Um club da Ma-Lingua (Portuguese) (Portuguese Edition)

Maria Alexandrovna Moskalev e com toda
a certeza a dama de mais subida
importancia em Mordassov, nem havera
quem o conteste. Ao contemplal-a, dirieis
que nao precisa seja de quem for, e que,
antes pelo contrario, toda a gente lhe deve
obrigacoes. Goza de poucas sympathias, na
verdade, e cordialmente detestada, ate: mas
temida tambem universalmente, e e isso
que ella quer. E nao representara isto um
rasgo de finura politica? Por que sera que,
por exemplo, apezar de nutrir paixao por
mexericos e de nao poder dormir
descansada no dia em que nao soube nada
de novo, por que sera, sim, que pela
apparencia de Maria Alexandrovna, tal e a
sua majestade, nao occorre a mente, seja de
quem for, o facto de ella ser a primeira
coscovilheira deste mundo, ou quando
menos, de Mordassov? Dir-se-ia antes que
assim que apparece deveriam cessar,
acto-continuo, de todo os mexericos, as
comadres tremerem como garotetes em
presenca do prefeito, e as conversas
guindarem-se desde logo aos assuntos mais
transcendentes. E todavia, ella, a respeito
de uns certos Mordassovenses esta em dia
com umas chronicas tao escandalosas que,
se
as
dissesse
a
proposito
e
provando-lhescomo ella o sabe fazera
authenticidade, Mordassov em peso
tremeria tal qual tremeu Lisboa em tempos.
Mas se ella quanto a segredos e o proprio
tumulo; e necessario dar-se um concurso de
circumstancias extraordinarias para que
ella consinta em falar numas certas coisas,e
isto ainda entre amigos da maxima
intimidade. Podera arriscar uma allusao,
dar a entender que esta em dia; mas
pella-se
por
manter
a
qualquer
individuohomem ou mulherna sugestao de
um temor perpetuo, em vez de o esmagar
de um golpe. Isto e que e intelligencia, isto
e que e tactica! Maria Alexandrovna
sempre se distinguiu merce do seu
irreprehensivel comme il faut. E citada
como modelo. La quanto ao comme il faut
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nao tem rival em toda Mordassov. Podera,
com uma palavrinha, matar, esfacelar,
anniquilar uma pessoa que lhe haja cahido
no desagrado,mas sem lhe tocar, sem
suspeitar, dir-se-hia, a importancia da dita
palavrinha. Semelhante traco de caracter
assas trescala a alta sociedade.
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