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Briolanja, e Serafina. 

BrioL Ambem appareeida fej.i V. m. nefla 
rua, como aAlleluia em dia de Paf- 

1 coa pela manhã. Eu já cuidava que 

V. m. íe linha mudado deites fítios , íem ao me- 
nos (e deípedir da gente. 

Seraf. Quem ? Eu ? V. m, ainda não conhece a ar- 

ruda pelo cheiro. Mudar-me eu daqui ? A quem fe 
contará eíla ? Eu fempre goftei muito delta rua. 

BrioL E tem razão. Verdade leja , que dia não 
he de muita palfagem ; porém para mim não ha 
outra melhor. Aqui me nafcêtão os dentes ; da- 
qui me calei \ c já agora daqui para a horta do 

Cura, Quer que lhe diga ? Se não fora a Sirigai- 
ta daquella viíinha alli defronte , nem a Rua 
Angufiia lhe ganhava. 

Seraf. Quem ? Aquclle mondongo , que mora por 
lima do Barbeiro ? Muito me conta V. m.! Olhe, 

Senhora Briolanja ? Mal que cu a vi, logo dilfe 
cá c'os meusbotóes: Tu. poderás fer boa ; porém 
n cara não te ajuda. 

BrioL E diz bem; porque aquella caíta de gente 

não fei que rotulo tem- na cara que logo fe dá a 
co-nhccer. Bem diz lá o ditado-, que pela cara fe 
conhece quem, tem lombrigas. Quanto mais fe 
V. m. foubeíTe o que alli eílá! Aquilio foi o De- 
mo , que para alli veio. Ella a mim nunca me en- 
ganou; porque apenas a vi a paleílrar dum La- 

caio, logo aífentei comigo que ella não havia dar 
bom burro a dizimo. Olhe? Ainda não vi maior 

x efpreitadeira. Eu lopponho que dia não préga 
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olho em toda a ísnta noite, c tudo para dar fé 
do que te pada na vifínhança. Vcu-mc deitar, e dti- 
xo-a ájsnella. Levanto me, ainda arranliã lá vem 
em caía de Deos verdadeiro , e já a venho achar á 

j-inella. Certamente, que fenáo fora por fujaras 
n ãos naquella maldita cara, já lhe tinha ftitõo 

cabelio á unha. Porem até ao lavar dos ceftos he 
vindima. Algum dia me ha de faltar a paciên- 
cia j porque a gente não he Santa. 

Seraf. Pois que lhe fez ella ? 

Briol. Que me fez? Inda V. m. mo pergunta ? líTo 

são contos largos. Ora veja V. m. fe eu não te- 
nho carradas, e carradas de razão. De forte, que 

aqui a minha cafa vem ás vezes hum fugeito que 
he muito amigo do meu Homem; e que quando 
elle anda embarcado, me foccorre cá com tudo, 
V. m. ainda o cá não vio? Pois olhe que hc hum 

mocetão bem eftreado. Aquilio vale hum Rtino. 
Mal empregado ter-fe ca fado c'uma velha *, mas 
quem não quer fer lobo não lhe vifta apelle; eo 
que tem de fer tem muita força; porém como 
ella tem muito daquillo com que fecomprão os 

melões ; lá fe faz mais fupportavel. Mas como lhe 
eu hia contando, em atai lambifgoia o prrfcntin- 

do cá, amezenda-íe ájanella com os olhos mais 
esbugalhados do que hum gato nhima adega, c 

ainda que ella cuide de a levar a breca não arreda 
pé dalli, cm quanto o não vê pela porta fora. 
Olhe ? A'$ vezes faço-me de tel, e vinagre. Pois 

não? Tomara eu o faber fe a mim me importa 
quem lá vai a íua cafa? 

Seraf. Olhe, Senhora Briolanja? Eu bem fti, que 

mais libe o cpllo no feu , que o difereto no alheio; 
* ii mas 
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ftias fe eu fora aV. m. , dava-fe-me- tanto diffp , 
como da Ijrna da fua. Peor he dar-ív; a ^ente por 

achada \ porque, quem fe queima alJios come. 

