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NoTAs E CoMENTÁRios 

Cientistas de contrabando 

' f ., 83 

De Laet, esta passagem : "No domínio das ciências naturais firmou seu trono 
o materialismo contemporâneo. Insultante sorriso perpassa os lábios dos cientistas 
de contrabando, quando lhes ocorre aludir às verdades bíblicas... O celebérri 
mo "Bathybius Haeckelii" ainda tem visos de realidade para êsses adversários da 
Revelação" (Discurso do Colégio Anchieta em 10 de dezembro de 1905). 

Nem precisava atribuir-lhe a autoria do trecho, muito seu, muito pessoal, 
pela referência mordaz aos "cientistas de contrabando" e pela defesa das verda 
des bíblicas. 

A ostra aperfeiçoada e a famllia 

Não compreendia a lógica do materialismo. A propósito, escreveu: "Di
zer ao homem: Tu não passas de uma ostm aperfeiçoada- e querer que a ostra 
cogite da família,· da pátria e da humanidade - eis o que me não parece acei
tável e certamente não se abona pela vigência da lógica (Discurso de paraninfo 
no Colégio Salesiano Santa Rosa, em 13 de dezembro de 1908). 

O fabrico da família 

Em sua notável conferência sôbre o "Indiferentismo Religioso", faz esta obser
vação radical : 

"Com que direito os poderes públicos vedam a poligamia simultânea, ou 
mesmo a poliandria, se para o Estado o matrimônio, destituído do seu caráter 
sacramental, não possa de um contrato meramente civil? Se assim é, quem pode 
impedir que com diversas mulheres contrate um homem o fabrico da família?" 

GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

Da Academia Flummense de Letras 

Ainda para o anedotário de 
Carlos de Laet 

Quando Diretor do Colégio Pedro II, o Conde de Laet intrigou-se com um 
professor de Química, autor de uma obra de somemos importância científica. 
já velho e quase cego, o Conde foi interpelado pelo Professor. - O Senhor não 
pode continuar a dirigir o Colégio por estar cego. O Conde levantou-se, em ple
na Congregação e disse : - V. Excia. fala como homem ou como médico ? -
Como médico I O conde sorriu e respondeu : "Estou satisfeito" Os colega 
compreenderam e riram-se. 

Numa Congregaç:lo, o referido Professor afirmou que eXJsttam metais raros no 
corpo humano. O Conde de Laet escreveu uma quadra que foi passada de pro
fessor a professor e suscitou gargalhadas ; 

Verdade p'ra ser contada ... 
E contada até na China: 
Da barriga da doente, 

.Menezes tirou. . . platina I 
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O mesmo professor tinha a alcunha de "mosquito eletrico" . Durante uma con
ferência dêsse catedrático, o Conde de Laet fazia rir os companheiros, dizendo a 
um suposto mosquito que o feria : "Sai , mosquito I Sai, mosquito!" 

Após uma séria enfermidade, os amigos do Conde mandaram rezar uma missa em 
aça:o de graças na Igreja do Parto. Cantavam no côro umas senhoras escuras t 
O Conde, sorridente disse aos circunstantes: - Como os tempos estão mudados! 
o\ntigamente o couro cantava nas costas das pretas. Hoje as pretas cantam no 
CÔIO. 

Durante os sofrimentos, o Cardial Leme foi visitá-lo. E convenceu-o de que 
devia confessar-se. - Sim, Senhor Cardial. · Mande-me um padre moço, que 
o~ velhos não perdoam a ninguém. 

De uma feita, na Livraria Católica, o Conde discutia o catolicismo de Ruy Rar· 
·tx>sa. E afirmou: - Vejam o que êle disse no discurso do Campo de São Cris
tovão, após a missa celebrada pelo Cardial Arcoverde I "A pedra de ara ainda 
estremece ao milagre da transsubstanciação, visível a vós, crentes" . Uma pessoa 
que estava entre os ouvintes retrucou : - Não foi assim. E no dia seguinte mos
trou-lhes o discurso, com a frase ; aos crentes, (visível aos crentes). Carlos de 
Laet havia acrescentado um vós, que excetuava o Ruy do meio dos crentes. 

Quando discutiu elo ·ornai com eiredo estava em luta com o 
professor do Colégio Pedro 11, autor de uma Química Filosófica. Um pouco atra
palhado com os artigos do Jackson, contou o caso de um japonês excepcional-

! 
mente paciente e trabalhador que havia morrido. Teve a condenação de passar I 

~ no purgatório o tempo nece ·ário à tradução para a lingua japonesa dos artigos 
do Jakson e da Química Filosófica. - Não há tempo, não há para tamanho tra
balho. - Bom, traduza só os artigos. A Química ficará para outro. . . Era 
assim que fazia; recorria à ironia para vencer os seus antagonistas. 

Conta-se o caso de haver perdido o guarda-chuva. Entrando no Círculo Cató
lico, perguntou ao porteiro : - Diga-me Sr. Anísio, não sabe qual o ladrão ca
tólico que me furtou o guarda-chuva ? 

Diz-se que, indo atravessar uma rua, agarrou-se ao braço de um transeunte para 
au~iliá-lo. Do outro lado agradeceu: - "Muito obrigado, eu estou quase cego", 
O outro era completamente cego. 

Quando em Minas, pelo govérno de Floriano Peixoto, hospedou-se em casa de 

~ 
um fazendeiro. Certo dia o homem chegou trazendo às costas um selim novo. 
Carlos de Laet dirigiu-se ao amigo : - Parabensl Voltou do alfaiate, não? Trou
xe uma roupinha nova ! " 

Estava brigado com José do Patrocínio (José do Pato). saindo do seminário, en
controu o jornalista que fôra convidar dots seminaristas para um almoço. Curo· 
primentaram-se. E Carlos de Laet, que tinha sabido do convite, disse ao jorna· 
lista: - Qual foi o pato que você depenou hoje? 


