
 

DOIS DEDOS DE CONVERSA NO FESTIM DE 
TRIMALQUIÃO  

(Satyricon, 41.9-46.8) 
 

O contexto 
A Cena Trimalchionis, além de constituir o episódio central da 

parte conservada do Satyricon, ilustra igualmente o universo orques-

trado pela personagem que dá nome ao relato: Trimalquião. O liberto 

domina as pessoas e o ambiente que o rodeiam, os quais controla e 

orienta como se fora um dux gregis, para representar os números que 

o seu discutível requinte foi inventando. Não surpreende, por conse-

guinte, que a sua presença se torne pesada para os convivas, mesmo 

para os libertos que partilham, mais de perto, o seu mundo de interes-

ses. Por isso, a sua ausência temporária da sala de jantar irá produzir 

um interlúdio na Cena, que Petrónio preencheu com os comentários 

das gentes do povo. Faculta-nos, assim, com a capacidade de variação 

estilística que o caracteriza, um passo notável onde a vivacidade da 

linguagem popular anuncia já o despontar das línguas vernáculas. É 

esse momento que nos propomos recordar. 

 
O texto1 

41. 9. Ab hoc ferculo Trimalchio ad lasanum surrexit. Nos 

libertatem sine tyranno nacti coepimus inuitare conuiuarum sermo-

nes. 10. Dama itaque primus cum pataracina poposcisset, «Dies» 

_________________ 

1 Seguimos, com ligeiros cortes, o texto de Konrad MÜLLER e Wilhelm 
EHLERS, Petronius Satyrica (Zürich, Artemis & Winkler, 1995). Para a 
interpretação das múltiplas dificuldades levantadas por este passo, são 
particularmente úteis os comentários de Enzo V. MARMORALE, Petronii 
Arbitri Cena Trimalchionis. Testo critico e commento (Firenze, La Nuova 
Italia, 19612); Paul PERROCHAT, Pétrone. Le festin de Trimalcion. 
Commentaire exégétique et critique (Paris, Presses Universitaires de France, 
1962); Carlo PELLEGRINO, Petronii Arbitri Satyricon. Introduzione, edizione 
critica e commento (Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1975). 
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inquit «nihil est. Dum uersas te, nox fit. Itaque nihil est melius quam 

de cubiculo recta in triclinium ire. 11. Et mundum frigus habuimus. 

Vix me balneus calfecit. Tamen calda potio uestiarius est. 12. Stami-

natas duxi, et plane matus sum. Vinus mihi in cerebrum abiit.» 

42. Excepit Seleucus fabulae partem et «Ego» inquit «non coti-

die lauor; 2. balniscus enim fullo est, aqua dentes habet, et cor nos-

trum cotidie liquescit. Nec sane lauare potui; fui enim hodie in funus. 

3. Homo bellus, tam bonus Chrysanthus animam ebulliit. Modo modo 

me appellauit. Videor mihi cum illo loqui. 4. Heu, eheu. Vtres inflati 

ambulamus. Minoris quam muscae sumus, muscae tamen aliquam 

uirtutem habent, nos non pluris sumus quam bullae. 5. Et quid si non 

abstinax fuisset! Quinque dies aquam in os suum non coniecit, non 

micam panis. Tamen abiit ad plures. Medici illum perdiderunt, immo 

magis malus fatus; medicus enim nihil aliud est quam animi consola-

tio. 6. Tamen bene elatus est, uitali lecto, stragulis bonis. Planctus est 

optime – manu misit aliquot – etiam si maligne illum plorauit uxor. 7. 

Quid si non illam optime accepisset! Sed mulier quae mulier milui-

num genus. Neminem nihil boni facere oportet; aeque est enim ac si 

in puteum conicias. Sed antiquus amor cancer est.» 

45. Molestus fuit, Philerosque proclamauit: «Viuorum memine-

rimus. Ille habet, quod sibi debebatur: honeste uixit, honeste obiit. 