Quer V. m. o meu conçelho ? Ou lhe pague na 
mef na moe la j ou faça de conta que alli não mo- 
ra femelhantç mulher. A hoiíra he de quem a 

dá-, e não de quem a recebe. Além de que como 
o leu Homem fabeque elTefugeitoJhe faz favor, 
de que fe receia Y. tn. ? Dê-lhe figas , emande-a 

á labua. Olhe ? Se iílo fora comigo 3 dava dous trin- 

cos pa-a eUa. Cada hum he fenhor da fuacafa, 
e pode tçr nella quem muito quizcr. Só por pir- 
raça em eu a vendo áefpreita, me punha eu com 
elltí á janelb. Que me fofFe' deitar hum rol de 
pTa , e outro de Portagem. 

Biiol. Eu bem fei que o meu Homem fabeque o 

tal fugeito vem cá; porém não cuidará que são 

tantas vez s. Os homens fão muito cabeçudos. E 
quem fabe ? Póde-fe-lhe li metter alguma afneira 
na cabeça,.. Deos nos livre. A gente fempre tem 

quem lhe queira mal. Eu fempre tive muito me- 

do das más línguas. Verdade feja, queellejáhu- 

ma vez lhefizerão queixa para amor d'õutro que 
também me fazia favor , c no cabo elle nem fe 
quer me boquejou iiiífo; mas tanto dá a agua pa 
pedra até que amollece ; e huma hora cahea cafp , 
e não cada dia? porque agente nem fempre eílá 

da mefma catadura. Então veja V. m, quem efprci- 
ta ? Ninguém vê a trave no feu olho. Se cila fe 

lembrara que tem telhado de vidro, talvez que 

não atirafle aódos vifinhos. Então quem ? Aquil- 
io que não' ha cão, nem gato ... Mas dcixjlla 

que eu não me quero parecer cora ella, Secuqui- 
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zera fallar ? Olhe, Senhora Serafina ? A's vezes ajtm- 

tao fe lá mais d'huma grcfa dcllcs. Fazem tama- 
nha algazarra que nem íete pobres rfium palheiro. 
Huns de dentro, outros de tora; em fim parece 
que pario alli a Gallega. Ainda ha bem poucos 

dias que para amor delia houve aqui neíla rua fa- 

cas arrancadas. Quem não tem vergonha todo o 
Mundo hefeil. Então vejão para amor de quem ? 
Aquilio que parece defenterrada. Sempre ha ho- 

mens de bem pouca vergonha. Eu tenho viôo mu-* 

Jheres defcaradas, mas como aquillo ? Eftá para 
nafcer. Mas não fallemos mais niíTo. Lá fe avcnha 

Deos c'o feu Mundo; vamos aonofTo caio, que 
Deos não dorme. Diga-me, por onde tem V. m. 
andado ? Que he feito de V. m. ? Eu ha mais 
de dous annos que a não vejo. 

Seraf. Menos rapofas, Senhora Briolanja , menos 
rapofas. Quem lhe ouvir iílo cuidará que tenho 

andado a fraino algum poderio de tempos , e 
no cabo não eflive fora fenão quinze mezes. 

Briol. Aquelle pouco ! Ninguém leva vida como- 
V. m. ! Só eu hei de eíhr aqui encerrada para 

feculos fem fim. São venturas. Eu já não fei o 
que he ter humregabofe. Porém diga-me, Y. m. 

efteve nalguma Quinta? 

Seraf. Qual Quinta , nem meia Quinta ! V. m. on- 
vio cantar o gallo , mas não fabe a onde. Eu 

eílive n criar fóra, V. m. não o foube? 
Briol. Melhor faiba Deos parte da minha alma. 

Quem mo havia a mim dizer ? Eu efícuaqui met- 

lida nefie buraco , e fó íei as coufas , quando ellas 
já tem cabellos brancos. Equem foi V. m. criar ? 

Seraf. O filho de hum fugeito, que tem offiçio lá 

em baixo, * iii Briol. 
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Briol. Pois elle nío tinha Mái ? 

