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historiador da nossa lite- íolgarôo, dc gênio alegre c ex- mesmo do revisteiro. Por esse

raliira i|iu- (|uiser dar <¦ liulan- pansivo. i|iie amava os fartos aspecto -- o de autor dc revis-
Ia olira dos autores da ge- pratos nas mesas farias. (|ue sc Ias — Arthur Azevedo tem si-
,. d.- 1880 — fazer para divertia imensamente cnm to- do desdenhado por inuila gente

eles o c|iie Svlvio Romero fez ilas as coisas, que adorava ou que não acredita na legitimida-

paia a geração anterior — liá contados com os seus seme de desse gênero literário. Mas

de assinalar, seguramente, um lliaules, aproveilando-os para isso é uma arguição um lauto

d,,, primeiros lugares para Ai- matéria de seus deliciosos tra- esdrúxula, pois em literatura

tnur .vzevedo. tralhos, não tinha naila. alisolu- não liá gêneros desdenliaveis ou

O escritor, maranhense foi tamente nada. que <¦ pudesse íi- despresivi-is. tudo de|iendendo

unia das organizações inlek- liar ;'li|llcla escola. FO uni [mela unicamente do talento com que
doais mais seguras de sua q»>- lírico, sentimental nas suas me- os executam os autores... Na

Iliores horas, mas de uma sen- revista, portanto, tanto quanlo
cnmédia dt- costumes, Ar-ca. I h-sdnbnui-se em viirii

ncrus. v será raro aquele em que timentalidadc sempre hrincalho
nãu u-nlia sido profícua, assi- na, desconfiada de si mesma, c
diia e realmente lucritóna que não trepida muita vez em
sua aluação. pregar em si i

Oualro atividades, purem, «lc I»".*1- S™

solicitnrntn prepundcranteincn- l*'r
te: ¦ - a |ioe>

raiv>

Ir.

lint-iite nicritor
na um
metos esUo

fcilaincnlc dentro da tradi-

. conto, o lea- V° anmrusa dos sonetos brasi-
¦íiiti». (Altera

soube elevar-se,
]>cIo a propósito

thur Azevedi
pela fiimra e
das criticas, até :u> ponto em

que começam as obras de arte.

ARTHUR AZEVEDO

aiiarqui-
jorna

mus, talvez um pouc
ctim-nle, a ordem em <|iie s^
inaiiifeslarain as várias teiidcit-
cias inteleeluais de Arthur A/.e-
vedo, as quais, o mio ele próprio
cutiiVswiu em sua auto-bio^ra-
fia, comeearam peln teatro c
omlimianim I«»^o no jornalis-
mo. Couludn, a pequena alte-
r;u;ã«i qtie fizemos auxilia-nos
a uii/arar com mais incUwio es>a
cm ins^a e simpática figura de
cseritnr). Um gênero parece v,.n,c \-f,

psieolóiíiea

alguns deles evocando,
como taiilos outros antes u ti-
zeram, a imagem querida de
uma quimérioa amante morta.

SUMARIO

No ronlo, ele foi um descoliri-
dor de assuntos dos asstin-
tos banais, meio tolos talvez,
mas lios quais existe, qir 

-

sempre, uma substanc
iu profunda nao

que Àrlliur Azevedo nunca ten-
tou, rm, pelo menos, nunca eiie-
Rf»u a realizar: foi o romance.
Irmão de um dos mais glorio-
sos romancistas dc nossa língua,
elt uão quis provavelmente ar-
riscar-se a um confronto cm
f;uuilia. que
prejudicial. ..

Sc procuras
atividades de
lios vári<
rek-r

receiava ser-llic

-emas analisar as
Arlhur Azevedo

pie nos

luima-
raro como-

teve a penetração 
in«l>orla.ic,a para

i seu companheiro
da secretaria da Viação, o agu-
do e trisle Machado de Assis.
Possuiu, porem, alguma coisa

que Machado de Assis não (ios
suiu : a capacidade de estabelecer
um coulaelo mais direto com is

pessoas que cruzou na vida, uma
espécie de facilidade -util de nos

transmitir dessas pessoas o ti-

que mais salienle, o rilns mais
caracterislico, a cor <l>>s olhos e

a coinissura dos lábios, até o
cheiro ou o man cliein
suor... Eis ai o lado essencial [.
pelo qual Arlhur Azevedo eslágêneros a q

acima, iríann
i .. . nróxsiino e as vezes miiuissmK«

encontrado sempre marcando um próximo, a
próximo, dos escritores <li^
P1

dias. Oue sugestivo lc-
ma para um estudo, rastreiar
essa espécu
espírito que
por exempli
lelil|«'láne
Iara

de identidade tU
existe entre ele e

o, na geração con
um Antônio Alcan-

Machado, uni Kibeiro CSoii
to, c talvez, uni Marque» Ke

belo.

rumo seu, cm cada um dos se-
tores em que andou.

