é bem clara:
entregar ao filho “aquilo que o feitor quiser para
si”.
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1453
O Alberto Noronha: — A sua amiga viscondessa deve conhecer já os homens perfeitamente! É este o quarto casamento que faz!

— Vossa Excelência concede-me a primeira valsa?

— Com todo o gosto; pode ficar com ela;
A condessinha: — Então, a mim parece, não a quero para nada.
por isso mesmo, ser exatamente o contrário.
1456

1454
Argemiro Pestana, solteirão e tão epicurista quanto lhe permitiam os seus vencimentos de primeiro oficial de uma secretaria de Estado, morava só em uma confortável vivenda de
Santa Teresa, onde passava as tardes entre os
seus bibelôs, os seus divãs, os seus livros e a
sua mesa de jantar.

Num concerto:
— Canta muito mal. Ele diz a toda gente
que tem cem contos na garganta.
— Pois não!... em notas falsas!

1457
Morava só, é um modo de falar; morava
Mario apresentou ao Brito este problema:
com um criado, que lhe cuidava dos móveis e do
cardápio e lhe fazia, sempre que lhe apanhava
— Aqui tem uma garrafa de cachaça arjeito, honrada sociedade na garrafeira e nos pi- rolhada: como beber a cachaça sem quebrar a
téus que ele trazia em pessoa de madame Hen- garrafa e sem tirar-lhe a rolha?
ry e do Tinoco.
— Não sei.
O criado era uma águia e achava meio de
— Nada mais fácil, empurrar a rolha para
embrulhar o patrão quando ele dava por falta de
dentro
da garrafa.
alguma coisa ou de, pelo menos, responder de
modo que ele, sabendo-se furtado, não achava
jeito de o dizer.
Sucede que um dia o Argemiro traz da
1458
rua duas magníficas perdizes, que entrega ao
João (que este era o nome do honesto servidor),
O senhor Leal, capitalista que empresta
para os devidos fins culinários. Ora, as perdizes
sobre
penhores,
dá alguns conselhos a seu fiestavam apetitosas e o nosso João não se pôde
furtar à tentação de comer uma, com a maior lho:
sem-cerimônia desta vida.
— A probidade antes de tudo, meu filho.
Ainda
anteontem
um cliente enganou-se e nos
Posto o jantar, quando Argemiro chegou
pagou
quatro
contos
em lugar de três que devia.
ao capítulo das perdizes e destampou a pequena caçarola rescendente, ficou surpreso ao ver
somente uma. Interpelou o criado:
— João!

— Então?

— Dei quinhentos mil réis ao meu sócio.
Lealdade sempre!

— Senhor!
— Quantas perdizes eu te entreguei?...
— Duas, sim, senhor.

1459

— E então?! Que é da outra?

Entre amigos:

João não se embaraçou e respondeu
descaradamente:

— Como que, então, sempre te casaste,
com aquela viúva?

— A outra? A outra é esta!

— É verdade, tive essa sorte.
— Sorte, como?
— Sorte sim, imaginas tu que toda a roupa do defunto marido me fica como uma luva...
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1460

É a primeira manhã que dormem juntos.

Uma dona de casa, entrando de súbito na
cozinha, depara com a criada emborcando uma
garrafa de vinho.
— Francamente, Maria, estou admirada.
— E eu também, minha senhora; julgava
que tinha saído.

Os operários, que trabalhavam nos quartos contíguos ouviram esta conversa dulcíssima:
— Ah! corpo de neve, feito de amor e de
sonho! O que tu precisavas era ser dourado!
Um dos operários vai bater à porta e a
voz do noivo pergunta:

1461

— Quem é?

Um barbeiro que fazia a barba de um fidalgo, teve a infelicidade de o cortar e procurou
disfarçar o golpe. Já o fidalgo tinha saído, quando voltou atrás, e dando uma moeda ao barbeiro, disse-lhe:
— Só te tinha pagado a barba. Aqui tens
pela sangria.
O barbeiro, um pouco confuso, disse para
se desculpar que a navalha se tinha embotado
um pouco por ter dado num botão.
— Compreendo, compreendo. E como
encontraste o botão, quiseste fazer-lhe a casa.
1462
— Pedrinho, qual tem sido na história da
humanidade, o país mais altivo?
— O Peru, por causa da crista.
1463
tra.

— Zarina, arranja minha roupa na canas— E se não “caber”?

— O dourador...
1465
Um valentão leva uma surra que lhe haviam prometido.
— Ah, agora sim! exclama ele. Agora estou satisfeito e livre de apreensões.
1466
Um pároco de uma igreja tinha uma má
voz, e todas as vezes que cantava, havia uma
mulher que chorava. O padre, havendo notado
isso várias vezes, resolveu perguntar à mulher
qual era a razão porque chorava quando ele
cantava.
— Ah! senhor, respondeu ela, como não
hei de chorar! Eu tinha um burro, que constituía
toda a minha riqueza, infelizmente morreu; agora, quando vos ouço cantar, parece-me ouvir a
voz dele.
O padre que esperava algum louvor, retirou-se todo confuso.

— Não é “caber”, Zarina, é “couber”.

1467

O pai silenciosamente:

— Olha, Pedro, é preciso que deixes de
gostar da aguardente, porque ela é teu maior inimigo.

— Há de “couber”, há de “couber”.
— Não é “couber”, meu pai, é “caber”.

— Então! Não ensina a nossa religião que
— Ora o diabo que os entenda! Tua irmã devemos amar até nossos próprios inimigos?
diz “caber” e tu dizes que é “couber”; eu digo
— Sim, mas não ensina a engoli-los.
“couber” e tu dizes que é “caber”. Aí está o que
vocês vão aprender na escola!
1468

1464
Num hotel da capital, em obras de estuque e pintura, dois noivos dormem num belo
aposento decorado de novo e separado de outros, em preparação, por ligeiros tabiques.
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O diabo a carregou.

1472

Hoje plebeu já fui nobre,

— Tenho uma dor de dentes. Se pudesse
fazer como a avozinha!...

Já fui rico, hoje sou pobre,

— E o que faz tua avó?

Como tudo se mudou!

— Tira a dentadura quando lhe doe.

Fui gordo e só tenho ossos
E, sobre tantos destroços,

1473

Só minha sogra ficou!”

Andava um rei em visita pelos seus estados, e chegou a uma pequena povoação, onde
os cumprimentos do estilo deviam ser-lhe apre1469
sentados pelo cura da freguesia. O bom padre
Entre outras recomendações feitas a um dirigiu-se ao rei, e diz-lhe:
novo criado, encarregado de cuidar de um enfer— Meu senhor, sei que neste mundo
mo impertinente, dizem-lhe:
nada há mais enfadonho do que um discurso de
— Sobre tudo, Bonifácio, por nada o con- congratulação, e por isso se Vossa Majestade
traries; concorda com ele em tudo.
me permite, sairei das praxes estabelecidas, e
cantarei uma ária, que compus para celebrar a
De noite o doente começou a lastimar-se:
visita de Vossa Majestade a esta povoação.
— Não era melhor que eu morresse, meu
E cantou.
Deus?
O rei, achando graça àquela lembrança
Bonifácio, fiel à recomendação:
original, ouviu toda a cantiga, e disse, no fim, ao
— Por certo? No estado em que o senhor cantor:
se acha, estava muito melhor no cemitério.
— Bis, bis, senhor cura!
O digno pastor não se fez rogar, repetiu a
canção com o maior entusiasmo ainda.
1470
O príncipe de X indo a uma partida de
caça, teve de parar em casa de um ferreiro, para
fixar a ferradura do seu cavalo.

O rei, querendo manifestar-lhe o seu agrado entregou-lhe dez libras para os pobres da freguesia. O espirituoso ministro da Igreja recebeu a
esmola, e disse também ao rei:
— Bis, bis, meu senhor!

O príncipe e o ferreiro olhavam um para
o outro, admirados. Era impossível maior semelhança entre os dois homens.
— Diga-me, meu amigo, perguntou o
príncipe, com ar de riso, sua mãe foi criada ou
engomadeira no castelo de X?
— Não, meu príncipe, respondeu o ferreiro, minha mãe nunca lá foi, mas meu pai era o
criado da casa!
1471

A majestade sorriu e duplicou a soma.
1474
— O Magalhães era o homem melhor que
tem vindo a este mundo: generoso, delicado, de
uma paciência evangélica, sobretudo; e morreu
sem que ninguém tivesse descoberto nele todas
estas raras qualidades!

Perguntaram um dia a Temístocles a
quem concederia de melhor vontade a mão de
sua filha: se a um honrado e pobre, se a um rico
tolo ou de má reputação.
Ele respondeu:

— E tu como as descobriste?
— Casei com a viúva.
1475

Conta um jornal que uma bonita mulher
— Antes quero homem sem dinheiro do espanhola recebeu, em um dos dias de rigoroso
que dinheiro sem homem.
inverno, a seguinte carta:

174

Antônio Corrêa Sobrinho

Gabinete de Riso

“Formosíssima vizinha, não tenho em
Depois caíste nos meus braços e te apercasa nem chaminé nem braseiro. Se a vizinha tei muito assim...
não quer que eu morra gelado, apareça um bo— Não quero ouvir mais...
cadinho à janela. Era um frio diabólico, e não
recebo em casa outro calor que não seja o de
— Mas, benzinho, a quem hei de explicar
seu olhar”.
o meu sonho de amor?
A resposta da vizinha não tardou: “Se— A mim! gritou o pai da pequena.
nhor, li a sua carta a meu marido, e este, comE segurando o Chiquinho pelo braço, fêpadecido da sua situação, irá brevemente à sua
-lo
rodar
no passo do constrangimento.
casa para lhe aquecer as costelas.”
1479
O Bastião é uma “jumentalidade”. Além de
pronunciar “xerônica”, “xímixa” “Carlos Maguo” e
Ele: — Por ti, Carlota, seria capaz de ter chamado ao capítulo XVI capítulo “xui”, saiuatravessar o mundo em brasas!
-se mais com o seguinte num dia em que, como
Ela: — Não é preciso tanto; atravesse an- juiz de paz, fazia um casamento:
tes o gabinete do papá e vá falar-lhe.
— Eu, primeiro oficial dos casamentos
“civises”...
1476

1477
— No fim das contas, meu amigo, lembra-te que o homem é animal.
tes.