Quid habet quod queratur? Ab asse creuit et paratus fuit quadrantem 

de stercore mordicus tollere. Itaque creuit, quicquid tetigit, tamquam 

fauus. 2. Puto mehercules illum reliquisse solida centum, et omnia in 

nummis habuit. 3. De re tamen ego uerum dicam, qui linguam cani-

nam comedi: durae buccae fuit, linguosus, discordia, non homo. 4. 

Frater eius fortis fuit, amicus amico, manu plena, uncta mensa. Et 

inter initia malam parram pilauit, sed recorrexit costas illius prima 

uindemia: uendidit enim uinum, quantum ipse uoluit. Et quod illius 

mentum sustulit, hereditatem accepit, ex qua plus inuolauit quam illi 

relictum est. 5. Et ille stips, dum fratri suo irascitur, nescio cui terrae 

filio patrimonium elegauit. Longe fugit, quisquis suos fugit. 6. Habuit 

autem oricularios seruos, qui illum pessum dederunt. Numquam 
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autem recte faciet, qui cito credit, utique homo negotians. Tamen 

uerum quod frunitus est, quam diu uixit. 7. Plane Fortunae filius, in 

manu illius plumbum aurum fiebat. Facile est autem, ubi omnia qua-

drata currunt. Et quot putas illum annos secum tulisse? Septuaginta 

et supra. Sed corneolus fuit, aetatem bene ferebat, niger tamquam 

coruus. 8. Noueram hominem olim oliorum, et adhuc salax erat. Non 

mehercules illum puto in domo canem reliquisse. Immo etiam pulla-

rius erat, omnis Mineruae homo. Nec improbo, hoc solum enim secum 

tulit.» 

44. Haec Phileros dixit, illa Ganymedes: «Narratis quod nec ad 

caelum nec ad terram pertinet, cum interim nemo curat, quid annona 

mordet. 2. Non mehercules hodie buccam panis inuenire potui. Et 

quomodo siccitas perseuerat. 3. Iam annum esuritio fuit. Aediles male 

eueniat, qui cum pistoribus colludunt “serua me, seruabo te”. Itaque 

populus minutus laborat; nam isti maiores maxillae semper Saturna-

lia agunt. 4. O si haberemus illos leones, quos ego hic inueni, cum 

primum ex Asia ueni. 5. Illud erat uiuere. Et laruas sic istos percolo-

pabant, ut illis Iuppiter iratus esset. 6. Sed memini Safinium: tunc 

habitabat ad arcum ueterem, me puero, piper, non homo. 7. Is qua-

cumque ibat, terram adurebat. Sed rectus, sed certus, amicus amico, 

cum quo audacter posses in tenebris micare. 8. In curia autem quo-

modo singulos pilabat, nec schemas loquebatur sed derectum. 9. Cum 

ageret porro in foro, sic illius uox crescebat tamquam tuba. Nec 

sudauit umquam nec expuit, puto eum nescio quid assi a dis habuisse. 

10. Et quam benignus resalutare, nomina omnium reddere, tamquam 

unus de nobis. 11. Itaque illo tempore annona pro luto erat. Asse 

panem quem emisses, non potuisses cum altero deuorare. 12. Nunc 

oculum bublum uidi maiorem. Heu, heu, quotidie peius. Haec colonia 

retrouersus crescit tamquam coda uituli. 13. Sed quare habemus 

aedilem non trium cauniarum, qui sibi mauult assem quam uitam 

nostram? Itaque domi gaudet, plus in die nummorum accipit, quam 

alter patrimonium habet. 14. Iam scio unde acceperit denarios mille 

aureos. Sed si nos coleos haberemus, non tantum sibi placeret. Nunc 
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populus est domi leones, foras uulpes. 15. Quod ad me attinet, iam 

pannos meos comedi, et si perseuerat haec annona, casulas meas 

vendam. 16. Quid enim futurum est, si nec dii nec homines huius 

coloniae miserentur? Ita meos fruniscar, ut ego puto omnia illa a 

diibus fieri. 17. Nemo enim caelum caelum putat, nemo ieiunium 

seruat, nemo Iouem pili facit, sed omnes opertis oculis bona sua com-

putant. 18. Antea stolatae ibant nudis pedibus in cliuum, passis capil-

lis, mentibus puris, et Iouem aquam exorabant. Itaque statim urceatim 

plouebat: “aut tunc aut numquam”: et omnes redibant udi tamquam 

mures. Itaque dii pedes lanatos habent, quia nos religiosi non sumus. 