Na poesia, ele foi um dos rc-

presentantes do chamado Par-
tiasianisino — e isso ineranicn-
te por unia questão dc cronolo-
(fia, e porque é cômodo para oi
críticos ter sempre, nessas quês-
lões de classificação literária,
uma estanteziiílta em que pos-
sam meter a gosto os seus an- « ? •
toros, .. Arthur Azevedo é |wr-
nasiano porque pertenceu à ge- . ,..,:.,,,„
racao dé A ber! o de Oliveira. No teatro, ele fo, o con na-

Ravmundo Corrêa, Olavo P.ilac, dor dc Martins ÍVna c dc 1 .m-

Teophilo Dias. Adelino Contou- ça Júnior. Mias comédias lixa-

ra. Augusto de l.ima. loão Ri- ram aspectos preciosos da v,a

beiro, Affonso Celso - quase e da sociedade cano». NcU«

todos os quais só teem de par- teremos. ho,c c sempre. ,,J-

nasianos o lerem começado a ementam, mapreciavel sobre a

escrever num momento cn. que evolução da capital brasdell...

haviam irradiado para fo- é cs|Kintosc, que

Por ultimo, haverá a fixar a
sua figura de jornalista. Aqui
ele foi um dos escritores mais
fecundos de nossa terra. Acom-

panliá-lo, em sua atividade dc
imprensa, nesses numerosos

jornaisftem que andou dislrihti-
indo largamente talento e espí-
rito, é alguma coisa comovente.
Arlhur Azevedo fundou, ou
ajudou a fundar, vários jornais

leiros — alguns da maior
nossa cuHu-

como, por exemplo, esse es-

pléndido 
"Novidades", que é

unia fonte inesgotável de mate-
rial literário nos fins ilo século

passado. Seus companheiros atí
chamavam-se .Alcindo Guana-
liara, Moreira Sampaio, Figuei-
redo Coimbra. Chamavam-se
também, em eerto tempo, Ola-
vo P.ilac e Coelho Netto. Ií ca-
da uni desses rapazes se divter-
tia, variando de secções c dc
colunas, numa estranha milta-

¦ ção de atividade, que nos sur-
cende e nos encanta. Na sua
Ia dc jornalista, Arthur rea-

lizou, durante longos e longos
anos. importantes secções dia-
rias. Seu "IV Palanque" existiu
durante vasios lustros, e existiu
cm mais dc um jornal. Sua
"Palestra" prolongou-se muito
Suas quadras, seus "triolets"

publicados em pedacinhos de
colunas, encheram de "verve

minta folha, que hoje dorme
clu-ia dc pó nos arquivos, F.
como esse homem incansável
sahia multiplicar-se cm pseudo-
nimos! "Eloy. o herói", "Frivo

lino", "Cratcchit", "Gavroche"
"Cosimo", Batista, o trocista",
lautos outros, foram nomes com
os quais ele andou freqiicntall
do, sem cansaço, centenas de
colunas do nosso jornalismo
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AUTO-MOGRAFIA DE AtW /We-^o, chaufteur
ARTHUR AZEVEDO

Desfie os mais verdes anos,
ma ijeztei cata vocação para o
teatro c. se nao furam meus
pais, íeria com certeza abraça-
do a arte dramática. Aos cito
unos cir-i/aninava espetáculos de
suitu com os meninos da mi-
nha idade e ficara radiante de
atem ia todas as vezes que opa-
nhaca um drama ou uma co-
media para ler. Na biblioteca
úe meu pai, que possuía bons
livros, preferiu as peças tea-
trais e, como havia muitas cm
francei, aprendi com facilida-
úe a traduzir esse idioma para
po^.er tê-las.

Foi juntamente na Seleta
Francesa que encontrei o as-
tanto da minha primeira peça —¦
uma tragédia, a única que per-
petrei.

O episódio de Mucio Scevola.
Queimando a mão em presença
tíe Porscna, me impressionou
tanto que resolvi transportá-lo
pa-a o palco.

Imaginem o ave sairia da pe-
«rt de utn fedvlho de des anos.

Perdeu-se infelizmente o ma.
nvscito que daria hoje motivo
0 boas gargalhadas. Apenas me
lembro de dol? versos — sim.
porque a traoédia era em ver-
#o, como toda a tragédia que se
respeita.

Mucio Scet'o'a (e neste ponto
náo me afastei da história) in-
troduzta-se furtivamente no pa-
lácio de Porsena. para matá-lo:
m-as. por terrível engano, em
vez de apunhalar a rei, apu-
nhatava o $ocretário do rei.
Ac;d.in então nm amigo c con.
fitiente de Mudo c exclamava:

Que fizeste, temerário?
— Tu matasse o secreítfrio
Eif tudo quanto reata da mi-

nha tragédia.
En tre tanto. Mudo Sccvola

nâo foi a minha primeira peça,
Um ano an-cs <níto riam) ti-

nha eu já escrito urn drama em
tim prólogo c chico atos que
pirnbem ne perdeu.

Ainda tenho àe. memória o
argumento, e posso dizé-lo em
poucas palavras:

Xjm jijOh-e pai de familia
tchava-se numa situação afti-
ta. porque perdera o emprego e
«(fo Unha absolutamente com
que rior de comer à mulher e
ttor, illlws.

Pastando por uma rua. inu
ratv do bolso de um milionário
estmina nma canteira recheia-
tf« r/r noíaí rfo banco t ergueu-
n do chão sem truc ninguém o
Pf,t7f.

Travou-te na alma do infeliz
«Wi tremendo conflito entre a
necessidade e o dever. "Re-ti-
tuirei o dinheiro* Ficarei com
tle? Se o rentitutr, ninguém o
aproveitará, porque será esper-
rfíçttdo ü toa por vm perdutâ-
rto: í-r o nõo restituir poderei
alimentar e vestir n minha pro-
Ie

A necessidade, que tem cara
ét hereje, è mais torte oue to-

dinheiroda$ os escrúpulos:
KÓO /o/ «stíítiido.