— É o que minha mulher diz todas as noi-

O juiz brada furioso:
— Acomode-se, “senhora” testemunha;
“senhora” testemunha, olhe que eu posso mandar prender-lhe.
1480

1478
Chiquinho e Elvira estão sozinhos na sala
de visitas.
Chiquinho diz:
agora!

Mas uma das testemunhas não se contém e ri-se.

— Não adivinhas em que estou pensando

— Em quê? pergunta Elvira com certo
acanhamento.

— Se Vossa Excelência quer, digo que
está com a gripe...
— Não, não; eu conheço os meus amigos; vinham maçar-me do mesmo modo, a pretexto de me tratarem... É melhor dizer-lhes que
parti para Messina... Nenhum vai lá, com certeza.
1481

— Não te digo enquanto não botares o
dedo na ferida.
— Ah! Então tu tens uma ferida e não
me havias dito e queres, agora, que eu ponha o
dedo nela...
— Não, patetinha, isto quer dizer que tu
tens de acertar com o que sonhei ontem. Estávamos os dois sozinhos como agora e olhávamos um para o outro.

No Cartaxo:
— Estás vendo, meu amigo, eu mandei
arrancar toda a vinha filoxerada e em seu lugar
plantar pau-de-campeche, que me há de dar a
tríplice quantidade de vinho.
1482
— Vais morrer, diz um estroina a outro.

— Que bom!
— Vai depois eu te dei um beijo na boca,
assim...
cena!

— Ai! Por Deus, Chiquinho, não repitas a

— Por quê?
— Porque não tens dinheiro para emprestar.

— Deixa, meu amor, isto não é nada!

175

Antônio Corrêa Sobrinho

Gabinete de Riso

1483

1486

Entre gatunos:

Uma dona de casa, entrando de súbito na
cozinha, depara com a criada emborcando uma
garrafa de vinho.

— Aquele colega é novato no ofício...
— Como assim?
— Bateu-me há pouco uma cédula de
50$, falsa, que eu não sabia onde meter...

— Francamente, Maria, estou admirada.
— E eu também, minha senhora; julgava
que tinha saído.

1484

1487

— Parece-me que na sua cara estou venPerguntaram um dia a Diógenes — qual é
do um jardim, disse certo barbeiro a um freguês. a mordedura mais venenosa?
— Jardim! Por quê?
Responde o filósofo: — Dos animais bravios, a do maldizente; e dos mansos, a do adu— Porque não lhe vejo senão “cravos”.
lador.
1485

1488

A noiva fazendo exigências ao noivo:
— Acho bom que te vás preparando para
abandonar umas tantas coisas que eu não suportarei depois de casada...
— Podes dizer quais são elas?

Um príncipe ouvia a alocução de um burgomestre, quando um burro começou a zurrar.
- Este burro não se calará! exclama o príncipe;
refiro-me ao outro.

— Abandonarás o cigarro; não quero que
continues a fumar...
— Pois sim.
— Abandonarás o copo; não quero que
bebas mais...
— Pois sim.
— Abandonarás o jogo; não quero que
continues com esse vício...
— Pois sim.
— Abandonarás os teus amigos; quero
que vivas só para mim...
— Pois sim.
— Abandonarás os bailes e teatros; quero que fiques à noite em casa...
— Pois sim,
— Abandonarás... Abandonarás...
Vês se te lembras de mais alguma coisa
que possas abandonar?...
— Abandonarei... a ideia de me casar
contigo! Adeus!
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GLOSSÁRIO E NOTAS
Abespinhada - enfurecida, irritada.
Acabrunhado - que está ou ficou abatido; entristecido; humilhado, vexado.
Academia - escola de ensino superior; faculdade, universidade.
Acrimônia - comportamento indelicado; aspereza; severidade; mordacidade.
Afanoso - que provoca afã, desvelo na execução de; diligência, empenho, zelo.
Afetado - sem naturalidade; amaneirado, presunçoso, empolado.
Afogar as penas - embriagar-se para esquecer.
Afonso VI - D. Afonso (1643 - 1683) foi o segundo rei de Portugal da Dinastia de Bragança.
Agátocles - Agátocles de Siracusa (361 a.C. - 289 a.C.) foi um tirano de Siracusa, cidade grega, e foi rei da
Sicília.
Agrimensor - que ou quem está legalmente habilitado para medir, dividir e/ou demarcar terras.
Água de Colônia - água de cheiro; preparada à base de álcool e diversas essências (limão, bergamota, óleo
de cravo etc).
Aguarrás - essência de terebintina usada como solvente; aguardente de cana; cachaça.
Aldeão - que ou aquele que é natural ou habitante de aldeia; rústico, rude, simples.
Alentejo - região portuguesa.
Aletria - massa alimentícia, de fios finos, utilizada para fazer sopas e doces.
Alexandre Dumas - (1802 - 1870), famoso romancista francês.
Alexandre Dumas Filho - (1824 - 1895) filho de Alexandre Dumas; foi um conceituado autor de livros e
peças de teatro.
Alexandre Magno - Alexandre III da Macedônia (356 a.C. - 323 a.C.), “O Grande”, o mais célebre conquistador do mundo antigo.
Alfaia - objeto de culto; paramento de igreja.
Alfarrábio - anotação antiga; livro antigo ou velho, de pouca ou nenhuma importância.
Alferes - patente de oficial abaixo de tenente; segundo-tenente.
Alfieri - Niccolò Vittorio Alfieri (1749 - 1803), escritor italiano.
Algibeira - pequeno bolso integrado à roupa; sacola.
Algures - em alguma parte, em algum lugar (não determinado).
Alhures - em outro lugar; em outra parte.
Alienado - que ou aquele que sofre de alienação mental; louco, maluco, doido.
Alienado - que foi transferido, cedido, vendido.
Alma lavada - satisfeito ou vingado.
Almanaque - folhinha; calendário.
Alocução - discurso.
Alpes - um dos grandes sistemas de cordilheiras da Europa.
Alquilador - Aquele que aluga, compra ou vende animais para transporte de pessoas.

Altivo - de grande altura, elevado; dotado de brio, de dignidade; ilustre.
Alúmen - (alume) designação dos sulfatos duplos de alumínio e metais alcalinos, com propriedades adstringentes, usado na fabricação de corantes, papel, porcelana, purificação de água, clarificante de açúcar etc.
Ama seca - mulher que cuida de crianças, mas sem amamentar.
Amo - dono da casa, tomado em relação aos criados; patrão, senhor.
Amofinar - apoquentar-se, aborrecer-se.
Amolado - aborrecido.
Anacarsis - filósofo cita (antigo povo iraniano) que viveu no século VII a.C. Amigo do famoso advogado
grego, Sólon.
Anarquista - partidário da teoria social e movimento político, que sustenta a ideia de que a sociedade existe
de forma independente e antagônica ao poder exercido pelo Estado.
Andaluz - natural da Andaluzia, região da Espanha.
Aos bordos - fazendo ziguezagues, consoante a direção do vento; bordejando; cambaleando.
Apalpadela - sem enxergar, pelo tato; com dúvida ou hesitação.
Apear - fazer descer ou descer de montaria ou veículo.
Apeles - renomado pintor da Grécia Antiga.
Aplicar sanguessuga - terapia com sanguessuga, a chamada hirudoterapia, muito utilizado no passado
como forma de tratamento médico, para promover sangrias.
Apoquentar - aborrecer, afligir, molestar, importunar, aborrecer; amofinar.
Arcádia - designação comum a sociedades literárias dos séculos XVII e XVIII.
Arção - Peça arqueada de madeira que faz parte da armação da sela de montaria.
Ária - qualquer composição destinada ao canto; canção, cantiga, melodia.
Aristocrata - pessoa que faz parte da classe social e política cujos membros têm poder e privilégios garantidos; diz-se de ou membro da aristocracia; nobre, fidalgo; que ou aquele que tem atitudes nobres, distintas;
que ou aquele que tem maneiras sofisticadas, requintadas.
Aristóteles - (384 a.C. - 322 a.C.) filósofo grego, considerado um dos maiores pensadores de todos os tempos e criador do pensamento lógico.
Armazém Lusitano - Aracaju, capital de Sergipe, teve um Armazém Lusitano, localizado na rua de Laranjeiras, 16, Centro.
Arquimedes - (287 a.C. - 212 a.C.) matemático, físico e inventor grego. Foi um dos mais importantes cientistas e matemáticos da Antiguidade e um dos maiores de todos os tempos.
Arrabalde - lugar muito afastado do centro de uma cidade; arredor, cercania; subúrbio.
Arroba - antiga unidade de medida de peso que corresponde a aproximadamente 14,7 quilos.
Artilheiro - indivíduo que sabe manejar peças (arma) de artilharia.
Ascensor - elevador.
Às riscas - provido de listras; listrado.
Aspargo - planta nativa da Europa e da África, cujos brotos carnosos são muito apreciados como alimento
e possuem propriedades diuréticas.
Assumar - é uma freguesia portuguesa do conselho de Monforte.
As Nove Musas - as entidades mitológicas, filhas de Zeus, a quem são atribuídas capacidade de inspirar a
criação artística ou científica na Grécia.