Seraf, V. m. fupponlio que eltá debicando comigo, 
linha fim- porém era muitofnfilatne , e falta de 
compreição\ uizia ella ; e então não queria « ma- 

rido que ella criaíTe. Ainda não vi mulher mais 

amiga de levar boa vida. lilla os mais dcs dias 1c- 
vantavaTe para jantar. Em todo o fanto dia não 

pegava n'uma agulha ainda que tila vilfe andar os 

filhos cahindo lhe o fato aos pedaços. E que foíTe 
o Marido dizer-lhe alguma coufa , íéqueiiavero 

feu corpo por mãos alheias ? Oava-lhe cada recado 
que lhe levava couro, e cabello. V. m. cuida que 
cila era daquellas que em ouvindo chorar os fi- 

' lhos, vão pegar nclles ? Qual ! Ainda que elles ar- 

rebentaífem não lhe punha mão. Huma vez foi 

lá o Padrinho do que eu criava , quando vai ella 

pegou-lhc para lho dar a beijar, c vai o menino 
fez lhe huma mijinha no avental; quando vai que 

faz ella ? Atirou-mc com élle ao collo tão arremina- 
da que por milagre dc Deos não fuccedeo alguma 
ao innocentinho. Olhe ? Fez tão grandes cfcarceos , 

c caramunhas que eu cuidei que a mulher que fe 
enforcava. Mas a culpa he do bananfolla do mari- 

do. Eu a's vezes tinha-lhe raiva. Pois não ? Huma 
mulher que podendo vender faude ás cargas , co- 
mia carne a torto, ea direito, fem lhe importar 
íeera, ou não era dia de jejum ? Aquilio era hum 

cavallo de eftado. Só para o que tinha geito era 

para ter filhos , e andar em funções. Olhe? A's ve- 

zes andava a faltaricar até pela manhã. 
Briol. Para ido não era ella fujilame, nem falta 

de compreição. Ah bom chicote! Por illo Deos 

nos calliga« / 
Seraf. 



Seraf. Saltava como hum cabrito ; e muito principal- - 
mente fe era feu par hum tal Militarfinho, que era o 
fcu totem contas. Porém que temos nós cá com 
iíTo? Lá fe avenha Deos c'o feu Mundo. O ma- 

rido não era cego. Quem allim o quer aflun/> tç? 
nha. E fe eu não fuo para que lua voífa Paternida- 

de ? Vamos cá ao que importa Olhe Senhora Brio- 
lanja, eu tenho feito criações j mas como aquel- 

la ? Ha dc fer bem ás horas. 
Briol. V. m. fempre teve bom leite; e então como 

he ainda rapariga , fe aífim o naofizefle , ficava o 
devendo á confciencia. 

Seraf. Não he por ahi por onde o gato vai ás fi- 
Jhozes. Eu não venho adizernifto, que o meni- 

no ficou bem criado , que ilíb importa tanto co- 
mo dous caracóes ; o que digo , he pelo lucro , 
que tirei. Olhe eu fempre melti a porto de fal- 

. vamento mais de trinta mil réis , além do meu 

ordenado. 
Briol. Ora veja V. m. ? Quem não fabe, he ct^mo 

quem não vê. Eu cuidei que V. m. faílsra i/ou- 

tro fentido. Eu fou huma pateta neftas coufas. 
Porém conte-me cá, como foi iílo? 

Seraf. Como foi ? V. rn. ainda eílá por cònquiftar. 

De forte que cada hum tem obrigação de chegar 
a braza á fira fardinha , c quem andar para fe per- 

der que fe perca. Eu rao fei como V. m. não vai 

fazer também huma criação. 
Briol. Quem ? Eu ! Deos me livre, t me Eive. Ore- 

lhas não são para mato. Minha cafa , minha braza. 
Quer que lhe diga? [{fiou tão accflumada a dle 

buraco , que fe me viífe dous dias tora delle, 

dava hum eíloiro como huma peça. Além de 

* iv que 
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que eu nunca tive génio para andar por cafaà 

alheias. 
Seraf. Ai, Senhora Viíinha, ninguém lhe ouça tal ! 

Ora aportemos nós , que ic V. m. lhe tomar huma 
vez o gorto que hadeV rn cantar por outra 
oria ? V. m. náo labe o que he hir ícr Ama. Tam- 
bém cu artim dizia no principio , mas agora ? To- 

mara eu a ter já outro filho para me pôr ao fieíco; 

Senhora Briolanja, o ler Ama he o verde da gen- 

te. E le náo diga-tne V. m. cá ? Elie pode havef 
coufa melhor debaixo do Sol, do que ir huma dc 

nós (qucDeosfabê as linhas, comquecada hum 
fe coze em fua cafa , porque cada hum enterra feu 
Pai como pode ) para huma cafa , onde he tratada 

ás mil maravilhas, meu Santo.Antoninho a onde te 

porei, a troco dc humas gotinhas de leite , que a 

gente dá a huma criancinha ? Ha coufa, como co- 
mer huma de nós o que, como, e quando quer; 
e ainda erh fima ganhar huma manchea de dinheiro ? 