Agri iacent...» 

45. «Oro te» inquit Echion centonarius «melius loquere. 

“Modo sic, modo sic” inquit rusticus; 2. uarium porcum perdiderat. 

Quod hodie non est, cras erit: sic uita truditur. 3. Non mehercules 

patria melior dici potest, si homines haberet. Sed laborat hoc tem-

pore, nec haec sola. Non debemus delicati esse, ubique medius caelus 

est. 4. Tu si aliubi fueris, dices hic porcos coctos ambulare. Et ecce 

habituri sumus munus excellente in triduo die festa; familia non 

lanistica, sed plurimi liberti. 5. Et Titus noster magnum animum 

habet et est caldicerebrius: aut hoc aut illud, erit quid utique. Nam illi 

domesticus sum, non est mixcix. 6. Ferrum optimum daturus est, sine 

fuga, carnarium in medio, ut amphitheater uideat. Et habet unde: 

relictum est illi sestertium trecenties, decessit illius pater. Male! Vt 

quadringenta impendat, non sentiet patrimonium illius, et sempiterno 

nominabitur. 7. Iam Manios aliquot habet et mulierem essedariam et 

dispensatorem Glyconis, qui deprehensus est, cum dominam suam 

delectaretur. Videbis populi rixam inter zelotypos et amasiunculos. 8. 

Glyco autem, sestertiarius homo, dispensatorem ad bestias dedit. Hoc 

est se ipsum traducere. Quid seruus peccauit, qui coactus est facere? 

Magis illa matella digna fuit quam taurus iactaret. Sed qui asinum 

non potest, stratum caedit. 9. Quid autem Glyco putabat Hermogenis 

filicem umquam bonum exitum facturam? Ille miluo uolanti poterat 

ungues resecare; colubra restem non parit. Glyco, Glyco dedit suas; 
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itaque quamdiu uixerit, habebit stigmam, nec illam nisi Orcus delebit. 

10. Sed sibi quisque peccat. Sed subolfacio, quia nobis epulum datu-

rus est Mammea, binos denarios mihi et meis. Quod si hoc fecerit, 

eripiet Norbano totum fauorem. Scias oportet plenis uelis hunc uin-

citurum. 11. Et reuera, quid ille nobis boni fecit? Dedit gladiatores 

sestertiarios iam decrepitos, quos si sufflasses cecidissent; iam melio-

res bestiarios uidi. Occidit de lucerna equites, putares eos gallos 

gallinaceos; alter burdubasta, alter loripes, tertiarius mortuus pro 

mortuo, qui habebat neruia praecisa. 12. Vnus alicuius flaturae fuit 

Thraex, qui et ipse ad dictata pugnauit. Ad summam, omnes postea 

secti sunt; adeo de magna turba “adhibete” acceperant, plane fugae 

merae. 13. “Munus tamen” inquit “tibi dedit”: et ego tibi plodo. 

Computa, et tibi plus do quam accepi. Manus manum lauat. 

46. Videris mihi, Agamemnon, dicere: “quid iste argutat 

molestus?” Quia tu, qui potes loquere, non loquis. Non es nostrae 

fasciae, et ideo pauperorum uerba derides. 2. Scimus te prae litteras 

fatuum esse. Quid ergo est? Aliqua die te persuadeam, ut ad uillam 

uenias et uideas casulas nostras? Inueniemus quod manducemus, 

pullum, oua: belle erit, etiam si omnia hoc anno tempestas 

deprauauit: inueniemus ergo unde saturi fiamus. 3. Et iam tibi disci-

pulus crescit cicaro meus. Iam quattuor partis dicit; si uixerit, habe-

bis ad latus seruulum. Nam quicquid illi uacat, caput de tabula non 

tollit. Ingeniosus est et bono filo, etiam si in aues morbosus est. 4. 