As Três Graças - na mitologia grega, são as “Deusas da Felicidade”, filhas de Zeus.
Atoleimado - tolo; pateta; pouco habilidoso; meio atrapalhado.
Atônito - assombrado; muito admirado; espantado; confuso; atrapalhado.
Aturdir - dificultar o raciocínio; atordoar-se, estontear-se, tontear-se.
Auscultar - escutar determinada parte do organismo utilizando um aparelho.
Autopsia - exame minucioso de um cadáver; necropsia, necroscopia.
Avarento - que ou aquele que é obcecado por adquirir e acumular dinheiro; sovina; que não é generoso;
mesquinho; miserável.
Aviar - preparar medicamento ou produto de beleza segundo a prescrição receitada.
Azeviche - variedade compacta de linhito, substância mineral de cor muito negra (carvão mineral).
Baco - deus mitológico do vinho, da ebriedade, dos excessos, especialmente sexuais, e da natureza. É o
equivalente romano do deus grego Dionísio.
Balancete - passo da quadrilha, em que o executante se balança compassadamente.
Balzac - Honoré de Balzac (1799 - 1850), romancista francês.
Bandeira despregada - rir aberta e sinceramente; rir com muita vontade, e prolongadamente.
Banguê - padiola usada para transportar cadáveres.
Barítono - tom de voz masculina de registro médio, entre o tenor e o baixo.
Baronesa - esposa de barão; mulher que recebeu o título de baronato.
Barretina - barrete alto, de formato cilíndrico, feito de feltro ou de peles, que os militares usavam antigamente; espécie de chapéu, carapuça.
Bassompierre - François de Bassompierre, marechal francês (1579 - 1646).
Batalhão da roça - corpo de tropa de infantaria ou de cavalaria organizado na zona rural, no interior.
Bateria - grupo de peças de artilharia colocadas em justaposição, tendo em vista uma ação combinada na
descarga da munição; bateria de cozinha (utensílios, apetrechos).
Baudelaire - Charles-Pierre Baudelaire (1821 - 1867), poeta e teórico da arte francesa.
Baú - arca; peça usada como móvel para guardar coisas (roupas, tecidos, etc.).
Bem de raiz - aquele que não se pode arredar do solo (imóveis urbanos e rurais).
Besta - animal irracional, quadrúpede, em geral doméstico; cavalgadura, alimária; indivíduo brutal, grosseiro
para com outrem; que ou quem é ignorante ou pouco inteligente; burro, tolo.
Besuntar - lambuzar; passar unto, qualquer substância gordurosa (em algo ou em si mesmo).
Bexiga - doença infectocontagiosa, também chamada de varíola.
Bibelô - pequeno objeto de adorno, de natureza vária, que se põe sobre mesa, estante, cômoda.
Bilontra - espertalhão, finório, velhaco; que ou aquele que é dado a conquistas amorosas; que ou quem age
com esperteza, frequentemente sem honestidade, mas aparentando tê-la.
Biltre - que ou quem age de forma vil; canalha, infame.
Bitácula - termo de marinha: coluna de madeira ou metal, de forma variável, terminada na parte superior por
um receptáculo que contém a cuba da agulha azimutal; habitáculo.
Bocado - comida saborosa; acepipe, iguaria.
Bocage - Manuel Maria de Barbosa l’Hedois du Bocage (1765 - 1805), poeta português.

Bocó - que ou o que é tolo, ignorante ou infantil.
Boêmio - quem leva vida desregrada; quem leva uma vida hedonista, alegre e livre.
Bola - bolo de carne ou bocado de comida envenenada com que se matam cães.
Bolo - tapa dado com a mão ou golpe aplicado com régua ou palmatória.
Bom sucesso - confirmação de gravidez.
Bonacheirão - que ou quem é extremamente bondoso e sem afetação; natural.
Borracha - odre bojudo e de gargalo estreito, com bocal geralmente de madeira, usado para guardar, beber
ou transportar líquidos; bogó.
Borracheira - coisa de má qualidade, malfeita ou que sai mal.
Borracho - que ou quem está embriagado ou é contumaz no beber; bêbado, ébrio.
Botafogo - tradicional bairro da zona sul da cidade do Rio de Janeiro.
Botânica - campo da biologia que tem por objeto o reino vegetal.
Botão - verruga; pústula.
Botica - lugar onde se vende remédios e afins; drogaria, farmácia.
Bramar - falar colericamente; enfurecer-se, exaltar-se; bramir.
Branquinha - aguardente de cana (branca); cachaça.
Bravo - que ou o que é destemido, valente, arrojado; interj. muito bem; digno de aplausos; fumo-bravo;
tabaco.
Brecha - pequena abertura; fenda; corte ou ferida largo e profundo; fratura.
Brejeiro - brincalhão; devasso; malandro.
Brochura - livro.
Bruta - no sentido de desmedida; grande tamanho.
Bruto - que ou aquele que carece de inteligência; burro; não refinado; grosseiro; incivil; rude.
Burburinho - ruído indistinto e prolongado de muitas pessoas falando ao mesmo tempo.
Burgomestre - que equivale ao cargo de prefeito, no Brasil.
Burra - cofre; caixa geralmente de madeira em que se guardavam e/ou transportavam coisas.
Busto - representação da cabeça e da parte superior do tronco da figura humana.
Byron - Jorge Gordon Byron (1788 - 1824), poeta inglês do século XIX.
Cacete - que ou o que provoca tédio, enfado, aborrecimento; chato, enjoado, maçante.
Cacetear - causar aborrecimento, chateação.
Cadafalso - patíbulo; forca.
Caduceu - bastão de ouro, com duas serpentes defrontadas e enroscadas; símbolo do deus mitológico Hermes (Mercúrio); insígnia ou divisa usada como símbolo da medicina.
Café - bebida muito escura e aromática, de propriedades tônicas e estimulantes; estabelecimento comercial
onde café e outras bebidas são servidos; bar, botequim; bistrô.
Caipora - diz-se de ou pessoa azarada, infeliz, que dificilmente, tem sucesso naquilo que faz.
Caixeiro - empregado balconista; comerciário.
Cálice de Porto - vinho português do Porto.

Calunga - entre populações de origem banta, calunga é divindade ou entidade espiritual ou sobrenatural que
se manifesta como força da natureza, especialmente a divindade associada ao mar, à morte ou ao inferno.
Camarote - em teatro ou sala de espetáculo, espaço fechado, separado por divisórias dos demais lugares
da plateia e aberto na direção do palco.
Caminho de ferro - ferrovia, estrada de ferro.
Camões - Luiz Vaz de Camões (1524 - 1580), maior poeta de língua portuguesa.
Campanha - operações militares desencadeadas em determinado local e tempo.
Campônio - aquele que vive e/ou trabalha no campo, camponês; indivíduo rústico, rude.
Cana-da-índia - designação comum de plantas herbáceas das Canáceas.
Canastra - caixa ou maleta revestida de couro na qual se guardam roupas e pequenos objetos.
Cantimplora - chapéu alto; cartola.
Caolho - que ou quem não tem um dos olhos.
Cãozito - cachorro pequeno.
Capelão - sacerdote responsável pelos ofícios religiosos de uma capela; sacerdote que presta assistência
espiritual aos membros das forças armadas.
Capital federal - referência à cidade do Rio de Janeiro, que foi capital do Brasil de 1763 a 1960.
Carantonha - cara grande; caraça; cara fechada; cara feia; carranca.
Carapetão - grande mentira.
Cardeal Mazarin - Jules Mazarin, nascido Giulio Raimondo Mazzarino (1602 - 1661), estadista francês.
Cardeal Polignac - Melchior de Polignac (1661 - 1741), cardeal, diplomata e poeta francês.
Cartaxo - cidade portuguesa do distrito de Santarém; capital do vinho português.
Cartomante - pessoa que pratica a suposta arte de adivinhar pela interpretação e leitura de cartas de jogar.
Casa de pasto - é uma denominação muito comum até o final do século XIX, em Portugal e no Brasil, referente aos estabelecimentos que serviam almoços e jantares.
Casa de penhores - local em que um penhorista empresta dinheiro aos seus clientes, tendo estes que depositar um determinado bem na loja.
Castelo de Vide - vila portuguesa da região do Alentejo.
Cataratas do Niágara - cachoeira localizada no rio Niágara, no leste da América do Norte, na fronteira dos
Estados Unidos com o Canadá, entre os lagos Erie e Ontário.
Catecismo - conjunto de instruções sobre os princípios, dogmas e preceitos católicos.
Catimbau - vilarejo situado no sertão pernambucano.
Catuaba - homem forte, capaz, resistente.
Catumbi - bairro da cidade do Rio de Janeiro.
Cáustico - pessoa importuna, mordaz, sarcasta; que aborrece.
Cavalgadura - besta cavalar, muar ou asinina usada para montar; montaria; no sentido figurado, indivíduo
sem inteligência, burro, estúpido, tolo, indelicado, grosseiro.
Cavalheiro - indivíduo do sexo masculino; que ou aquele que possui educação esmerada; delicado, cortês,
gentil; homem de sentimentos e ações nobres.
Ceia dos Apóstolos - referindo-se ao quadro “A Última Ceia”, de Leonardo Da Vinci, representação da cena
da última ceia de Jesus Cristo com seus discípulos.

Celibatário - que ou aquele que ainda não se casou, apesar de haver ultrapassado a meia-idade, que não
faz tenção de se casar, ou a quem o casamento está interdito.
Central - “Central do Brasil”, estação ferroviária situada no centro da cidade do Rio de Janeiro.
Chacareiro - proprietário ou administrador de chácara.
Chapéu-de-sol - guarda-sol; guarda-chuva.
Charlatão - trapaceiro; impostor; mistificador.
Chasco - gracejo mordaz; caçoada, zombaria.
Chávena - taça com alça em que se serve chá, café e outras bebidas.
Chegou ao pé do outro - aproximou-se.
Chimpar (o jamegão, o documento) - assentar, assinar com firmeza.
Chouriço - pedaço de tripa cheio de carne de porco picada e seco ao fumeiro.
Chover a cântaros - em grande quantidade; torrencialmente, a potes.
Chumbar - obturar o dente; fazer obturação dentária com liga metálica à base de chumbo.
Chupando uma barata - ficar atônito, desarvorado.
Chuva - pessoa dada à bebida.
Cícero - Marco Túlio Cícero (106 a.C. - 43 a.C.), foi um filósofo, escritor, advogado e político romano.
Cicerone - guia de turismo.
Cicuta - erva venenosa, quando ingerida.
Cidade do Porto - cidade portuguesa.
Cidade Nova - bairro da cidade do Rio de Janeiro.
Cínico - atrevido, inescrupuloso, hipócrita, sarcástico.
Círculo literário - comunidade de literatos.
Circunstante - que está presente como participante ou espectador de uma ocorrência.
Clister - introdução de água e medicamentos líquidos no organismo pelo reto.
Cocheira - casa ou lugar próprio para guardar coches, carruagens; cavalariça; abrigo de cavalos.
Cocheiro - indivíduo que conduz os cavalos em uma carruagem ou outro veículo hipomóvel; boleeiro.
Cocote - mulher de costumes leves, fáceis, superficiais; termo de carinho que é dado a uma menina ou uma
mulher amada; meretriz elegante; cortesã; mulher da vida, prostituta, mulher de vida fácil.
Colete - peça de vestuário sem gola nem mangas, curta, justa ao peito e abotoada na frente, usada sobre
camisa, blusa etc; gilê.
Com a breca - expressão interjetiva que denota espanto, admiração positiva ou descontentamento; ‘com os
diabos’; ‘com mil diabos’.
Com os demônios - expressão de espanto, irritação; ‘com os diabos’.
Comboio - composição, trem.
Comendador - titular de ordem militar ou honorífica; administrador ou provedor de hospital; defensor, protetor de igreja, mosteiro e suas terras, possessões, edifícios, colônias; indivíduo que tem uma insígnia ou
condecoração honorífica.
Comensal - diz-se de ou cada um dos que comem juntos.
Cometa - corpo celeste que se move em torno do Sol; astro do Sistema Solar.