Nüo foi restituido e yrelou,
como se diz na linguagem va-
padócia.

Graças a esse achado, que
constituía o prólogo do drama,
o meu herói dispõe do capital
necessário para embarcar nu-
ma empresa rendosissima e
acumular contos e maia contos
de rèís. Enriqueceu.

Entretanto o milionário, con-
Urinava na sua bela vídinha ãe
desregramento e dissipaçôes, foi
pouco a pouco perdendo tudo
quanto po.ssu.ia. e ficou reduzi-
do à penúria.

Nessa ocasião, o outro ajus-
tou contas com a conciência:
procurou o homem, e restituiu-
lhe o dinheiro, com os juros ca-
pitalizatios.

Ai está um argumento que
nâo de drama, mas de comédia,
que poderia, ouso dizê-lo, ser
trntado com a habilidade ae um
Sprdou. Nas mãos de uma cri-
anca, a peça não poderia deixar
de ser o que foi: um monstro.

Meu pai, a quem pedi que fi-
zesse a conta de juros do di-
nheiro encontrado, interessou-
se pelo meu trabalho e quis sa-
ber qual era o enredo.

Disse-lho.
Ele teve um sorriso de apro-

vagão e perguntou:
Que titulo vais dar ao teu

drama?
"Uma Quantia", respondi

muito ancho.
"Urna Quantia"?

--- Sim, senhor.
Isso agora é tolice, "Uma

Quantia" é vago e indetermina-
dn, não tem sign i ficação algu-
ma. Que quantia è essa*

E* a que cai do bolso do
miHartário...

- Bem sei: «his qual è fl ttn-
portáncia?

- T'-ès contos dc réis.
Pois seja esse o titulo da

peca.
Tré,s contos de réis sempre ê

melhor que "Vmn Quantia".-
Entretanto aconselho-te que
acrescentes uma cifra; três
co?i/o.s* de réis é muito pouco ât-
nheiro.

Fiquei pasmado com essa opi-
nião. porque trc$ çonto$ de réis
eram aos meus olhos, um fa-
buloso pecúlio, e foi com tal ou
07i't7 het:ffacão que aumentei a
cifra reclamada pela critica
paterna.

A peça foi representada com
sucesso num salão qne havia no
fundo do quinta! da nossa ca-
sa, um -precursor do Eden-La-
movia, que meu pai reservava
exclusivamente para nosxtty tra-
ressuras, minhas, dot mens ir-
mãos e âe alguns amiguinhos
da vizinhança.

Pretide-se a me turbulento
talão <digo salão, para comer-
iw o nome que lhe dávamos,
as felizes recordações da minha-•-''«••rtr. . .

Construiu-se mais tarde um
leatrinho nau lojas de um so-
brado da rua de Santo Anlonio,
n alguns jhissos da casa onde
poucos anos depois, o desem-
haigador Pontes Visçueiro as-
sassinava a pobre Maria da
Conceição,

Naquele sobrado residia e
Manoel do Bico, assim chamado
por ter tido negócio numa casa
cuja esquina formava um án-
guio agudo. A familia desse
hnvrado negociante gostava
muito de teatrinhos partícula-
rei-

At foi representada uma co-
média minha intitulada o "Fan-
tasma da Aldeia", plágio escan-
daloso do "Fantasma Branco"
ãe Macedo, reduzido a um ato.

Em 1879, alguns mocos em-
pregados como eu. no comer'
cio, construíram no largo do
Carmo (hoje praça João Lis-
boa), por baixo do Gabinete
Português de Leitura, um tea-
trtnho a que deram o arrogante
c pomposo titulo de Teatro
Normal.

At fiz representar, e eu prd-
prio representei, um melodrama
myi manuscrito ainda possuo,
fr.titulava-se "Fernando > V.n-
jeitado". e era extraído de uma
novela de Lopes de Mendonça.

Meu irmão Aluizio de .4,.'<?;e-
do, o nosso ilustre romancista,
desempenhou o papel de Mario,
que se apaixonava por Fernnn-
do, o enjeitado, desgostando as-
sim o sr. Duarte, sett marido. O
pr. Duarte era eu.

Pelo mesmo tempo, escrevi
onlra comédia, que foi também
representada no Teatro Nor-
mal: "Indústria e Celibato".

Cnmo se vê a minha enpcHv
lidodr fam os titulou In/eli-
res.

A ação dessa comédia passa-
im-w nu cidade do Rio ls Ja.
nciro. que eu nâo conhecia,
ainda,

Um dos personagens, logo de-
pois das primeiras cenas, entra-
ra Ir.ligadissimo de uma mrnn-
da em caminho de ferro: vinha
dc Mota-cavalos.

Pt tvpunha, nâo sei como,
;„<¦ Ma'a-cavc.'os fo,,?e un-t Ir.
cnltUtúc distante da com. to-
no po, exemplo. Vassouras .:•«
V a1 enca.

•Va rlntéla estava um imar-
dir-fivrov. tíopo na terra, rh-ter
do recentemente do Rio de Ja-
"'iro. s,se homem riu i nun.
detrás d espreitadas qwvd-y <y
ator exclamou, com u*a mala
em. cada máo:

— Vf. . venho it Muta-ca-
valos!...