Ego illi iam tres cardeles occidi, et dixi quia mustella comedit. Inue-

nit tamen alias nenias, et libentissime pingit. 5. Ceterum iam Grae-

culis calcem impingit et Latinas coepit non male appetere, etiam si 

magister eius sibi placens fit nec uno loco consistit. 6. Scit quidem 

litteras, sed non uult laborare. Est et alter non quidem doctus, sed 

curiosus, qui plus docet quam scit. Itaque feriatis diebus solet domum 

uenire, et quicquid dederis, contentus est. 7. Emi ergo nunc puero 

aliquot libra rubricata, quia uolo illum ad domusionem aliquid de 

iure gustare. Habet haec res panem. Nam litteris satis inquinatus est. 

Quod si resilierit, destinaui illum artificium docere, aut tonstrinum 
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aut praeconem aut certe causidicum, quod illi auferre non possit nisi 

Orcus. 8. Ideo illi cotidie clamo: “Primigeni, crede mihi, quicquid 

discis, tibi discis. Vides Phileronem causidicum: si non didicisset, 

hodie famem a labris non abigeret. Modo modo collo suo circumfere-

bat onera uenalia, nunc etiam aduersus Norbanum se extendit. Litte-

rae thesaurum est, et artificium numquam moritur”.» 

 
A tradução 

41. 9. Depois deste petisco, Trimalquião levantou-se para ir ao 

bacio. Nós, aferrando a liberdade com a saída do tirano, começámos a 

puxar conversa com os outros convivas. 10. Ora Dama foi o primeiro 

a falar, depois de ter pedido uma grande taça de vinho: 

— O dia nada é. Enquanto dás uma volta, faz-se noite. Por isso, 

não há coisa melhor do que ir directamente da cama para a mesa. 11. 

E está cá um frio de rachar! Só o banho é que me vai aquecendo. 

Ainda assim, uma bebida quente é o melhor cobertor. 12. Já meti uns 

copázios de enfiada e estou bronco de todo. O vinho subiu-me à mio-

leira! 

42. Seleuco tomou também parte na conversa e disse: 

— Eu cá não me lavo todos os dias; 2. o banho é como um api-

soador: a água tem dentes e, a cada dia que passa, acaba por nos 

esmoer o coração. Também nem me pude lavar em condições, pois 

tive de ir hoje a um funeral. 3. Um belo tipo, o bom do Crisanto, e lá 

gargarejou o último suspiro. Ainda há muito pouco tempo estava a 

chamar por mim. Até me parece que estou a falar com ele. 4. Ai, ai! 

Somos como odres inchados com pernas. Valemos menos que as mos-

cas, pois estas ainda vão tendo alguma genica, mas nós nada mais 

somos que bolhas. 5. E o que seria se não fosse um sujeito dado a 

dietas! Durante cinco dias, não levou nem uma gota de água à boca, 

nem uma migalha de pão sequer. Mas lá se passou para a outra parte. 

Foram os médicos que deram cabo dele, mais ainda que a má sorte; na 

verdade, o médico não é outra coisa senão um engano de alma. 6. 

Mesmo assim, fizeram-lhe um lindo enterro, com leito funerário e 
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mortalha da boa. A carpideira foi da melhor — tinha libertado uns 

quantos escravos —, se bem que a mulher o chorasse com pouca 

vontade. 7. O que seria se não a tivesse tratado em condições! Mas 

mulher que seja mulher é da raça dos milhafres! Ninguém lhes pode 

fazer uma graça; é o mesmo que atirar tudo a um poço. Mas um amor 

antigo é como um cancro! 