Comissário - ‘comissário do café’, intermediador entre o produtor e o comprador na venda do café.
Companhia de Jesus - ordem católica dos jesuitas.
Compêndio - livro.
Compiègne - cidade francesa.
Compositor - aquele que executa serviços tipográficos de composição, paginação ou impressão; que ou
aquele que compõe ou escreve música.
Comuna - na França, a menor subdivisão administrativa do território; equivalente ao município.
Concidadão - indivíduo que é da mesma cidade ou natural do mesmo país que ele.
Concluso - concluído, findo, acabado, terminado.
Conde de Guiche - (1637 - 1673) Armand de Gramont, foi um nobre aventureiro francês, um dos maiores
sedutores do século XVII.
Conde de Lauraguais - Luiz Leon (1733 - 1824), dramaturgo e escritor francês.
Confeiteiro - aquele que fabrica ou vende confeitos, doces, bolos, tortas etc.
Confessor - diz-se de ou padre que detém o poder de absolver os pecados dos penitentes, que ministra o
sacramento da penitência; padre que ouve confissão.
Confidência - comunicação particular, frequentemente oral, de um segredo ou de intimidades.
Confranger - atormentar, afligir, angustiar.
Conselheiro - título honorífico com que eram agraciadas algumas pessoas, por serviços prestados, nos
últimos tempos da monarquia portuguesa e no Império do Brasil.
Consternado - desolado, triste, abalado, pesaroso.
Constipação de ventre - prisão de ventre; dificuldade constante ou eventual de evacuação das fezes, que
se tornam ressecadas; dificuldade para defecar, geralmente com dor.
Contar brocas - qualquer coisa dita ou feita na intenção de enganar; mentira.
Contínuo - empregado, em geral de estabelecimento público, encarregado de fazer entregas, levar recados
e outros pequenos serviços.
Contra-almirante - na Marinha de Guerra brasileira e portuguesa, posto imediatamente abaixo de vice-almirante, e imediatamente acima de capitão-de-mar-e-guerra.
Contramestre - profissional encarregado de chefiar um grupo de trabalhadores; profissional qualificado que
dirige operários ou outros trabalhadores numa oficina, numa seção de fábrica, num canteiro de obras etc.
Convenção social - padrões culturais de comportamento para que haja uma boa convivência entre as pessoas.
Coquete - diz-se de pessoa do sexo feminino que procura despertar admiração; pessoa que se esmera nos
requintes da aparência; pessoa leviana, inconstante.
Cor contrictum et humiliatum Deus non despicie - ‘Deus olha com amor o coração contrito e humilhado’.
Cortador - profissional que corta a carne no açougue; açougueiro.
Cortar a pele - falar, dizer mal de alguém que está ausente.
Cortesão - pessoa educada, refinada, graciosa.
Crack - falência, quebradeira.
Cremação - ato, processo ou efeito de cremar; incineração.
Criado - empregado; pessoa, geralmente remunerada, que presta serviços domésticos em casa e/ou propriedade alheia.

Critério - padrão que serve de base para que coisas e pessoas possam ser comparadas e julgadas.
Cromwell - Oliver Cromwell (1599 - 1658) foi um famoso militar e político inglês.
Cura - sacerdote, padre, pároco.
Cutelo - instrumento cortante usado para talhar, cortar carnes.
Dama - designação honorífica ou respeitosa de qualquer mulher adulta, casada ou não.
Danado - com raiva, irritado, zangado, aborrecido, chateado; raivoso (doença).
Dar facadas - ação ou resultado de pedir dinheiro a alguém; ferrada.
Defluxo - inflamação da mucosa nasal; o corrimento nasal decorrente dessa inflamação.
Degas - a pessoa que está falando.
Denegrido - que se tornou negro ou escuro; enegrecido.
Deplorável - feio, horrível; que desperta aversão; execrável, abominável, detestável.
Deputado do círculo - em Portugal, parlamentar de circunscrição administrativa ou territorial.
Desalinho - estado daquilo que está fora de ordem; desarrumação, desordem.
Descompõem-se - ofendem-se com veemência mutuamente.
Desdêmona - personagem da peça Otelo, o mouro de Veneza.
Deserdado - excluído de herança.
Desertar - deixar ilegalmente o serviço nas forças armadas.
Desmarcado - sem limite ou que excede as medidas; desmedido; excessivo.
Destra - a mão direita.
Deveras - de fato, realmente, em verdade; a sério.
Diógenes - Diógenes de Sínope (400 ou 412 a.C. - 323 a.C.), filósofo grego.
Digo missa - rezo, celebro missa.
Discípulo - aluno; aprendiz; seguidor.
Dividendo - cota ou porcentagem resultante de divisão dos lucros de uma empresa rateada entre os seus
acionistas.
Divisa - lema, sentimento, atitude referente a uma regra de conduta ou ideal deste emblema.
Dominó - fantasia usada no carnaval ou em bailes de máscara, que consiste em uma túnica longa, de mangas largas e capuz, geralmente de cor negra.
Dominus tecum - ‘O Senhor esteja contigo’, saudação dirigida antigamente a quem espirrava, hoje substituída por ‘saúde’ ou ‘Deus te ajude’, ‘Deus lhe dê saúde”.
Dom João V - D. João V de Portugal, João Francisco Antônio José Bento Bernardo de Bragança (1689 1750), chamado de O Magnânimo, foi o vigésimo-quarto rei de Portugal, desde 1° de janeiro de 1707 até a
sua morte.
Dom João VI - D. João VI de Portugal, João Maria José Francisco Xavier de Paula Luís António Domingos
Rafael de Bragança (1767 - 1826), cognominado “O Clemnete”. Foi rei do Reino Unido de Portugal, Brasil
e Algarves.
Dourador - que ou aquele que executa qualquer processo de douração – arte e técnica de aplicação ou
pulverização de ouro em alguns objetos.
Doutrina - princípio, crença, ou conjunto de princípios.

Droguista - que ou o que faz ou manipula drogas, remédios; boticário; farmacêutico.
Duque de Aveiro - era um título associado à Casa Real Portuguesa, concedido por D. João III. O primeiro
duque de Aveiro foi D. João de Lencastre.
Duquesa de Maine - Ana Luísa Benedita de Bourbon-Condé, filha do rei de França Henrique III.
Eça de Queirós - José Maria de Eça de Queirós (1845 - 1910), nascido em Portugal, um dos mais importantes escritores da língua portuguesa.
Educação clerical - educação religiosa favorável ao clero ou à Igreja.
Embatucou - calou-se; ficou sem ação ou sem resposta.
Embotado - que perdeu o fio, que não está afiado; desamolado; cego.
Empavonar - tornar-se extremamente vaidoso, como um pavão; ensoberbecer-se.
Encafifado - envergonhado, acanhado.
Encalistrar - tornar-se tímido, vexado, encabulado.
Encravar - termo militar: meter prego no ouvido (‘orifício’) de peça de artilharia (arma).
Eneida - poema épico latino escrito por Virgílio (Públio Virgílio Maro), no século I a.C.
Enfatuado - presunçoso; arrogante.
Enragé - enraivecido, furioso.
Epicurista - que ou quem procura os prazeres do amor, os deleites sensuais ou gastronômicos.
Epigrama - pequena composição em verso, breve e satírica, que expressa, de forma incisiva, um pensamento ou um conceito malicioso.
Epitáfio - inscrição sobre lápides tumulares ou monumentos funerários. “... E não tenham medo.” (Jorge
Luís Borges).
Esbodegar - causar estrago; arruinar, escangalhar, destruir.
Esbordoar - bater com bordão, cajado grosso ou vara.
Esborracharam - atropelaram, acidentaram.
Escrevente - nos cartórios de notas e de registros públicos, diz-se de ou funcionário subordinado ao respectivo titular; ajudante de escrivão; amanuense.
Escritor das dúzias - de pouco valor, pouco merecimento; medíocre.
Escrivão - auxiliar do juízo de primeiro grau, titular de cartório ou ofício.
Escusado - que se pode dispensar; supérfluo ou desnecessário.
Esfoliar - afastar, desprender ou soltar, utilizando algum tipo de lâmina.
Esfregado - grande canseira; fadiga; mortificação.
Esopo - (620 a.C. - 564 a.C.), escritor da Grécia Antiga. Considerado o pai das fábulas como gênero literário.
Espargo - vegetal bastante apreciado, particularmente na cozinha inglesa, alemã e francesa.
Espavorido - com grande pavor; aterrorizado, amedrontado, apavorado.
Especulação - operação comercial em que uma das partes obtém lucro exagerado, por abusar da boa-fé
da outra.
Espevitada - petulante, atrevida, assanhada.
Espinhado - aborrecido, zangado, irritado.
Espirituoso - que é inteligentemente engraçado; que é sutil, vivaz e provocador do riso.