S6 cm 1873, chegando a eiso
capital, verifiquei o meu erro e
compreendi a hilaridade de
guarda-livros,.

Em 1870 - Unha eu então IS
anos _ escrevi o 'Anuir poranexim-, rol o meu primeirotrabalho erlbido em teatro pú-

'Continua na páaina \m\
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ARTHUR AZEVEDO, com a nua esposa e a stta enteada,numa esplêndida "pose" dt "chauffeur" 

O gabinete de Arthur Azevedo
Quadros, esboços, bustos, aquarelas,
IJ.ÍU'lots. charles, manchas e gmvuras;
Alguns magnts, várias caricaturas.
Pratos tie fornws várias, muitas fchià,

À noite, à luz Ho pás ou das estrelas,
h ri lha df manso o ouro das molduras
E sai um voqo olhar dessas pinturas
Que os passantes divisam das janelas;

Falta dizer, porem, ah/o da mesa,
A lont/a mesa em qur ele pensa e escreve,
Ajeicoando à Arte a Natureza,

Mtmumentul tinteiro e pena breve,
Extremo dc Mentira ou dc baixe sa.
Rude uo ataque t na ironia leve,

VALENTIM MAGALHÃES

ARTHUR AZEVEDO,
CIDADÃO PORTUGUÊS
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A literatura Irrnsihira lem
perdida para a portuguesa ai-
t/utu dos seus valores mais be-
los — como aconteceu a Con-
çalves Crespo, o encantador
poeta das "Miniaturas".

Perderá, lambem, Arthur
Azevedo*

E' a pergunta que nos sugetc
ú leitura dc certo dotutnento
passado pelo Consulado de Por-
tu<jal no Maranhão, e conserva*
da carinhosamente por Aluizio
Ar-cvedo, filho de Arthur.

O documento muito curioso
Para a bi-otjrafía do escritor
pois nele c proclamada súdito
de Sua Majestade Fidelísstm, e
* stujuinte:

"CONSOI.AfiO FE POR-
TVCAL NO MARANHÃO.

José Corria Loureiro, bacha-
rei formado em Direito pela
Unhwrsidade dc Coimbra e con-
sul de Portugal no Maranhão,
tle.. etc.

Habilitará» n* 127.
/*«<¦« xahtr aue Arthur W»

iuMlm* Gvmahni it Aseméo,

nascido nesla cidade, em 7 de
julh,. dc 1855, filho Ho Vi,*
Cônsul dc Portugal nesta pm-
vincia e chanceler deste Comh-
lado David Gonçalves dc .'hc-
vedo, è súdito dc Sua Afajes-
tade Pidelissima, por sc (/ií/.j*
no mesmo Arthur as cirr:nn;~
tânciás tmircatias no § 3." do
artigo 7.° da Carta Constituiu*-
nal da Monarquia Portuguesa,
que derreta serem súditos por-
lugueses as filhas de pai portu-
gues, que estejam em pais >'s-
trangeiro ae serviço da sua .V*-:-
cão, embora cies ttÕ-o vão esla-
belecer domicilio em Portugal

E para constar aonde cauviet
lhe mandei passar a presente
Habilitação gue vai por nttrt
/usinada e seUida iont o sela
deste Consulado de Pttrtugal no
Maranhão, at>s 30 a\e dezembro
Je lHt>4.

José Corrêa Loureiro

Cônsul
Rrmrlaifa n Iti. 32 i» In*»

in UvIihkIüj".
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MACHADO OE ASSIS
Há tempos encontrei numa

livraria da rua S. José um fo-
lheto impresso em 1841, na fa-
mosa tipografia do Paula Bri-
to; intitulava-se Queda qúe as
mulheres teern para os tolos, e
o texto era traduzido do fran-
cés por Machado de Assis.

Levei comigo o folheto, não
curioso de conhecer aquela sin-
gularidade do coração femini-
no, que não era uma novidade
para mim, mas desejoso de ler
alguma coisa escrita por Ma
chado de Assis, em que houve»
se defeitos de linguagem.

Perversidade inútil: o autor
de -Braz Cubas" já possuia,
aos vinte e dois anos,' a mesma
pena com que ultimamente es-
crcveu o doloroso romance
•Memorial de Ayres". Apenas
desta vez não a' ensopou em
tinta, senão em lágrimas.

O meu querido Arthur Barrei-
ros bem disse que Machado de
Assis era escritor de nascença.

Calculem como devo estar
comovido diante do cadáver do
companheiro, amigo e mestre
com quem durante trinta i
quatro anos me encontrei qua
se todos os dias sob o mesmo
teto! Calculem que mundo de
recordações e de saudades des-
perta esse grande morto no
meu espirito e no meu coração!

Pois bem, não o choro, não
quero chorá-lo, porque a mor-
te foi um alívio para aquele
corpo torturado e aquela alma
dolorida. Há quanto tempo o
mestre, que dantes falava de
tudo, e de tudo sorria, não fa-
lava senão da morte, e não sor-
ria mais... De vez em quando
um fato público, de sensação,
parecia reanimá-lo e despertar
a sua antiga "verve" de cronis-
ta; houve mesmo ocasiões em
que ele começou a fazer deli-
ciosos folhetins falados; mas
Isso pouco durava: o seu infor-
túnio era um déspota, e o mes-
tre amado não tinha um cora-
ção que esquecesse.