43. Estava a ficar chato, pelo que Fíleros protestou: 

— Toca a falar dos vivos! Esse já teve o que merecia: viveu 

com honra, com honra morreu. Que razões de queixa tem ele? Come-

çou com um asse e esteve sempre disposto a fuçar com os dentes na 

merda para apanhar um tostão furado. Era assim que fazia crescer 

tudo onde punha as mãos, como um favo de mel. 2. Tenho para mim, 

caramba, que terá deixado uns cem mil sestércios bem contados e tudo 

ali em dinheiro sonante. 3. Mas também não vou esconder a verdade, 

pois não tenho papas na língua: tinha uma boca de fel e uma língua de 

metro; era a discórdia chapada, não uma pessoa. 4. O irmão dele, esse 

era um homem às direitas: amigo do seu amigo, um mãos-largas, de 

mesa farta. E nos começos esteve quase para depenar uma coruja, mas 

endireitou as costas com a primeira vindima, pois vendeu o vinho ao 

preço que lhe apeteceu. Mas o que mais lhe fez erguer a cabeça foi ter 

recebido uma herança, da qual limpou mais do que lhe haviam dei-

xado. 5. E aí aquele cepo, só porque andava chateado com o irmão, 

vai deixar o património a um filho da mãe qualquer. Para longe tem de 

fugir quem aos seus fugir deseja! 6. Mas andava sempre com uns 

escravos ao pé da orelha, que o mandaram abaixo. Nunca uma pessoa 

age bem, se logo vai na conversa dos outros, em especial se for 

homem de negócios. Também o certo é que gozou a valer enquanto 

viveu; 7. Era um verdadeiro filho da Fortuna: na sua mão, o chumbo 

virava ouro. A coisa é fácil, quando tudo anda sobre rodas. E quantos 

anos julgas tu que ele já levava no pêlo? Setenta e picos. Mas era duro 

que nem um corno, disfarçava bem a idade e tinha o cabelo negro 

como um corvo. 8. Eu conhecia o tipo há um ror de tempo, e já então 

ele gostava da brincadeira. Tenho para mim, caramba, que em casa 
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nem ao cão dava descanso. Aliás, gostava muito de miudinhos e era 

pau para toda a colher. Também não o censuro, pois foi só isso que 

levou consigo. 

44. Foram estas as palavras de Fíleros; Ganimedes continuou da 

seguinte maneira: 

— Vocês estão para aí a contar coisas que não interessam nem 

ao céu nem à terra, e entretanto ninguém se preocupa por a carestia do 

grão nos andar a morder. 2. E caramba, hoje ainda não consegui 

encontrar nem uma bucha de pão! E esta seca que teima em continuar. 

3. Há um ano já que dura esta fome. Raios parta os edis, que andam 

feitos com os padeiros: «cuida de mim, que eu cuidarei de ti». A 

arraia-miúda que trate de amargar, enquanto esses cães grandes pas-

sam o tempo em Saturnais. 4. Oh, se tivéssemos daqueles leões, que 

eu cá encontrei, recém-chegado da Ásia. 5. Aquilo é que era viver. 

Mandavam cá uns sopapos a estes palhaços que até Júpiter ficava 

furioso com eles. 6. Ainda me lembro de Safínio; vivia então junto ao 

arco velho, era eu um cachopito: mais parecia pimenta que um 

homem. 7. Se ele ia a qualquer lado, até queimava a terra. Mas um 

sujeito recto, de confiança, amigo do seu amigo, com quem poderias 

jogar ao “par ou ímpar” com toda a confiança, na mais completa 

escuridão. 8. Nas reuniões da cúria, até os pelava a todos e não se 

punha com esquemas, antes cortava a direito. 9. Além disso, quando 

intervinha no foro, a voz dele soava que nem uma trompeta. Não 

suava nunca nem se punha a cuspir; cá para mim os deuses tinham-lhe 

concedido aquela secura. 10. E como era amável a responder a uma 

saudação, a todos tratando pelo nome, como se fosse um de nós. 11. 

Por isso, naquele tempo o preço do grão andava de rastos. Pão que 

comprasses por um asse, não serias capaz de comê-lo com outra pes-

soa. Agora, já vi olhos de boi maiores. 12. Ai, ai, que isto piora de dia 

para dia. Esta colónia cresce para trás como o rabo de um vitelo. 13. 