Agente, fe o menino tem qualquer defluxinho , 
já andáo com ella em panninhos quentes , boca que 

queres, coraçáo quedefejas, agallinHá, o doce, 

huma coufa , e outra. Era fim partara a familia 

mais artlm, ou mais afiado, porém a Ama ? Elie 
ha de apparecer, ou fiado, ou raivado. Olhe Se- 

nhora Briolanja ? Tome o meu confelhn , cm Deos 
lhe fazendo mercê, vá aventurar huma burra a dous 

lobos. Qtiem fe não aventurou nemperdeo, nem 
ganhou. Eu lhe inculcarei huma cafa , e então fe 
fe achar mal torné-me a culpa a mim. De quantos 

mezes eftá V. m. já ? 
Briol. Eu fei, Senhora Vifinha, eu fei ? Eu cuido 

que já vou em feis. Efta barriga tem-me cortado 

muito. Seraf, 
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SeTãf V. "m. Tupponho que conieo, c não contou. 
Olhe ? h u enganar-ine-hci , porém "V. m. he de 

mais tempo. 
Briol. Serei , fim , qwe cu neffas coufas fou hinnacf- 

íoutada. Miselpcre Y.m. que eu lho digo ? Qoan- 

- do veio cá minha Mãi ? Ah fim íoi Domingo ! Pois 
olhe? Uilie-me cila cmão, que ainda mefaltayáo 

duas Luas. 
Seraf. Eu não lho dilíe logo ? Pois olhe ? Em V. m. 

parindo , talle comigo e deixe o negocio por mi- 

nha conta. Eu lhe cníinarei como V. ni. le ha dc 

haver. 
Briol. Então quem me ha de criar o meu filho ? 

Seraf. He n que tu digo! V. m. ainda eftá com os 

beiços, com que mamou. Fal i ao Saloias por eflfe 
Mundo ? Eíle meu ultimo mandei cu Ia' para fora, 
e veio Ião gordo, que fe podia lavar c'umá bo- 

chexa d agua. 
Briol. Pois não he melhor criar a gente os fens fi- 

lhos do que andar aturando os de ninguém ? 
, Quer que lhe diga ? Antes roer pés de burro. 

Primeiro eílão dentes, que parentes. 

Seraf. Mas fe V, m. não fabe da Milla ametade, que 
culpa tenho eu diífo ? Por ir fer Ama deixão-fe 

barcos , e redes. Quantas lia por hi que deilão os 

feus filhos na roda , dizendo ás vifínhas que lhe 
morrêrao á nafeençs para hirem fazer criações? Faça 
o que lhe digo ; e dciXe-fe de efcrupulos. O ponto 

eftá que V. m. faiba levar a agua ao feu moinho. 

Briol. Olhe, Senhora Vifinlia : Eu diííb de moinhos 
fei tanto , como de lagar de azeite. 

Seraf. Ai que a menina eftá-fe fazendo fimploria 

comigo ! Olhe que quem me comprar por tol- 

ia. 
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la, perde-Ihe o feitio! Vá tomando feníi Jò, o 
deixe-fe de arengas, que ji me vai chegando a 

moftardaao nariz. Em primeiro lugar. Quando V. 
m. fe for ajuíhr, ainda que V. m. eíhja parida de 
oitodias, ha de dizer que parlo ha féis meres , ou 
dahi para fima , antes de mais que de menos ; por- 

que cíbs Senhoras de Lisboa tem para fí que o leite 
dè pouco tempo hepcíle para as crianças; como 

fe nós não criaílemos osnoffos, trazendo-os gor- 

dos como trolhas. Ora : e quando V. m. for, faça 

toda a diligencia por hir de pontinho em branco ; 
porque fe a gente nã j vai aíleada , por melhor lei- 

te que tenha logo lhe trocem o focinho , cha- 

mando lhe trapalhonn. Depois que V. m. lá efti- 
ver, ha de ir mandando para caía tudo o melhor 

que levou cm fima de fi; dizendo que he de huma 

vifinha que lho empreitou ; para, o q valerá muito le- 
vantar V.m. hum teftemunho ao LuHomcm, q pela 

fua má cabeça , a pòz em eftado de não ter nem fe- 
quer hu trapo para vcfiir, acompanhando iíto com 
huma choradeira , q he o mefmo q ouro fobre azul. 