A sua esposa, quando saiu de
casa caminho do cemitério, dei-
xou ali outro cadáver: o dele
galvanizado pelo espírito mais
forte, pela vontade mais formi
davel que tenho conhecido.

E como era triste comparar o
Machado de Assis dos últimos
tempos com o de outrora, ale-
gre. cheio de vivacidade éter-
namente rapaz, dizendo um
bom dito a propósito de tudo,
e rindo, rindo sempre!

Reparem que a qualidade
predominante em toda a sua
obra é o bom humor: encon-
tra-se o riso no fundo de todos
os seus livros, embora ele o
quisesse disfarçar, porque es-
táVa convencido que o riso não
lhe ficava bem.

Se Machado de Assis não
fosse-um tímido, ninguém com
mais impetuosidade nem com
mais brilhantismo teria ataca
do de frente os ridículos da
sociedade. Bastava para isso
que ele escrevesse como falava.
O melhor, talvez, da sua obra
ficou inédito, e para conhece-
lo seria preciso ouví-Io antes
que aquela viuvez inesperada e
terrível, o deixasse sozinho no
quarto da sua morta,
Loucamente abraçando à som

lbra dela,

como no soneto imortal de Luiz
Delfino.

Mas o que escreveu, o que
deixou nos seus livros, consti-
tue, ainda assim-, o melhor do
nosso patrimônio literário. E'
um legado precioso, um tesou-
ro que devemos cárinhosamen-
te guardar e transmitir aos
nossos filhos com» todas as re
comendações para que conti
nuem a estimá-lo, — tanto
mais que com a aurora de on-
tem, iluminando aquela madru-
gada de morte, começou a
Imortalidade para Machado de
Assis.-,- ... •:. . ........... A. A.'
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rwDICATóRlA A MOREIRA SAMPAIO RETRATO DE ARTHUR AZEVEDO

Ua correspondência
de Arthur Azevedo
CARTA DE EUCLYDES

DA CUNHA
Lorena, 24-7-903.

Exmo. sr. Artur Azevedo,

Saudo-o desejando-lhe fell-
cidades. Recebi, entregue pelo
nosso distinto amigo, cel. Bar-
reiros, a sua gentüíssima carta
de IS do corrente e apresso-me
em agradecer-lhe o seu honro-
so sufrágio. Creia que ele me
honra muito, e que é um dos
melhores estímulos para que eu
persista no aproveitar os mo-
mentos de folga de minha en-
genharia estudando as coisas
de nossa terra. Obrigadissimo.

Já tracei as primeiras linhas
sobre a revolta de setembro, e
Julgo que não chegarei rápida-
mente ao fim. (Embora con»
verdadeira surpresa tenha lido
no "Correio da Manhã", que o
livro já vai para o prelo!).

O assumpto, a começar pelo
homem extraordinário que in-
teiramente o domina, é com-
plexo: exige grande serenidade
de observação; crítica segura;
e permanentes resguardos no
acompanhar o curso dos acon-
teclmehtos,' Sue ás páUtoes ba-
ràliòrata *i -^urbarâfflí-Digo-
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Deoois de um suculento almoço, no Silvestre, o* boêmios resolw-m lazer ama aai°^-Je™j?: "SS?
Arthur Azevedo. Viem-se no fotografia: da esquerda para a dvretta Olavo Bdac, UM** Corria, Hejt-
riau7 Hollanda Pedro OábeUo. Athillei Pederneiras, Alvares Azevedo Sobrinho, Plácido Júnior. Loam
** _ _ •.'.-_ _.— — — Netto executa a autópsia — — ¦ — .¦¦:-/¦;

lhe isto porque da bondosa re- ttattàlho. ilitiá a rapidez seria (Jreia semw*SffWl-» e*-
ferência que o sr. fez^m um ^ejiidísita.. ..: -,<±. VP».'. B*!<asf^àtr^ao do
dé' seos -artigos, ho -Pais",' Se - Suponho qúe em princípios seii ' ' ~2\JS
conclue que também acredita de. agosto estarei ai. Conversar am.» e acanoor.
no próximo apax»»cimêWto'"'dô''ieiii^'inèIho'f:w '*'* ¦' -• - EUCLYDES DA CUNHA

wmi^a^t^twm^t^^
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Pequena antologia do poeta Arthur Azevedo
ETERNA DOR SONETO DRAMÁTICO

Já te esqueceram todos neste mundo.,,
Só eu. meu doce amor, só eu me lembro
Daquela escura noite de setembro,
Em qtie da cova te deixei no fundo.

Desde esse dia, um látego iracundo
Açoitando-me está membro por membro.
Por isso que de ti não me deslembro,
Nem eom outra te meço ou te confundo.

Quando, entre os brancos mausoléus, perdufo*
Vou chorar minha acerba desventura,
Eu tenho a sensação de haver morrido.

E até, meu doce amor, se me afigura,
Ao beijar o teu túmulo esquecido,
Que beijo a minha própria sepultura.

NÃO MORRAS
Muitas vezes sorrindo me perguntas:
Se eu morrer hoje, meu querido amigo,
Faaes-me uns versos, fazes-me um artigo?
£ eu te respondo: — As duas coisas juntas.