Esponja - aquilo que explora ou achaca outrem; aborrece; molesta; desagrada.
Esquife - caixão de defunto; ataúde; féretro.
Estado interessante - grávida.
Estampilha - pequena estampa (figura impressa); selo fiscal ou postal; selo que se coloca nos documentos
forenses.
Estapafúrdio - que não é lógico; disparatado, incoerente.
Estatelado - imóvel como estátua.
Estilo - no sentido de hábito, prática, praxe, costume.
Estopada - aquilo que é maçante; chateação.
Estopador - que ou o que entedia; maçante; cacete; chato.
Estouvado - irrefletidamente; descuidado; imprudente; leviano; inconsequente.
Estremunhado - sonolento.
Estrepito - ruído estrondoso; barulho.
Estroina - que ou o que age levianamente, de maneira irresponsável; desajuizado.
Estrupício - conflito envolvendo pessoas; confusão; briga; barulho.
Estupefato - admirado, perplexo.
Estuque - tipo de argamassa geralmente feita de pó de mármore, cal fina, gesso e areia.
Etiqueta - conjunto de normas de conduta, protocolo etc.; cerimonial.
Eunuco - homem castrado que tinha a função de guardar as mulheres do harém.
Exame de doutrina - avaliação religiosa.
Falcatrua - artimanha para ludibriar; fraude, embuste.
Fanfarrão - que ou aquele que conta bravatas, que alardeia coragem sem ser corajoso.
Fato roto - roupa esfarrapada.
Fazer a corte - cortejar uma mulher com palavras e/ou gestos amáveis, delicados, lisonjeiros.
Fazer cruzes na boca - ficar em jejum, não comer; passar fome.
Fazer espírito - dizer coisas humorísticas, engraçadas.
Fazer vista - chamar a atenção.
Febre amarela - doença infecciosa grave.
Feitio - configuração física, aparência de um ser ou coisa; formato, forma.
Feitor - que ou o que faz; fazedor; administrador de bens alheios; gestor; capataz.
Feminismo - doutrina que preconiza o aprimoramento e a ampliação do papel e dos direitos das mulheres
na sociedade.
Feminista - partidário ou simpatizante do feminismo.
Fênix - pássaro da mitologia grega, única da espécie, que quando morria, entrava em autocombustão e,
passado algum tempo, renascia das próprias cinzas; pessoa rara, especial.
Fernando de Noronha - arquipélago pertencente ao estado brasileiro de Pernambuco. Durante anos funcionou como estabelecimento penitenciário comum, posteriormente, utilizada como presídio político.
Ferro - pequena haste que o toureiro crava no cachaço do touro; bandarilha, farpa.

Fez uma prática - pequeno discurso feito por um eclesiástico aos fiéis no intervalo da missa.
Fidalgote - fidalgo de nobreza duvidosa, de pouca nomeada ou de poucos haveres.
Fígaro - barbeiro.
Filantropo - altruísta, caridoso.
Filado - preso, capturado.
Fio do sermão - ordenação sequencial; encadeamento, concatenação, continuidade.
Fisqueta - fiscal.
Fleuma - frieza; qualidade, caráter ou comportamento de quem não sente nenhuma emoção ou não deixa
transparecer sentimento ou perturbação alguma.
Folha - jornal, gazeta.
Folhetim - texto literário, especialmente novelas ou trabalhos de crítica de literatura e artes, geralmente
impressos na parte inferior da página de um jornal.
Fontenelle - Bernard le Bovier (ou Bouyer) de Fontenelle (1657 - 1757), foi um destacado autor francês.
Forja - oficina, estabelecimento onde se fundem e se modelam metais; fundição.
Fragor - barulho similar ao de objeto que se quebra.
Franciscano - diz-se de ou religioso da ordem fundada no início do século XIII por São Francisco de Assis
(1182 - 1226).
Francisco I - François I de Angoulême (1494 - 1547), foi rei da França de 1515 até sua morte.
Franco - antiga moeda de ouro francesa, que equivalia a uma libra.
Freguesia - em Portugal e no antigo Império Português, a menor divisão administrativa, correspondente à
paróquia civil de outros países; delimitação territorial de uma diocese sobre a qual prevalece a jurisdição
espiritual de um pároco.
Frescura - vigor juvenil.
Fresta - abertura estreita.
Frisa - nos teatros e salas de espetáculo, camarote que se situa quase no nível da plateia.
Frontispício - fachada principal de um edifício.
Fumo no chapéu - faixa de luto no chapéu.
Funesto - danoso, nocivo, prejudicial; desastroso, ruinoso.
Furibundo - que anuncia algo com furor, ira extrema, raiva desproporcional.
Gaifona - gesticulação cômica; macaquice; trejeito; visagem; careta.
Gajo - qualquer pessoa cujo nome não se conhece ou se quer omitir; fulano.
Galanteador - que ou quem seduz, corteja outrem.
Galé - a pena dos que eram condenados a remar nas galés, estas, embarcações impelidas basicamente por
remos, que foi usada desde a antiguidade grega até os fins do século XVIII.
Garatuja - letra ruim, disforme, pouco ou nada inteligível; desenho tosco, malfeito.
Garrida - alegre; animada; faceira; graciosa.
Gazua - ferro torto ou gancho, de arame, utilizado para abrir fechaduras.
Glutão - que ou aquele que come em excesso e com avidez; voraz.
Gotoso - doente de gota.

Gralha - pássaro negro e muito ruidoso; pessoa que fala muito, lembrando o grasnar das gralhas; tagarela.
Grão na asa - estar de cara cheia, bêbado, borracho, chumbado.
Guarda-livros - contador, contabilista.
Guilherme II - Frederico Guilherme Victor Alberto de Hohenzollern (1859 - 1941) foi o último imperador alemão (Kaiser) e o último rei da Prússia.
Havanas - charutos fabricados em Cuba; considerados os melhores do mundo.
Henrique Heine - Heinrich Heine (1797 - 1856), poeta e jornalista alemão.
Himeneu - casamento, matrimônio, bodas, festa de núpcias.
Hiperbólico - excessivo, desmesurado, exagerado.
Hípico - relativo a cavalo; equino, cavalar.
Hipócrates - médico da Antiga Grécia (460 - 377). Considerado o “pai da medicina”.
Horizontal - mulher que comercializa o próprio corpo; meretriz, prostituta.
Houssaye - Arsène Houssaye (1815 - 1896), novelista e poeta francês.
Içar - elevar, erguer.
Idílio - originalmente, entre os antigos gregos, qualquer poema curto (descritivo, narrativo, dramático, épico
ou lírico).
Ilíada - poema épico grego que narra os acontecimentos ocorridos no período de pouco mais de 50 dias
durante o décimo e último ano da Guerra de Troia. Obra atribuida a Homero, poeta épico da Grécia Antiga.
Imberbe - que ou o que não tem barba; que ou aquele que é novo, jovem, iniciante.
Impertinência - inconveniência; despropósito; falta de respeito, insolência, incorreção.
Impingir - obrigar (alguém) a aceitar (algo que não deseja); empurrar, impor.
Incisão - intervenção cirúrgica em um tecido efetuada com instrumento cortante (bisturi ou bisturi elétrico).
Indício - o que indica, com probabilidade, a existência de (algo); indicação, sinal, traço.
Inefável - indizível; indescritível; inebriante; delicioso; encantador.
Infante - criança, menino; em Portugal e Espanha, filho de rei, porém, não herdeiro do trono.
Infundir - incutir; inspirar.
Inspetor de quarteirão - antigamente, autoridade policial encarregado de fiscalizar as várias subdivisões
da área de um município.
Instância - ato de solicitar de forma premente, insistente.
Interpelar - perguntar, indagar, dirigir-se a (alguém) com alguma pergunta ou pedido de explicação, em tom
confrontativo.
Intrujão - que se intromete com outros para lográ-los, enganá-los; trapaceiro.
Inverossímel - que ou aquilo que não é ou não parece verdadeiro; difícil de acreditar.
Irra - expressa um sentimento de desabafo, especialmente de irritação, raiva ou repulsa.
Isento - dispensado; desobrigado.
Isolador - peça feita de material isolante destinado a servir de suporte e isolar eletricamente um condutor.
Itinerário - caminho a seguir, ou seguido, para ir de um lugar a outro.
Jamegão - nome ou rubrica firmada na parte inferior de um escrito; assinatura, firma.

Janota - que ou quem se mostra afetado no vestir; que ou quem chama a atenção pela elegância.
Jardim Botânico - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Jesuíta - diz-se de ou membro da Companhia de Jesus, ordem católica fundada por Inácio de Loyola, em
1540.
Jovens arrependidas - convento das Raparigas Arrependidas, para onde a regente Ana D’ Áustria, esposa
de Luiz XIII e mãe de Luiz XIV, ameaçara enclausurar a famosa cortesã francesa, Ninon de Lenclos.
Juiz de instrução - juiz que conduz a investigação criminal; este juizado não existe no Brasil, como acontece na Espanha e na França. No Brasil, o inquérito é de competência da polícia.
Juiz de irmandade - ofício dos mais importantes de uma confraria, no caso, uma associação de cunho
religioso.
Juiz de paz - magistrado, nem sempre de formação jurídica, que exerce funções judiciais consideradas
“menores”, como julgar pequenas causas ou demandas, celebar casamentos etc. No Brasil, desempenhou
importante papel na administração da justiça durante o período imperial, contudo, a partir da proclamação da
República este juizado passou a perder em importância, tornando-se inexpressivo nos dias atuais, embora
a Constituição vigente lhe reserve previsão específica.
Júpiter - deus mitológico dos romanos, o mesmo Zeus dos gregos, o rei dos deuses.
La Fontaine - Jean de La Fontaine (1621 - 1695) foi um grande poeta e fabulista francês.
Ladrar - latir.
Lagartixa - designação comum a diversos pequenos lagartos; mulher magra e feia, ativa, agitada.
Lama - mistura viscosa, pegajosa, de argila, matéria orgânica e água; caráter daquilo que degrada, envergonha; ação vil; baixeza, aviltamento.
Lamber - regozijar-se, saborear prazerosamente, regalar-se.
Lamego - diz-se de homem rude do campo; camponês; que ou aquele que é ignorante.
Lampião de esquina - grande lanterna a combustível, fixa num poste; iluminação pública.
Latoeiro - funileiro; indivíduo que conserta, fabrica ou vende objetos de lata.
Lavrar - revolver e sulcar o solo; preparar a terra pra plantar.
Legítima defesa - uso de meios moderados e apropriados para repelir agressão ou injúria a si próprio ou a
outrem, ou para defender direito próprio ou de terceiro(s).
Leitão - porco jovem, especialmente até a etapa de desenvolvimento em que deixa de mamar.
Leme - bairro da cidade do Rio de Janeiro.
Lente - professor.
Letra de câmbio - título de crédito pelo qual o emitente, que se denomina sacador, dá ao sacado ordem
de pagar determinada soma em dinheiro, em local e data especificados, a uma terceira pessoa ou à ordem
desta.
Letrado - que ou aquele que possui cultura, erudição.
Letrinha - letra de câmbio.
Levou bomba - reprovou; levou pau.
Libra esterlina - moeda oficial do Reino Unido.
Light - empresa de energia elétrica do Rio de Janeiro.
Lírico - extinto Teatro Lírico, da cidade do Rio de Janeiro.
Lirismo - tendência literária que privilegia a subjetividade e as formas.