Briol Jefus ! Santifilmo nomedejerus ! Fois cu hei- 
de levantar teílémunhos ao meu Homem , que he 
hum fanto para mim? 

Seraf. Sim, Senhora. A elle por ventura cahemdhe os 

parentes em deshonra ? Nunca lobo matou lobo. 
Faça o que lhe digo, e verá V m. fenão vai cahin- 

do a faia,a camiza,a fita, &:c. Ao que V. m. fe mof- 
trará muito agradecida, beijando a dona dacafu mui- 

to ; e chorando o feu par de lagrimas ; e fe V.m. for 
dura dosfexospira chorar, traga hum cafquinho de 

cebola embrulhado no lenço , que he remedio ap- 

provado em fe chegando pelos olhos. Eu eílive n'u- 
ma 
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ma caía donde vim vtíUda comó huma Fidalga» 
x ufando defta regra. Olhe ? Até diíTe que o meu Ho- 

>111 em tinha tilado hum anuo entrevado na cama , 

de forte que para amor ddle, vendi a camiza do 
corpo, Fniao illo ItZ-Ihe algum mal a tile ? 

Briol, Olhe, Senhora Serafina? V-m. cftá deitando 
confeitos a porcos. Porque eu certamente não dou 
conta do recado. Eú em mentindo logn me co- 
nhecem. Burro velho não toma lingua. Oh Deos 
do Ceò , fe o meti Homem íbnnavâ , que eu dizia 

delle femelhantes patilarias, não me deixava oíTo 

inteiro no corpo ! E mais cllc, que por mal hc 
penr que huma vibora ? 1 

Seraf Efperc , efpere, não me tome o recado na ef- 
cada. Olhe V. m. ? Só para a morte hc que não ha 
jemedio. Não : que V. m. primeiro que vá para a 
caía, ha de dizer-lhe: Olba tu fulano, q eu hei de lá 
dizer ifo , aqui lio , e aquelle outro \ tê Ido que fa- 

zes , quando la fores ; não me defnanches a canta- 
reira. O meu Homem eftá já tão mefire, que quan- 
do me vai vifitar não leva em fima de fi couta, env 

que fc pofsão embrulhar finco réis de cominhos. 

Vá ouvindo. Quando elle lá for as primeiras vtzes, 
diga-lhe q fe mofire muito vcrgonhoío para entrarj. 

e que íó o faça quando lho pedir a Senhora da ca.- 
fa. E V. m. ha de dizer :■ Coitado í Tem vergonha 

de apparecer. Tintara eu que jd feacahafe ejte mez 
para ver fe lhe pefo dar ordem ahuns calcÕesfmhcs. 
E V. m. vera Ic tião pega a labia, e fe não vem lo- 

• go rebolindo alguns do dono da cafa, O meu 
Homem para amor defta regra, tem calções, emeas 

que as não gafta ainda qtie viva cem âlnnos. 

Briol. Eu tilou atolica com as endiominas que V. 

íabe. Seraf* 
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Sewf- Kfpere que ainda ahi não eíli o melhor. Qasn- 
do o feu homem for vifitalla (que melhor ferá que 
feja de mez em mez) nunca V. m. (e chegue muito 

para o pé delle, e falle lhe fempre de forte,que pare- 

ça que nao tem faudades ; quando não eftá o caldo 
entornado; porque qualquer doencinha que o me- 

nino tenha , quem ha de pagar as favas hé a vifita 
do feu Homem, Recommende-lhe também, que 
nunca lá vá fem que leve aos pequenos da cafa al- 

guma bugiaria Verbo em graça hum bolinho, hum 

pero , e outras coufas defta ralé : pòrcm dc forte , 
que faia bilha de azeite por bilha de leite; porque 
eftas ridicularias dadas á viíla dos Pais, não ca- 

bem cm poço fem fundo. O meu Homem para ef- 

tas coufas vale hum thefouro. Armava-as a's vezes , 
que eu ficava pafmada. Eu não fei onde elle de-r 
fencantava tantas arenguinhas! 