No entanto fei ao meu pecado a juntas
Se assim te pões a gracejar comigo.
Não poderia ver o teu jazigo,
Como o jazigo vi de de mil defuntas

Ai! não, não morras, pálida formosa
Porque a morte, inimiga escura e iria.
Fora indiscreta, fora temerosa!

Se tu morresses, eu lambem morria,
E a miitlia dor, acerba e escandalosa,
O teu cadáver comprometeria,

POR DECORO
Quando me esperas, palpitando amores,
E os lábios grossos e úmidos me estendes,
E do teu corpo cátido desprendes
Desconhecido odor de estranhas flores;

Quando toda suspiros e fervores,
Nesta prisão de músculos te prendes,
E aos meus beijos de sátiro te rendes,
Furtando às rosas as purpúreas cores;

Os olhos teus, inexpresswamente,
Entrefechados, lânguidos, tranqüilos
Olham, meu doce amor de tal maneira

Que se olhassem assim publicamente,
Deveria, perdoa-me, cobri-los
Uma discreta folha tle parreira.

AS ESTÁTUAS
No dia em que na terra te sumiram,
Eu fui ver-te defunta sobre a eça,
Fechados para sempre — ó sorte avessa,
Aqueles olhos que me seduziram.

A luz do sol uma janela abriram,
E o jardim avistei, onde, ó condessa,
Uma noite perdemos a cabeça,
E as estátuas de mármore sorriram...

Saiste por aquela mesma porta
Onde oulrora os teus beijos me esperavam,
Cheios de amor que ainda me conforta.

Quando o jardim saudoso atravessavam,
Seis homens com o esquife em que ias moita.
As estátuas de mármore choravam

O incesto. Drama em três atos. Ato primeiro:.
Jardim, Velho castelo iluminado ao fundo.
O cavalheiro jura um casto amor profundo,
B o costela resiste... Vm jãmulo matreiro

Vem diser que o barão suspeita o cavalheiro, *.
Ele foge, ela grita... — Apito! — Ato segundo!,
Num salão do castelo. O Barão, iracundo,
Sabe de tudo... Horror, vingança! — Ato terctsro;.

Em casa do galã, que, sentado, trabalha,
Entra o Barão armado e dis: "Morre tirano,
Que me tiraste a honra e me roubaste o amorl"

O mancebo, descobre o peito: 
"Uma medalha"

Quem ta deu? — Minho mãe! — Meu filho! — Caio Pano.
À cena o autor! À cena o autor! À cena o autorl.

MUTAÇÃO
Batei sem norte, o espírito naufraga

Neste medonho pélago do ciúme,
Que os suplícios de amor todos resume
£ as vitimas de amor todas alaga.

Quando entram nalma as sombras do azedume,
Quando nasce no peito hedionda chaga,
Sofre-se... curte-se uma dor que esmaga,
E não se exala ao menos um queixume...

Mas, de repente — delicioso instante I —
Uma doce cartinha, inesperada,
Torna feliz um coração amante!

Dor) azedume... isso nâo vale nada 1
Todos os males se disipam diante
Das garatujas da mulher amada!

IMPROBUS AMOR
Seis horas da manhã. Pespega-se no posto
Quincas, o namorado. O beco está deserto.
P. lá num quarto andar, postigo quase aberto,
Da filha de um burguês a medo assoma o rosto.

Sete horas já lá vão. Quincas está disposto
A se deixar torrar por vivo sol esperto.
Sete horas e quarenta. As oito já vêem perto,
E o Quincas fica; tendo um frade por encosto.

0 sol se esconde agora. Os pincaros dos morro*
Pura neblina são. E que horas são? Dão nove.
Que grande trovoada! A chuva cai a jorrosl

De* horas. Chove! Onze. E chove! Dose. E chovei
A enxurrada recresce, abrigam-se os cachorros —
0 beco está deserto. E o Quincas não se movei.

TMPRESSÕES
DE TEATRO

Que dramalhão! Um intrigante ousado,
Vendo chegar da Palestina o conde,
Diz-lhe que a pobre da condessa esconde
No seio o jruto de um amor culpado.

Naturalmente o conde fica irado:
— O pai quem é? — pergunta. Eu! lhe responde
Um pagem que entra— Um duelo — Siml Quando/ Ondcf
No encontro morre o amante desgraçado.

Folga o intrigante... Porem surge um mano,
E, vendo morto o irmão, perde a cabeça;
Crava um punhal no peito do tirano I

E 'preso o mano, mata-ese a condessa,
Enâoideee o marido... e cai o pano
Antes que oulra catástrofe aconteça.

ARRUFOS
Não há no mundo quem amantes visse
Que se quisessem como nos queremos.,m
Um dia, uma questiúncula tivemos
Tor um simples capricho, uma tolice.

— "Acabemos com isto" — ela me disse,
E eu respondi-lhe assim: — "Pois acabemos"
E fiz o que sc faz em tais extremos;
Tomei do meu chapéu com fanfarrice.

E tendo um gesto de desdém profundo,
Sai cantarolando... (Está bem visto
Que a forma, ai, contrafazia. o fundo).

Escreveu-me... Voltei. Nem Deus, nem Cristo,
Nem minha mãe volvendo agora ao mundo.
Eram acapazes de acabar com isto,

ABRINDO UM
ÁLBUM

Desde mie ao mundo vim, tenho passada
Vida de pobre, vida de mofino,
E não espero que o favor divino
Possa algum dia melhorar meu fado.