Lívido - muito pálido.
Livra - surpresa; exprime repugnância ou aversão.
Lógica - parte da filosofia que trata das formas do pensamento em geral e das operações intelectuais que
visam à determinação do que é verdadeiro ou não.
Loja de fazendas - loja de tecidos.
Loja de víveres - local de venda de produtos alimentícios.
Lopes Trovão - José Lopes da Silva Trovão ou simplesmente Lopes Trovão (1848 - 1925). Foi um médico,
jornalista e político brasileiro, nascido no Rio de Janeiro. Uma característica física de Lopes Trovão que
chamava a atenção era a sua altura: 1,90 m.
Lord Rothschild - da famosa dinastia inglesa de banqueiros e investidores, a exemplo de Natan Mayer
Rothschild (1840 - 1915).
Lorde - na Inglaterra, título de nobreza, dado aos pares britânicos, que significa senhor.
Louros - lauréis, glórias, triunfos alcançados; planta medicinal muito conhecida na gastronomia por seu
sabor e aroma característico.
Lúgubre - relativo à morte, aos funerais; que evoca a morte; fúnebre, macabro; que é sinal de ou que inspira
uma grande tristeza.
Luiz XIV - conhecido como Rei-Sol, foi o maior monarca absolutista da França.
Luiz XIV - estilo de mobiliário francês do século XVII.
Luiz XVIII - Luís Estanislau Xavier (1755 - 1824), Luiz, o Desejado, como era conhecido, foi rei da França e
Navarra.
Lume - candeeiro; vela; tocha; fogo; candeia.
Macilento - magro; descorado, pálido.
Madri - capital da Espanha.
Madrigal - fala marcada pela galantaria afetada; cumprimento lisonjeiro; galanteio.
Magnetizador - que exerce forte e inexplicável atração sobre alguém; aquele que pratica o magnetismo;
hipnotizador.
Maledicência - ação ou hábito de dizer mal dos outros; difamação, detração, maldizer.
Malevile - pequena vila localidade no sul da França.
Malho - grande martelo, de cabeça pesada, sem unhas nem orelhas, próprio para bater o ferro.
Mamangaba - inseto também chamado de besouro-mangangá, marimbondo-mangangá.
Mambembe - grupo teatral ambulante; indivíduo sem valor, sem préstimo, medíocre.
Mancebo - que ou aquele que está na juventude; jovem, moço.
Manicômio - hospício, hospital de loucos.
Manjedoura - estábulo; local em que se deposita comida para vacas, cavalos etc.
Manuscrito - obra escrita ou copiada à mão.
Mar de azeite - mar sem vento, sem ondas, quieto, tranquilo, manso, sereno.
Maria Antonieta - Josefa Joana de Habsburgo-Lorena (1755 - 1793), esposa de Luiz XVI, foi rainha consorte da França de 1774 até a Revolução Francesa.
Marmota - pescada-marmota; pescada pequena (peixe).
Marquês - título de nobreza intermediário entre o de duque e o de conde.

Marselheses - naturais de Marselha, cidade francesa.
Martirizado - atormentado; perturbado.
Matreiro - dotado de sagacidade para lidar com pessoas ou situações; sabido, experiente; diz-se de pessoa
esperta, ardilosa, que usa de má-fé e esquivas.
Máxima - sentença moral; ditado; provérbio; brocardo; axioma; conceito.
Mazurca - dança polonesa em compasso ternário.
Melado - adoçado com mel de abelha, rapadura ou mel de engenho.
Mérito - ganho, lucro, proveito, merecimento.
Messina - província italiana da região da Sicília.
Mestre - professor, lente; aquele que dirige um trabalho na qualidade de patrão, ou que é responsável por
um serviço e pela direção e andamento de uma tarefa; hábil; destro.
Metempsicose - reencarnação.
Meter as botas - criticar impiedosamente, violentamente, acerbamente; falar mal de.
Metropolitano de Paris - metrô de Paris, conhecido localmente por Métropolitain.
Migar (‘miga’, ‘migo’) - transformar em migas, migalhas; esfarelar (pão) em caldos ou sopas.
Milorde - forma de tratamento dada aos ingleses de berço nobre ou elegante.
Milton - John Milton (1608 - 1674), poeta e pensador inglês.
Miúdo - frequente; amiudado.
Modinha - variedade de canção tradicional urbana portuguesa e brasileira.
Modista - costureira; profissional que desenha e confecciona roupa ou chapéu feminino ou que dirige um
ateliê de costura para senhoras.
Monte Tirol - Tirol é uma região histórica da parte ocidental da Europa Central.
Morder - criticar a, falar mal de; caluniar; pedir (dinheiro) a amigos e/ou familiares.
Moribundo - que ou o que está morrendo, que ou o que agoniza; poente.
Moscou - durante cinco dias seguidos esta cidade, então a antiga capital do Império Russo-Ortodoxo, ardeu
violentamente, ocupada que foi pelas forças de Napoleão Bonaparte, em setembro de 1812.
Mosqueado - malhado; que tem pintas escuras como moscas.
Moto-contínuo - mesmo que moto-perpétuo; movimento incessante e com finalidade exaustiva; faz parte
da classe de máquinas hipotéticas, as quais reutilizariam indefinidamente a energia gerada por seu próprio
movimento.
Museu do doutor Velasco - Museu de Antropologia, fundado em 1875, em Madri, pelo médico e antropólogo espanhol Pedro Gonzalez Velasco.
Não se fia - não se vende fiado.
Napoleão I - Napoleão Bonaparte (1769 - 1821), nascido na ilha francesa de Córsega, líder político e militar
durante os últimos estágios da Revolução Francesa. Foi imperador da França de 1804 a 1814, posição que
voltou a ocupar por poucos meses em 1815. Dos maiores conquistadores da história.
Nebulosa - nuvem de matéria interestelar; algo difícil de entender ou definir.
Necrológio - o conjunto de notícias sobre óbitos; obituário.
Negação - tipo de construção gramatical em que entra um vocábulo ou um morfema negativo (ou às vezes
dois), que dá como resultado uma frase contrária à frase afirmativa, como em “Maria não vem/ Maria vem”.

Néscio - indivíduo desprovido de conhecimento, de discernimento; estúpido, ignorante; tolo; insensível;
analfabeto; desajuizado.
Nevralgia - dor provocada por irritação ou lesão de um nervo sensitivo; neuralgia.
Nicolau Tolentino - Nicolau Tolentino de Almeida (1740 - 1811), poeta português.
Ninon de Lenclo - Ane “Ninon” de Lenclo (1620 - 1705), linda francesa, autora, cortesã e patrona das artes;
das figuras femininas, talvez, a mais notável da história das frivolidades. Viveu no tempo de Luiz XIV.
O Barbeiro de Sevilha - ópera do compositor italiano Gioachino Rossini.
Obra póstuma - obra publicada após a morte do autor.
Observatório - edifício equipado para observações astronômicas ou meteorológicas.
Oftalmia - inflamação do olho.
Olivais - Santa Maria dos Olivais é uma freguesia portuguesa.
Olvidar - esquecer; perder a memória.
Ombreira - cada uma das peças verticais, componentes dos vãos de portas ou janelas.
Ópio - substância extraída da papoula, de ação analgésica, narcótica e hipnótica, usado também na produção de morfina, codeína, heroína etc.
Otelo - ópera de Verdi, baseada na peça “Otelo, o Mouro de Veneza”, do dramaturgo inglês William Shakespeare. A história gira em torno de quatro personagens: Otelo (um general mouro que serve o reino de Veneza), sua esposa Desdêmona, seu tenente Cássio, e seu suboficial Iago.
Outrora - em tempos remotos; antigamente.
O homem que não ri - referindo-se parodicamente ao romance de Victor Hugo – O Homem que ri, cujo
personagem principal é um garoto que uma cicatriz no rosto lhe dá a impressão de que está sempre a sorrir.
Pachorra - falta de pressa ou de aplicação; calma excessiva, paciência embotada.
Paço Imperial - Palácio Imperial, edifício histórico no centro da cidade do Rio de Janeiro, Brasil, construído
para servir como residência para os governadores do Brasil colonial e mais tarde por D. João VI e os governantes do Império brasileiro.
Padre-cura - padre, vigário encarregado de uma paróquia; pároco.
Paginador - gráfico encarregado de montar as páginas de uma publicação.
Palavra de honra - declaração verbal de compromisso dada a outrem.
Palerma - que ou quem é parvo, tolo, imbecil.
Palmatória - pequena peça circular de madeira com cinco orifícios em cruz e provida de um cabo, usado
como instrumento de castigo para bater na palma da mão do castigado.
Palmar - roubar, subtrair, afanar.
Pândego - que ou aquele que é dado a pândegas; alegre, engraçado.
Pantomineiro - mentiroso, intrujão, enganador.
Pão cotidiano - o alimento essencial, fundamental.
Papel mata-borrão - (papel de chupar) papel usado para absorver a tinta de escrever fresca ou para outros
usos, como chupar a água na filtragem de uma mistura líquida.
Paquete - navio mercante a vapor que prestava serviço de correio e transportava mercadoria e passageiros.
Parasita - diz-se de ou indivíduo que vive à custa alheia por pura exploração ou preguiça.
Pároco - padre responsável por uma paróquia; vigário, padre-cura.