Mas por que razão temos nós um edil que não vale três figos e que 

prefere um asse em proveito próprio à vida de todos nós? E assim fica 

muito contente em sua casa, pois recebe mais dinheiro num só dia do 
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que muitas pessoas têm de património. 14. Eu já estou a par de um 

caso onde ele foi arrebanhar mil denários de ouro. Se ao menos tivés-

semos tomates, não andaria ele tão alegrete. Agora, o zé-povinho em 

casa é um leão, mas fora é uma raposa. 15. No que me diz respeito, já 

comi os trapos e se esta caresteia continua, até a casa terei de vender. 

16. E que vai ser do futuro, se nem os deuses nem os homens têm 

pena desta colónia? Pela saúde da minha gente, tenho para mim que 

tudo isto acontece por vontade dos deuses. 17. De facto, ninguém acha 

que o céu é céu, ninguém respeita os jejuns, ninguém faz um pintelho 

por Júpiter; em vez disso, põem todos vendas nos olhos e desatam a 

fazer contas aos bens. 18. Dantes, as matronas subiam ao Capitólio 

com os pés descalços, de cabelo solto e consciência limpa, para pedir 

a Júpiter que mandasse água. Por isso, logo chovia a cântaros: «ou 

agora ou nunca!» — e todos regressavam a casa empapados que nem 

pitos. Mas agora os deuses têm pés de chumbo, porque não respeita-

mos a religião. Os campos estão ao abandono… 

45. — Por favor, — disse Equíon, um farrapeiro de profissão — 
vamos lá a falar melhor. 2. «Umas vezes assim, outras vezes assado!», 
como dizia o lavrador que tinha perdido um porco malhado. O que 
hoje não é, pode ser amanhã: assim roda a vida. 3. Caramba, não seria 
possível mencionar terra melhor, se tivéssemos homens a sério. Agora 
está a passar por um mau bocado, e não é a única. Não devemos ser 
esquisitos: em todo o lado fica o céu a igual distância. 4. Se fores a 
um sítio qualquer, és capaz de dizer que por lá andam porcos assados 
a passear. E não é que vamos ter um programa excelente, com três 
dias de festa; um grupo de gladiadores não profissionais, na sua maior 
parte libertos. 5. E o nosso Tito não só tem horizontes largos como a 
cabeça lhe fervilha de ideias: ou isto ou aquilo, mas alguma coisa há-
-de ele desencantar. Na verdade, sou íntimo da sua casa e ele não é 
pessoa para deixar os assuntos a meio. 6. Vai-nos pagar as melhores 
espadas, sem escapatória, com a morte dos feridos no meio da arena, 
para que todo o anfiteatro veja. E tem por onde: uma herança de trinta 
milhões, deixada pelo pai, que morreu de má morte! Mesmo que gaste 



Delfim Ferreira Leão 
________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
 