Mas este livro que em leilão comprada
A desenhos e autógrafos destino,
Há de -ser um presente peregrino
A meus filhos. — Paupérrimo legado*.

E' certo que eles ficarão na espinha
Se nesta deixa, procurarem meio
De encher despensa ou de aquecer cozinha. .„

Mas ao menos dirão, espero e creio,
Que se talento próprio o pai não tinha.
Prezava ao menos o talento alheio.

DESESPERO
Passam-se longas horas lentamente,
Passam-se os dias, passam-se as semanas; '
No meu canteiro as flores soberanas
Brotam sorrindo e murcham tristemente;

Muitas noites cerúleo céu vidente
Dos astros teem suleado as caravanas;
Despertam no éter lúcidas sultanas, —
Recolhem-se, s despertam novamente;

Erguem-se casas nas estradas nuas;
Some-se o campo... estende-se a cidade.*.
£ onde havia moita abrem-se ruas....

Entram meses na escura eternidade...
E eu não recebo, 6 flor, noticias luasl
Nem uma letra, nem uma saudade 1

VELHA
ANEDOTA

Tcrtuliano, frivolo peralta,
Que foi um paspalhão desde fedelho,
Tipo incapaz de ouvir um bom conselho,
Tipo que, morto, não fazia falta;

Lá um dia deixou de andar à malta
E indo à casa do pai, honrado velho,
A sós na sala, em frente de um espelho;
A própria imagem disse em voz bem alta:

— Tcrtuliano, és um rapaz formoso í
E's simpático, és rico, és talentoso!
Que mais no inundo se te faz preciso?

Penetrando na sala, o pai sizudo,
Que por trás da cortina ouvira tudo,
Severamente respondeu: — juizoI
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CELEBRANDO ARTHUR
AZEVEDO -- (DISCURSO DE OLAVO BILAC

NO TEATRO LUCINDA)
A esta sala que tantas vezes preendido, mais admirado, mais consolo ver que as almas, en-

ecoou os aplausos da multidão amado do que quando vivo. cantadas e alegradas por ele,
ao talento de Arthur Azevedo, a A morte não é somente um quando vivo, querem agora re-
este publico que tantas vezes alivio para os que se vão. E' compensar esse encanto e essa
o vitoriou, a estes artistas também um grande beneficio alegria, protegendo os peque-
dramáticos que sempre lhe moral para os que ficam; es- ninos que eram também a ale-
mereceram tanto carinho, não tes, que muitas vezes atacam e gria e o encanto dele.

irenho dizer quem foi esse ho- caluniam ferozmente os seus Não sei dizer o enternecimen-
mem raro, cujo nome e cuja companheiros de vida, sentem to com que vejo este belo gesto
memória estão em todas as bo- depois da morte deles a vergo- de gratidão, em que, concita-
cas e em todos os corações. nlia do ataque e da calúnia, e dos pelos jornalistas, se congre-
Nem todos os mortos passam purificam-se com o remorso, garam os atores do Brasil, que-
depressa, e estes dez dias nào 1ue. quando sincero, é a melhor sendo dar um pouco do fruto
bastaram para delir a mágua água lustrai para as almas... do seu trabalho à família de
que nos causou o irreparável Dc Arthur Azevedo tereis tal- quem tanto trabalhou por eles.
desastre. vez ouvido dizer muita coisa °s atores eram também uma

Todos o conhecestes, todos o raa- °s homens, em geral teem familia de Arthur, uma se-
amastes, como poeta, como co- • horror da perfeição; não são gunda família, que lhe me-
niediógrafo, como jornalista, muitas as criaturas que, cm recia tanto desvelo e lhe
Por que e para que vos diria presença de uma glória, não custava tanto cuidado como a
eu quem ele foi? sintam a mórbida e irresistível outra. Não era a arte dra-

Para exprimir por melo de tentação de timá-la: e essa mática somente que elle pro-
uma comparação feliz a graça perversão moral deve ser per- curava amparar e levantar,
espontânea das suas idéas, a doada, porque, enfim, a facul- nessa campanha em que se em-
singeleza do seu estilo, a faci- dade da admiração é tão nobra penharam as últimas forças do
lidade da sua escrita, a serena e rara. que estou quase em di- seu corpo e o último entusias.
íccundidãde da sua inteligên- zer Que somente os admiráveis mo do seu espirito: na vacila-
cia, é preciso recorrer aos mais são capazes de admirar... çáo, no bracejar de angústia e
simples exemplos da simples Muita coisa má tereis ouvi- de agonia dessa arvore imensa
natureza, essa grande mestra ú0 dizer de Arthur Azevedo: prestes a desabar, também ele
que a todos nos aponta o caml- 1ue «a egoísta, que era i.ivc- via perigar a sorte das muitas
nho da sobriedade e da lisura, l°s°, e até que era avarento. vidas que viviam da vida do
ensinando-nos o horror dos Muitas vezes os oficiais do mes- tronco generoso, aninhadas nas
artifícios e da dissimulação. O m0 ofício, que boquejavam do suas ramadas fartas, gozando a
talento literário de Arthur seu egoísmo e da sua inveja, sua sombra, alimentando-se
Azevedo era como o fio de tinham sido apresentados por com os seus pomos, haurindo a
água pura, que, no recesso de ele ao público, e dele haviam sua seiva,
uma floresta, brota do selo-fie recebido a primeira animação e Ninguém jamais vos amou
uma pedra. O jorro límpido, que ° primeiro louvor. Essas peque- tanto, nem tanto vos defendeu,
vai mais longe formar os gran- ninas misérias, quando chega- atores do Brasil! Ereis para ele
des rios tumultuosos, tem, ali, vam ao «eu ouvido, não o *n- Uma outra prole numerosa,
a inocência de um riso de cn- tavam: a tolerância é irmã cujos sofrimentos o amargura-
anca, e flue se mpretensão, sem gêmea da bondade. Egoista e vam. Se alguma vez o bom
saber que flue, porque é a pro- invejoso, qi^em para tanta gen- humor é a alegria de viver se