Briol. São génios. Ilfo dá-o Dcos a quem he fervido." 
Olhe ? Eu enganar-me-hei , porém o meu não vale 

para iífb nem o ferro de hu/na ataca. Ainda não 

vi coufa mais atada. A's vezes lhe digo eu, que 
he mal empregado em trazer calções. 

Ssraf Logo aprende. A fanta conveniência he boa 
meílra; o a ncceiTidade mette a lebre a caminho. 

Ora pois, vá tomando fentido. Se na cafa houver 

moça ,que V. m. Veja, que não he capaz de fazer 
panella com V. m., faça-fe zelladora da caía , fa- 
zendo de hum agreiro hum cavaileirp, fem que 

a deixe pôr pé em ramo verde , até que a veja no 

olho da rua; porque as moças são os maiores ini- 

migos que nós temos. Eu tive huma companheira, 
que, fó porque htí dia me deo duas palavrinhas mais 

altas, tanto andei, tanto traftejei, até que a vi pe- 
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- JaS, coflaí. Quantas coufas defífparccláo na cafa 
que euefcontJia, e ao depois fazendo qut'as ítíia- 

va a traz dacaixa dtJIa , as vinha frazcí d c' ena da 
cafa, empurrando o panâl áinnocente dan oça ? 
M"<írrer por morrer, morra meu Pai que Jíc mais ve- 

lho. Porém feV.m. vir que a moça he daquellas , 

que nós pioeuranios, então muito íimiguiplia ; mas 
devagar, e entoado. Eu eflive muma cala , em que 

a moça ^té furtava garrafas dc azeite , e pedaços de 
toucinho para me dar, ló porque.lhe cu fervia de 

■" capa cm quanto tila fallava na efeada a certo ma- 

cbícax. Era bem boa rapariga ! Bem íe podião á 
vifia delia enterrar vivos, e defeníerrar mortos, 

que aquillo era alma que cahio no inferno. Mal 
empregada era dia em ter tido hum precalçp. Mas 
quem anda á chuva molha íe. Percehia-me pelos 

ares. Bailava que eu lhe pifcaífe hum olho para ella 
me entender. Forte rapariga ! Tenho topado bem 

poucas como aquella. Aquílio era q Rei das mo- 
ças, • • ' 

Brtol. E V. m. não tinha medo de encobrir-lhe ef- 
■ (as patufeadas ? 

Çeraf. Porque tila não me encobria também asmi- 

> nhãs ? Jíuma mão, lava a outra, e corno fai fai. 
Quantas vezes efeondia ella o meu Hpmem no feu 

- quarto cm quanto lhe eu não podia dar o embrulho 
tio que fc tinha agatanhado aqutlia (emana ? Porém 

.. ido ,não vem ao caio. Terá V. m. fummo cuidado 
5 de.ycr quando vpi a cafa o Padrinho d^ci iança , pa- 

ra lha levar ao beija mão; porque , ou por força, ou 

por vontade, a carinha dos oito eftá certa, e a 
quem he pobre tudo lhe foz conta. A penas lhe for 

apontando algum dente, alvillarasnoçafo j por- 
que 
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que as pcxln^as da tarifa não íe perdem; e c'ú 

aqnillo, que lie noífo nos fa^s Deos bem. 
Briof. V. m. vai fazendo hum aranzel tão grande, que 

eu já me não lembro nem de arnetade. 

Seraf. Ainda nós não vamos a Santos. Terá V. m. 
grande cuidsdo em obfervar fe a dona da caía he 

ciofa do marido ; porque então , fe V. m. íouber 

fazerofeu papel, achou o ninho de guincho. Ncf- 
fa certeza , apenas elle fahir para fóra , virá V. m. 
desfarçadamente ájanella, mas fempre com o me- 

nino ao colo peio que pôde fucceder ; e ainda que 
elle vá mais (crio, que cav»llo rabão, irá V. m. 
dizer á Senhora , afllm por modo de quem fc com- 

padece delia ; Lã tirou o Senhor o chapeo ãquella 

tolleirona alli defronte. Forte barretada ! Ella 

fez-lhe hum a niezura até ao chão, e di ffe-lhe a Deos 
com a mao. Eu não fei como a Senhora atura feme- 

lhantes poucas vergonhas ? Se fora comigo já lhe 
tinha bido a cafa encher a cara de bofetadas. Olhe, 
Senhora ? Em quanto elle não virou a efquina, não 
fe recolheo para dentro. A dona da fegunda cafa 