Parvo - indivíduo tolo, pouco inteligente, apoucado, atoleimado; de caráter ingênuo.
Passadio - comida habitual; alimentação diária.
Passar pelo sono - dormir; cochilar.
Pataca - moeda antiga de prata, que valia 320 réis.
Patear - bater com os pés no chão, expressão de reprovação.
Patife - que ou quem perdeu ou demonstra não ter vergonha; infame, vil, canalha; que não apresenta valentia; covarde.
Patres familias - pais de família.
Patrono - o que luta e/ou defende uma causa, ideia etc.; advogado.
Pau-de-campeche - árvore espontânea da América Central, da família das leguminosas. O caule e as
raízes apresentam propriedades medicinais e deles se extrai matéria corante que contém hematoxilina.
Pavilhão Mourisco - café-concerto construído em 1906; era a mais famosa casa de entretenimento do bairro de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro.
Pedante - pessoa que se exprime exibindo conhecimentos que não possui; que se expressa ostentando
cultura e erudição.
Pé de vento - vento forte ou rajada de vento; ventania.
Pedra-infernal - nitrato de prata fundido. Em medicina já foi usado como cauterizador para eliminação de
ligeiras tumorações epidérmicas (verrugas e outros), e costumava chamar-se, por isso, de pedra-infernal.
Pelega - cédula de papel, nota de certo valor; dinheiro.
Pena - dó, compaixão; sofrimento, aflição; sanção, castigo, condenação, penitência.
Pena - pequena peça de metal etc., em forma de bico, que, adaptada a uma caneta, serve para escrever;
caneta.
Penante - chapéu de copa alta; qualquer chapéu masculino ou feminino, especialmente se for antigo e ridículo.
Pendenciar - brigar, litigar.
Penhora - apreensão dos bens de devedor, por mandado judicial, para pagamento da dívida ou da obrigação executada.
Penitência - arrependimento ou remorso por erro que se cometeu; sofrimento profundo; aflição; tormento;
qualquer ato de sacrifício para expiação dos próprios pecados; punição; pena.
Penúria - estado de extrema pobreza material; miséria.
Pequenote - menino que é um tanto pequeno.
Pequerrucho - menino muito pequeno.
Perdiz - codorna, codorniz, inhambuí.
Perfídia - deslealdade, traição, falsidade, insídia.
Perorar - concluir um discurso; discursar a favor de ou advogar; proteger, defender ou apoiar; falar de forma
afetada; falar de maneira arrogante ou presunçosa.
Pespegar - assentar com violência; desferir, aplicar, de modo violento.
Perdeu os cabelos - perdeu a peruca.
Petiz - criança pequena.
Petulante - atrevido, assanhado, insolente, ousado.

Pilhar - furtar de maneira fraudulenta; apossar-se do que pertence a outrem; ser atingido ou acometido por.
Pilhado - flagrado, surpreendido.
Pince-nez - pincenês, espécie de óculos sem haste que se prende ao nariz por meio de uma mola.
Pindaíba - falta de dinheiro.
Pinta-monos - mau pintor; pintor ordinário.
Pintar o sete - realizar obras ou atos próprios do diabo, como travessuras, desatinos, desregramentos;
deitar e rolar; pintar o caneco.
Pipa - recipiente bojudo de madeira, para líquidos, especialmente vinhos.
Piron - Alexis Piron (1689 - 1773), epigramatista, poeta e dramaturgo francês.
Pirralho - menino, guri, criança.
Pisadela - ato ou efeito de pisar; pisada; pisada rápida ou leve.
Plebeu - que não pertence à nobreza; comum, habitual, normal; de qualidade ordinária; destituído de distinção; reles.
Pó de arroz - um talco sem cheiro utilizado principalmente para maquiagem; nada tem a ver com este cereal.
Polca - dança (e música) originária da Boêmia, região da Europa Central, no início do século XIX, com difusão posterior por toda a Europa e o Brasil.
Por entre dentes - falar baixo; resmungar.
Por força - por necessidade.
Por minha fé - francamente; na verdade.
Portinhola - porta de coche, de carruagem etc.
Porto de Leixões - maior porto artificial de Portugal.
Posta-restante - sistema de envio de correspondência em que esta não é levada até o endereço do destinatário, e sim, fica depositada no correio até que a reclamem.
Potentado - indivíduo poderoso, influente e/ou rico.
Polícia correcional - antigo tribunal de correção para julgamento de pequenos delitos, contravenções.
Praça de armas - local destinado a exercícios militares, à formatura ou revistas das tropas de uma guarnição.
Praça Real - uma das praças mais antigas de Paris.
Prático - indivíduo conhecedor dos acidentes hidrográficos e topográficos de áreas restritas marítimas, fluviais ou lacustres, e que nelas conduz embarcações em segurança.
Preamar - maré cheia, maré alta.
Prédica - discurso religioso; sermão.
Pregar olho - dormir, adormecer.
Prego - casa de penhor.
Prestidigitador - feiticeiro, encantador, ilusionista.
Pretoria - local onde o pretor exercia suas funções.
Pretor - juiz de categoria inferior à de juiz de direito. Na antiga Roma, o pretor administrava a justiça.
Príncipe - filho de rei ou de rainha; membro de uma família reinante; homem que é o governante de um
principado; título de nobreza em alguns países.

Prior - superior de ordem religiosa ou militar; denominação do pároco de certas freguesias; guia, chefe de
um grupo.
Privação - necessidade, fome, miséria.
Probidade - integridade, honestidade, retidão.
Proclamas - tempo decorrido entre a leitura do anúncio de matrimônio e a data de sua realização.
Prodigalidade - gasto excessivo e irrefletido de bens materiais de que se tem a posse ou a gestão; esbanjamento, desperdício, dilapidação.
Profícuo - que dá proveito; de que resulta o que se esperava; frutífero, lucrativo, útil, proficiente.
Prole - conjunto dos filhos e filhas de um casal.
Propriá - cidade sergipana localizada na margem direita do rio São Francisco.
Proposição - coisa que se propõe; proposta, sugestão.
Protetorado - território ou país que, no direito internacional, possui certos atributos de Estado independente,
porém, sob outros aspectos, está subordinado a uma potência.
Provinciano - que ou aquele que é oriundo ou habitante de província; atrasado; de mau gosto; superado;
sem elegância e sofisticação; imbuído de provincianismo quanto ao modo de pensar ou agir; bronco.
Pudica - que tem pudor; recatada, casta; tímida, acanhada, envergonhada.
Purgar - tornar puro; livrar-se de impurezas; depurar, purificar, limpar.
Purgativa preta - motim; levante; revolta.
Quadrado - no militarismo, formação romana de centúrias, baseadas em quadrados de 10 x 10 soldados
(que por sua vez é imitação das falanges macedônicas de 12 x 12).
Que seca - falta de sorte; azar.
Quebrar - separar em partes, violentamente (por efeito de queda ou pancada); fragmentar, despedaçar.
Queixal - dente molar; queixada, mandíbula.
Químico - aquele que é versado ou especializado em química.
Rabeca - rebeque; instrumento medieval precursor do violino, de três ou quatro cordas, o corpo em forma
de pera, usado pelos menestréis para acompanhar o canto e a dança.
Raio - usado como intensificador, contendo uma ideia de desagrado, descontentamento.
Ralhar - repreender severamente, com tom de voz elevado; admoestar; fazer críticas veementes.
Rancho - a alimentação fornecida; comida.
Rapariga - mulher jovem; moça; mulher com a qual se mantém um relacionamento amoroso.
Raspar - cortar rente à pele, com navalha; rapar.
Raspou-se - retirou-se; sumiu; esgueirou-se; saiu apressadamente.
Rebuço - parte da capa destinada a cobrir o rosto; em sentido figurado: sem rodeios, francamente, sem
disfarce, dissimulado.
Recambiar - devolver ao lugar de origem; fazer retornar.
Redarguir - dar resposta, argumentando; apresentar réplica a; contradizer, refutar, replicar, contestar.
Regalar - oferecer como presente a; brindar, ofertar.
Regatear - pechinchar; barganhar; questionar ou insistir para obter preço mais baixo.
Réis - moeda; era o plural do nome das unidades monetárias de Portugal e outros países lusofanos, que

também é denominada “real”, sendo utilizada no Brasil desde o período colonial, passando pelo Império até
o advento do Cruzeiro, em 1942, na República.
Reles - de qualidade ordinária; sem valor.
Rescendente - cheiroso; aromático.
Ressonar - roncar.
Retrete - latrina, privada.
Revisor - indivíduo que executa trabalho de revisão de originais ou de provas tipográficas.
Revólver de ordenança - arma utilizada por ordenanças, soldados que constituíam as Ordenanças, escalão das forças militares de Portugal, entre os séculos XVI e XIX.
Ridente - que ri; que denota alegria; que expressa contentamento; que está satisfeito.
Rijo - rígido; duro; tenaz; resistente; que possui pouca ou nenhuma flexibilidade;
Roça - o campo em oposição à cidade; a zona rural.
Rodar no passo do constrangimento - vacilação do inimigo quando leva um tombo ou é vencido; ato de
retirar-se cabisbaixo.
Rosalgar - sulfeto de arsênio monoclínico, de cor vermelha transparente; empregado como pigmento em
pirotecnia e como raticida.
Rosnar - dizer (algo) em desabono de alguém; falar mal de outrem.
Roto - esburacado, rasgado, danificado; maltrapilho, esmolambado.
Roye - Fresnoy-lès-Roye é uma comuna francesa.
Rua do Alecrim - rua de Lisboa, Portugal, onde fica a estátua em homenagem a Eça de Queirós.
Rua do Ouvidor - tradicional rua da cidade do Rio de Janeiro.
Rua Real Grandeza - rua do bairro carioca Botafogo.
Rubens - Peter Paul Rubens (1577 - 1640), flamengo nascido em Siegen, hoje território da Alemanha, considerado um gênio da pintura barroca.
Rutilar - fazer brilhar ou brilhar vivamente; fulgurar, resplandecer.
Sacramento - rito sagrado instituído pelo cristianismo para dar, confirmar ou aumentar a graça. São eles: o
batismo, a confirmação, a eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio.
Saloio - morador dos arredores de Lisboa, norte do rio Tejo.
Salsicheiro - aquele que prepara ou vende produtos de salsicharia.
Salsifré - baile popular; bailarico; arrasta-pé.
Samburá - cesto bojudo e de boca estreita, feito de cipó ou taquara, muito usado para carregar iscas e petrechos de pesca, e para recolher o pescado; cofo.
Sândalo - óleo essencial, perfume, pigmento ou cosmético, extraído e/ou preparado a partir da madeira
dessa árvore ou de outras do mesmo gênero.
Santa Teresa - bairro da zona sul do Rio de Janeiro.
Santo Ambrósio - Ambrósio de Milão (340 - 397), conhecido como Santo Ambrósio, um dos quatro máximos
doutores da Igreja. Ambrósio era um fervoroso adversário do arianismo.
Santo Antônio - Fernando de Bulhões (1195 - 1231), é o santo mais popular do Brasil, também conhecido
como “padroeiro dos pobres” e “santo casamenteiro”.
São Guido - Guido de Anderlecht viveu entre os séculos X e XI. Dança de São Guido: nome popular de uma
doença nervosa que faz as vítimas se debaterem em movimentos irregulares e involuntários.

