
HORAS DE LAZER 

R i b a s 

 

Um velho escrivão de paz, de um lugar ruizinho, chamado "Feijão Queimado", tabaqueiro 
inveterado e com o feio hábito de assuar o nariz de um lado e depois esfregar as narinas na 
manga da camisa, pobre, inteligente, meio acaboclado na casa dos 60, com diversas filhas 
feionas e senhoras de algumas dúzias de Janeiros, beatas e rezadeiras, cansado de esperar 
melhorar o seu cartório, desanimado da aprovação dos projetos apresentados à Assembléia, 
que iriam beneficia-lo, já também cansado de ler o "Diário Oficial" resolveu dar um pulinho à 
capital como o fez. 

Para isso vendeu uns franguinhos à meia pataca e um relógio de sua estimação marca Roskof 
Patente, lembrança dos tempos da sua mocidade. 

Munido de saboroso virado de franco, habilmente preparado pela sua filha mais velha, a 
Marócas, pegou o trenzinho de ferro na estação de Boa Viagem, a uns 30 quilômetros, de 
segunda e depois de 12 horas chegou à S.ta capital o pobre homem, depois de muito 
disputado e empurrado pelos agentes dos hotéis instalou-se no Hotel do Sol, o que achou mais 
barato. 

Em quarto bem surrado, tendo apenas um velho cabide na parede e um catre sem era, ai, o 
nosso amigo acomodou-se. Escovou e envergou o seu velho terno de cassineta já bem vidrado, 
ajeitou a gravata de retrós, fez a barba e saiu à rua em demanda da Associação dos 
Serventuários de Justiça, com três retratinhos tirados no jardim da Luz, afim de obter a sua 
caderneta de identidade e distintivo de serventuário. 

Na Associação contou ao Dr. Porto, atual presidente, toda a sua simples e pobre vida, achando 
o Dr. Porto muito bom e atencioso, a quem prometeu mandar uns frangos de cabeça pelada, 
de sua criação e preferência, de carne branca e macia. 

Saindo da Associação foi a igreja de Santo Antonio fazer suas preces para ser feliz e em seguida 
aprumou-se para a Assembléia, afim de assistir sua sessão. Aboletado nas galerias, todo 
atencioso presenciou o Presidente mandar fazer a chamada, mas apenas uns 6 ou 8 
responderam e em seguida se retiraram, não havendo a sessão. 

O pobre escrivão meio desanimado, rumou para o seu hotel. 

Em lá chegando encontrou sentado, um velho advogado provisionado,  morador de Vila do 
Sapécado, com quem fez camaradagem. Contou-lhe o que veio fazer na capital e o que 
ambicionava. 

O advogado, manhoso e sabidão como todo provisionado, depois de atentamente ouvi-lo, 
disse-lhe: Caro colega, pode voltar para o seu cartorinho certo de que nesse seu fim de vida 
não terá o ambicionado sossego. Esses moços são muito ocupados e não tem tempo para 
resolver esses assuntos e as comissões competentes por sua vez terão de dar seus pareceres e 



como deixaram acumular muito serviço só paciência, e como o colega é muito religioso, é se 
apegar com Santa Engracia. 

Vou faze-lo doutor. Nós elegemos esses moços com tanta esperança, fiz uma força danada, 
pois só na minha família e amigos arranjei mais de 200 votos. Também nós escrivães de paz 
conhecemos todo mundo, fazemos tanta coisa de graça, somos compadres de tanta gente, 
estou certo não seremos decepcionados. Nos tirarão dessa triste e melancólica agonia. 

Dia seguinte cedo, o velho escrivão com a sua carteirinha de identidade e distintivo de 
serventuário na lapela, únicas coisas que conseguiu, regressou à sua Vila. 

Em Feijão Queimado, logo que chegou seus amigos invadiram a sua casa para saberem das 
novidades e o que o seu Xico (esse era o seu apelido) arranjara. O pobre do velho, descrente, 
mas para não dar o braço à torcer, contou mirongas mas só pensava no seu velho Roskof, que 
vend6era sem proveito algum. 

Para livrar-se dos seus curiosos amigos disse-lhes: Bom meus amigos. A conversa está muito 
boa, mas preciso deixa-los, pois há um óbito de indigente no cartório à lavrar, também fazia 
mais de 15 dias que não aparecia serviço algum, e despedindo-se deu-lhes o fora. 


