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No plano que traçamos para a Obliq Clássicos, série digital de clássicos da literatura brasileira, se
destaca, como um dos seus principais objetivos (talvez o principal), trazer à tona os valores
autênticos das nossas letras, aqueles que gozaram da simpatia dos “deuses da posteridade”,
certamente, mas também aqueles que foram sepultados no esquecimento ou na indiferença do
público, seja pelo desconhecimento das novas gerações, seja pela falta do incentivo de revisitá-los.
Porque uma obra clássica só existe se conseguimos incorporá-la ao presente, esta é uma coleção
comiseradamente destinada ao grande público, e não se pretende dar a ela função de edição
crítica. Além disso, ela é digital e essa característica (que envolve armazenamento e
processamento de grandes volumes de informações) deve ser compreendida como um poder de
renovação (e inovação) que ao ser aplicado às correntes estéticas, visões de mundo, prazeres e
predestinações dos clássicos, nos possibilitará a conexão, em níveis nunca antes imaginados, a
emoções, pessoas, lugares, culturas e épocas diferentes.
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— Mas Juca, tu estás doente ou que é?
Esta pergunta era feita pelo Sr. Mateus, com casa de louças à Rua da Saúde, a um filho seu, que ele
foi encontrar, sentado numa mesa, com os pés sobre um mocho e os olhos cravados na parede.
Não era a primeira vez que José Cândido, filho do Sr. Mateus, apresentava sintomas de melancolia
ou forte preocupação. Havia duas semanas que o pai reparava na mudança do rapaz; e duas vezes
lhe falou nisso; a primeira com ar indiferente, mas afetado; a segunda com algum interesse. A
terceira vez, que foi agora, falou-lhe com a alma nas palavras, porque o Sr. Mateus, viúvo e sem
parentes, salvo uma prima, concentrara todo seu coração em José Cândido, seu filho único.
José Cândido andava já perto dos trinta anos; faltavam-lhe um ou dois meses. Era um rapaz de
feições irregulares e de uma expressão alvar, sobretudo estando quieto. Não era magro nem
gordo, alto nem baixo; mediano em tudo, exceto na inteligência, que era ínfima. Tinha uma
particularidade José Cândido; gostava de gravatas amarelas. Em compensação detestava o
trabalho. Vivia do que lhe dava o pai, que possuía a casa de louças, e uns cinco prédios; trinta
contos ao todo.
O Sr. Mateus repetiu as palavras com que esta narração começa, e não obteve melhor resposta do
que um silêncio sinistro e doloroso.
— Juca, responde!
— Não é nada, papai, disse José Cândido, acordando da contemplação em que estava; não é nada;
estou pensando na minha vida.
— Mas que tem a tua vida?

— Nada, suspirou o filho.
— Que é? que foi? conta-me tudo. Tens alguma dívida?
— Oh! não! protestou José Cândido com um gesto de pudor.
O Sr. Mateus respirou; escapara ao maior perigo. Ele professava o princípio de não dever nem fiar.
José Cândido, vendo-o caminhar para a porta, cravou outra vez os olhos na parede e mergulhou na
contemplação.
O Sr. Mateus voltara à loja, onde o caixeirinho, um menino, vindo de Iguaçu dois meses antes,
impingia a um freguês, por dois mil-réis, uma jarra de mil e quinhentos.
Esta circunstância prendeu a atenção do Sr. Mateus, que antes de ser pai, já era negociante, e
tinha, além disso, o entusiasmo da profissão. A jarra custara-lhe novecentos réis; ele marcara o
preço de mil e quinhentos, a fim de ganhar seis tostões; mas o caixeiro, que tinha a flama sagrada,
achou meio de lhe fazer ganhar quase o duplo.
A alma do Sr. Mateus sorriu.
Quando, dez minutos depois, tornou a pensar no filho, este apresentou-se-lhe na loja com o
chapéu na mão. Tinha enfiado um paletó preto, porque até então estivera de colete e em mangas
de camisa, e ia sair.
O Sr. Mateus não lhe pôs obstáculo; estimou que ele se distraísse.
— Queres dinheiro? perguntou ao filho.
— Não, senhor, obrigado.
Saiu José Cândido, e o Sr. Mateus sentou-se numa cadeira, que ficava por trás de um balcãozinho,
ao fundo da loja. Sobre esse balcão havia duas rumas de pratos, por entre as quais o Sr. Mateus
usava enfiar os olhos para ver o que se passava na rua, ou vigiar a fidelidade e o tino do caixeiro.
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