São Sebastião - santo católico (256 - 286). Sua conduta branda para com os prisioneiros cristãos levou o
imperador romano Diocleciano, por volta de 286, a julgá-lo como traidor, tendo ordenado a sua execução
por meio de flechas.
Sarapatel - guisado de sangue, tripas e miúdos de porco ou carneiro, bem condimentado.
Sarau - reunião festiva, geralmente noturna, para ouvir música, conversar, dançar; de finalidade literária;
concerto musical noturno.
Sebo - exprime desapontamento, impaciência, irritação; bolas.
Selim - sela para montaria pequena e sem arção.
Sem-cerimônia - liberdade nos gestos, nas ações; naturalidade, informalidade.
Senha - papel ou bilhete que possibilita o retorno de alguém a uma sala de espetáculos.
Senhorio - senhor, dono, proprietário.
Sensaboria - contratempo; problema; revés; conversa sem graça e enfadonha.
Sentencioso - que contém sentença(s), conceito(s); que fala formulando decisões; judicioso; sensato; discreto.
Serafim - anjo, querubim; pessoa de extraordinária beleza.
Serralho - palácio do imperador, dos príncipes ou dos dignitários do Estado otomano maometano; espaço
desse palácio destinado às mulheres desses personagens; harém.
Seta - arma de arremesso, constituída por uma haste que tem uma das extremidades pontiaguda, e que se
atira por meio de um arco; flecha.
Silogismo - raciocínio dedutivo estruturado formalmente a partir de duas proposições, ditas premissas, das
quais, por inferência, se obtém necessariamente uma terceira, chamada conclusão. Exemplo: Todo homem
é mortal (premissa). Sócrates é homem (premissa). Logo, Sócrates é mortal (conclusão).
Sineta - pequeno sino.
Sinistra - a mão esquerda.
Sinonímia - vocábulos que têm significação muito próxima.
Sítio - qualquer local, lugar.
Sobrescrito - nome e endereço que se escreve sobre envelope, capa ou invólucro de correspondência.
Sofista - que ou aquele que utiliza a habilidade retórica no intuito de defender argumentos especiosos ou
logicamente inconsistentes; filósofo.
Sôfrego - desejoso e impaciente pela posse ou realização de alguma coisa; ansioso.
Soirée - festa, reunião social, sessão de cinema, teatro etc., que acontecem à noite.
Soma - região da França.
Soneto - pequena composição poética composta de catorze versos.
Sortido - variado.
Sovar - socar, surrar, esmurrar.
Sovina - pessoa que não gosta de gastar dinheiro; mesquinha, pão-duro, mão-de-vaca.
Subsídio - vencimentos recebidos por parlamentares e outros servidores públicos.
Sufragista - diz-se de mulher que lutou pelo direito de voto para o seu sexo.
Sultão - título que se dava ao imperador da Turquia; designação comum a alguns príncipes maometanos e
tártaros; indivíduo que tem muitas amantes; paxá.

Surro - som produzido por equídeo, especialmente o burro, jumento; ornejo, relincho.
Suruba - forte; capaz; valente.
Tabacaria - estabelecimento comercial onde se vendem tabaco e seus subprodutos e acessórios; charutaria, cigarraria.
Tabelião - oficial público a quem incumbe a função de preparar ou autenticar documentos, escrituras públicas ou registros; notário.
Taberneiro - que ou aquele que possui ou trabalha em taberna, tasca, botequim.
Tabique - parede frágil, geralmente de madeira, usada para separar ou fechar áreas ou quartos numa casa;
divisória, tapume.
Tacão - salto do sapato ou da bota.
Tacho - piano velho, desafinado ou piano de má qualidade.
Talleyrand - Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754 - 1838), político e diplomata francês.
Tamagno - Francisco Tamagno, cantor italiano, dos maiores tenores do século XIX.
Taverna - estabelecimento de venda, especialmente de vinho, jeropiga e bagaceira, além de petiscos (queijo, chouriços etc.).
Telégrafo - aparelho através do qual se efetuam a transmissão ou recepção de mensagens a distância;
sistema de transmissão e recepção de mensagens por sinais.
Telhudo - mal-humorado; insatisfeito; tonto; maníaco; aluado; amalucado; lunático.
Temístocles - (524 a.C. - 459 a.C.), político e general grego, da cidade de Atenas.
Teófilo Gautier - poeta, crítico e novelista francês (1811 - 1872).
Terra-nova - raça de cão.
Timbó - atual município de Esplanada, Bahia.
Tina - vasilha de aduelas, semelhante a um barril cortado pelo meio; pequeno vaso, de diferentes formatos
e variadas dimensões, para conter líquidos.
Tipógrafo - aquele que executa serviços tipográficos de composição, paginação ou impressão.
Toldado - que se embriaga ou se embriagou; bêbado, ébrio.
Toleirão - que ou aquele que é muito tolo; pateta; palerma; diz-se de ou indivíduo cheio de presunção; vaidoso.
Tolstoi - Liev Tolstoi (1828 - 1910), famoso escritor russo.
Tomar raiva - aversão em relação a algo ou alguém; horror, ojeriza.
Tostão - moeda de 80 réis no Brasil colonial e imperial.
Tragédia - peça musical ou teatral; forma de drama que se caracteriza pela seriedade, dignidade.
Trambolhão - ato de cair aos trancos ou rolando; queda que produz estrondo.
Trancelim - cordão fino de ouro.
Transe - estado de aflição, angústia; viva inquietude, momento problemático.
Trem de Bahia - o oriundo da cidade de Salvador, Bahia.
Triboulet - Nicolau Ferriol, foi bobo da corte do rei Luiz XII, da França. Considerado o ‘bobo do rei e rei dos
bobos’.
Tribuna - lugar elevado de onde falam os oradores.

Tribunal - lugar em que se realizam audiências judiciais e se fazem os julgamentos.
Tribuno - orador popular, defensor dos direitos do povo; orador revolucionário.
Tripas pela boca - vomitar.
Trocista - caçoador, debochado, gaiteiro, galhofeiro, gozador, mangador, piadista.
Trouxa - que ou quem é facilmente iludido ou ludibriado; tolo.
Trovejante - que troveja; tonante; forte; estrondoso.
Tutor - aquele que tem um menor sob sua tutela, chamado de pupilo; indivíduo que exerce uma tutela.
Velhaco - que propositadamente engana, ludibria; que age mal; trapaceador; traiçoeiro; ordinário; patife.
Vençam - ganhem, percebam, aufiram (salário, vencimento, subsídio).
Venerando - respeitável; que merece ser acatado.
Veneziano - relativo ou pertencente à cidade de Veneza (Itália) ou aquele que é seu natural ou habitante.
Vênus de Milo - é uma famosa estátua grega, que representa a deusa grega Afrodite, do amor sexual e
beleza física. É mais conhecida pelo seu nome romano, Vênus.
Verberar - expressar enérgica censura a respeito de (alguém ou algo); reprovar, repreender, criticar.
Verde-paris - anidrido arsênico, usado como inseticida, em tingimento etc.
Veredicto - veredito, decisão do júri, ou de qualquer outro tribunal judiciário; decisão, sentença.
Vesgo - que sofre de desvio de um ou ambos os olhos; estrábico.
Veuillot - Louis Veuillot (1813 - 1883), jornalista francês e homem de letras.
Vezes a fio - por vezes seguidas, repetidamente.
Victor Hugo - Victor-Marie Hugo (1802 - 1885), famoso escritor e poeta francês.
Vigário - religioso que, investido dos poderes de outro, exerce em seu nome suas funções; padre que substitui o pároco de uma paróquia.
Vigo - cidade espanhola da província de Pontevedra, comunidade autônoma da Galiza. Seus habitantes são
chamados vigueses ou olívicos.
Vinha filoxerada - vinha acometida pela doença filoxera.
Vinho de Bordeaux - todo e qualquer vinho, tinto ou branco, produzido na região de Bordeaux (Bordéus em
português), França.
Vintém - antiga moeda portuguesa de cobre e de bronze de 20 réis; quantia ínfima.
Vis-à-vis - expressão francesa que significa pessoa que está colocada à frente de outra; cara a cara com;
oposto a; em relação a.
Visconde - título de nobreza imediatamente inferior ao de conde e superior ao de barão; senhor feudal dono
de um viscondado (terras ou bens).
Vitela - carne de boi novo (novilho).
Vivandeira - mulher que acompanha uma tropa, vendendo ou levando mantimentos e bebidas.
Vivenda - casa ou aposento onde se habita; domicílio, morada.
Víveres - provisão de comestíveis; alimentos, gêneros alimentícios.
Vociferar - falar aos brados ou colericamente; berrar, clamar.
Volubilidade - o que se move com facilidade; mobilidade.
Xelim - moeda divisionária inglesa.

Xerxes I - (518 a.C. - 465 a.C.), rei persa.
Zurro - som produzido por equídeo, especialmente burro, jumento; relincho.
Zurzia - causava dor ou sofrimento a; afligia, maltratava, magoava.
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