Boletim de Estudos Clássicos — 42 

114 

quatrocentos mil, o seu património não se ressentirá e será lembrado 
para sempre. 7. Já tem uns quantos sujeitos e um combatente de carro, 
além do administrador de Glicão, que foi apanhado, na altura em que 
regalava a sua senhora. Vocês irão ver a luta que se armará na plateia 
entre os maridos ciumentos e os amantes. 8. E logo Glicão, um tipo 
que não vale um chavo, foi condenar o administrador às feras. Isto é 
mesmo expor-se à risota. Em que errou o escravo, que foi obrigado a 
fazer o serviço? Mais mereceria ela — esse vaso de noite! — que um 
touro a projectasse no ar. Mas quem não pode malhar no burro, malha 
na albarda. 9. Será que Glicão esperava que a urtiga do Hermógenes 
alguma vez iria produzir coisa boa? Logo ele, que até seria capaz de 
cortar as garras a um milhafre em pleno voo: uma cobra não vai parir 
uma corda! Glicão, Glicão — esse já pagou as suas penas: enquanto 
viver, ficará sempre com esta mancha, que o Orco somente poderá 
limpar. 10. Mas cada um peca por si mesmo. Todavia, cheira-me que 
Mameia nos vai presentear com um festim e ainda com dois denários 
por cabeça, a mim e aos meus compadres. E se fizer isso, vai retirar a 
Norbano toda a vantagem. É bom que saibas que Mameia vai de vento 
em popa. 11. E em boa verdade, que benefício nos trouxe o outro? 
Ofereceu-nos uns gladiarores em saldo e decrépitos, a ponto de tom-
barem se lhes soprasses. Já vi condenados às bestas com melhor 
aspecto. Atirou para um combate de morte cavaleiros que serviam era 
para decorar lucernas e mais pareciam galos a lutar. Um mal se 
aguentava na montada, outro era cambaio das pernas; o terceiro, que 
substituía o morto, era outro morto com os tendões cortados. 12. 
Houve ainda um trácio, que tinha algum fôlego, mas limitou-se a 
combater pelas regras. Em suma: acabaram todos por ser açoitados, 
pois àquele mar de gente apenas ouviam dizer «É arrear-lhes!». 13. Só 
sabiam dar à sola. «Mesmo assim, dei-te um espectáculo!», irá ele 
dizer-me. E eu dou-te o meu aplauso. Agora faz as contas: dou-te mais 
do que recebi. Uma mão lava a outra. 

46. Até me parece, Agamémnon, que te estou a ouvir dizer: 

— «Que anda para aí esta chaga a arengar?» É que tu, que sabes 

falar, não falas. Não és da nossa laia e, por isso, fazes caçoada da lin-
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guagem dos pobretanas. 2. Bem sabemos que as letras te deram volta 

ao miolo. Muito bem, e depois? Será que um dia destes ainda te con-

venço a vires até à minha quinta para conheceres a minha casita? Lá 

acharemos com que encher a boca: um frango, uns ovos. Passaremos 

um bom bocado, ainda que este ano um temporal tenha dado cabo de 

tudo. Ainda assim, haveremos de topar com que encher bem a pança. 

3. Para mais, já está a crescer um futuro aluno teu, que será o meu 

pequeno Cícero. Já sabe dividir por quatro; se vingar, terás à tua beira 

um criadinho. Pois sempre que tem um tempito livre, não levanta a 

cabeça dos livros. É espertote e de bom estofo, se bem que tenha a 

mania da passarada. 4. Já lhe matei três pintassilgos e disse que os 

tinha comido a doninha. Mas lá descobriu outras lérias e o seu maior 

prazer é pintar. 5. Depois, já passou a perna aos gregotes e começa a 

dar uns toquezitos no latim, se bem que o professor dele se mostre um 

convencido e não tenha maneira de assentar arraiais. 6. Sabe as suas 

letras, mas trabalhar não é com ele. Há ainda outro que, em boa ver-

dade, não tem grande preparação, mas é zeloso e ensina mais do que 

sabe. Por isso, costuma aparecer lá por casa nos dias de folga e o que 

se lhe der, com isso se contenta. 7. Portanto, comprei agora ao miúdo 

alguns alfarrábios avermelhados, pois quero que ele prove umas lascas 

de direito para uso da casa. É uma coisa que dá pão. De letras já está 

infestado que chegue! Se lhe der para respingar, decidi ensinar-lhe um 

ofício: ou barbeiro ou pregoeiro ou, no mínimo, advogado. São coisas 

que ninguém lhe pode tirar, a não ser o Orco. 8. Por isso lhe digo 

todos os dias: «Primigénio, vai por mim: o que aprenderes, para ti o 

aprendes. Repara em Fíleros, o advogado: se não tivesse estudado, 

hoje não seria capaz de apartar a fome da boca. Ainda no outro dia, 

carregava às costas por aí produtos para vender; agora, levanta a 

cabeça até para Norbano. O saber é um tesouro e um ofício não morre 

nunca.» 

DELFIM FERREIRA LEÃO 