em que eu criei, era tão ciumenta do marido , que 

nunca tal vi. Parece que até as mofeas lho comião^ 

Ainda não vi maior tolleirona. Em lhe cu dizendo 

mal do marido vazava-fe como hum ceílo roto, era 
capaz de dar a camiza do corpo. Comia cada pe- 
ta! Olhe era capaz de engulir huma albarda ! Cria 
em mim como cm Santo Antonio. Quer V. m. fa- 
ber ? Tioha cila trazido de cafa de fua Mãi huma 

moça, que iíTo era huma pérola » porém como ella 
me tinha tomado para a fua alma , vai eu o que fa- 
ço ? Metti ta es enzonas á Senhora a refpeito de vá- 

rias couverfas fantaíliças, que ella tinha c'o mari- • 

do, 



( 15 ) 

do," que as duas palhétadas , ella polia na rua, 

eeu fiqiKÍ Stnhora do bollo. Poisque cuida V. nt.? 
t^ada hum anda á íua conveniência; e neílesca- 

fos não ha Pai por filho , nem filho por Pai, 
Briol. V. m. rão tem.medo que Dcos a cafíigue por 

tantos falfcs teílemunhos ? Deos me livre, eme 

falve. Eu até teria vergonha .... 

Seraf. Quem tem vergonha anda magro. Além de 
que a gente não faz aquillo por mal. Quem fenáo 
vale das luas habilidades , quando cuida que fc 
benze, quebra os focinhos. Honra, e proveito 

não cabe n'um facco. Que proveito tirava então a 
gente das criaçócs fenao foíTem cíles modos viven- 

tes ? Ora : fe V. m. vir que a Senhora não defpede 
a moça por não ter quem lhe faça o fetviço da caía : 
Ai Senhora, dirá V. m.; àefpeça-a ; que o traba- 

lho não ha de ficar por fazer. Eu farei tudo. Por- 

que daqui colhem-fe dons frutos : hum hc ver-fe 
V. m. livre do inimigo a troco d'um bocado de 

traba-lho mais , ou menos -^rnas mais vale hum gof- 

tO) que quatro vinténs. O outro hc o lucro que V. 
m. ha de colher. Nhima caía criei eu , aonde, em 
quanto não houve moça (porque a que havia ti- 

nhão na deitado fora por me querer dar regras) eu 

era quem varria , esfregava , engomava , andava 

na cozinha, e fazia todo o mais ferviço. Porém 
quanto me não rendeo ifto ? O dono da cafa . que 

morria por mim, raro era o dia, em que me não 
dava alguma coufa. Quantas vezes lhe ouvia en di- 
zer á mulher ? Muito devemos nós a ejia Ama. Oue 

havia de Jer da gente je ella não foro ? He neccjja- 

rio dor-lhe alguma coufa.. De que cfiar d ella mais 

precizadat Eu era a Senhora de tudo: Eu trazia 
as 
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as chaves de quanto havia rta cafa. Ò azeite, o 
vinagre, a carne, o arroz, o pao ; em fim tudo, 

- tudo cílava ás minhas ordens; Vim de lá cheia 

como hum ovo ; porque bem fabe V. m., que a 
bago a bago enche agallinhí o papo ; equsm lida 
c'oas coufas, fempre lhe ficáo as máos untadas. 

Briol. Fucftoutonta com oque V, m. he ? Eu para 
elfis coufas não valho nem hum figo podre. 

Seraf. Chitòn , náo diga iífo , que he tentar a Deos; 

as mais lezudas sáo as mais agudas ; porque debai- 
xo dç huma ruim capa jaz hum bom bebedor. Va- 
fe preparando , e ao depois V. m. verá fe me não 
foga mil bens. Forem ai , que lá acordou o meu 

pequeno! Com licença, vSenhnra Briolanja, que 

voú ver fe poífo acalantallo. Edle anda agora com 
a rabuje duS dentes, de forte, que não ha quem 

no ature. A Deos quê ao depois fallaremos mais 
devagar. A Deos. Na > inça pouco cafo do que 

íhe dilfe. A Deos. A Deos. 
Briol. A Deos, Ouvia ? Se V. m. fentir paffar a mu- 

lher do repolho, bata-me para baixo , que eu vou 

lá oara dentro. ADeos, Vqji ii não ihe elqueçi. 

A Deos. A Deos. 

CABO. 
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