te abriu caminho na vida, con- eclipsavam nos seus escritos,
siderando que a luz do sol na*j era quando ele vos via despro-pna alma da rocha bruta, qu<;

espontaneamente se transtor
ma em frescura e consolo para precisa de ser monopolizada tegidos e errantes, desterrados
mitigar a sede das plantas, dus para ser agradável! Essa mur- dos teatros, que eram vossos,
pássaros e dos insetos, para muração era um crime concl- pela invasão dos atores foras-
dar maciez e brilho aos seixos ente: crime, de que todos os teiros, aves de arribação, que o
humildes, e para, constrastan- culpados se arrependem, í„nau inverno trazia de longe,.,
do com a vida efêmera das Pela falta 1ue Arthur fas no Quando a miséria batia à porta
borboletas, estender pela terra mundo quanto era boa aqueia do lar de um de vós, ele sentia

alma alegre, que Linha o c.ese- ressoar à sua própria port? a
jo de comunicar a sua alegria pancada sinistra... Nós, ho-
a todas as criaturas e a ooda,s mens de letras, perdemos nele

uma imagem precisa da eterna
vida que eternamente mana d;
entranha misteriosa da Crea
ção. Assim Arthur pensava, ns
sim Arthur escrevia, com ;
clareza, a abundância e a

as coisas!
E a sua avareza? Ai está c

que esse milionário das letras
çjcx da água viva. A sua divisa esse ganhador, esse açambar-
de escritor poderia ter sido o
verso de Petrarca:

um irmão; a vossa magua deve
ser maior do que a nossa, por-
que nele perdestes um pai.

Ora, chegou o momento em
que lhe podeis pagar tanta
afeição — se é que há trabalho,

Chi troppo s'assottígIia si sca-
lve7,7n

Ninguém mais do que ele
compreendeu e aproveitou o
conselho de Montaigne

cactor de proventos, esse poeta-
harpagon deixa ao morrer; um í - ... ,,,„
bando de filhos, um montepio agradecimento e piedade, quo
insignificante, e a saudade e possam pagar um amor patei-
desconsolo a muita gente que nai... Nao e hoje melhor a
vivia dos seus benefícios. No vossa sorte; e ma» terrível-
dia de seu enterro, algumas mente ides sentir a fa ta desse
mulheres pobres, chorande em advogado da vossa arte desse

- Je vous conseille en vos tomo do seu caixão, confessa- defensor do vosso merecimento,
opinions et en vos discours la vam o que lhe deviam: era ele desse consolador da vossa pe-
modération et 1'attrempance: 0 seu arrimo... O dinheiro es- núria. Mas as dádivas mau
toutes les voyes extravagantes coava-se pelas mãos de Arthur belas sao as que caem aas
me faschent... em conforto para a prole nu- mãos dos pobres. A pobreza da

Quando Arthur Azevedo es- merosa. e em felicidade para ™*£*£ cessaraum di^

erevia, toda a sua alma vinha seu lar e para muitos outros Cremos um teatro prospe
palpitar no bico da sua pena; lares orfanados e miseráveis, belo Que *£>*£»¦ 

^ 4^%
e, como a sua alma era Tatu- Que gastava ele consigo? Ape- ""Xteríòr de« teato, Ár-
ralmente alegre, todos os pe- nas o pouco dinheiro com que "°in^df^á . sua está-
riodos e todos os versos, que satisfazia a sua paixão de co- thur^Azevedo tera^ 

^ ^
falseavam nas pontas dessa 

£=£""•*£ ^ „„£ cessário, é que os seus filhos das is poderíamos falar aqui.
pena, tinham uma irreprimível para si.'Apenas o gozo com que , h fartura e felicidade. „ •'. ,„,.
crepitação de riso sadio e in- templava as suas telas e as ^4™ "S™ 

ator» do Bra- Registraremos apenas, como uma
gênuo. Até as páginas tristes suas gravuras._ Essas gra.uras Honra vos ~^» 

a . „ri_ indicação geral, que sobredoira-
que ele escreveu (se é que al- e essas telas sao todo o espolio su _ esta^miião de bõn- va todas as facetas desse csplen-
guma vez as escreveu verdadei- do hom em apon ad o com o ga- ma- honrais , m„. q seu Jom d<; m
ramente tristes 1, tinham uma nhador insaciável ea como eme . .. . .J1_... .._.„_
tristeza que não doia, uma tris- sourador mesquinho.

ARTHUR AZEVEDO, numa etricaturt te Juliio Machadt

*^3ÍJkl 1

>S ¦ s%\\\Wàm W ^
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ARTHUR AZEVEDO, not seus vinte e poucos anos ae tiaãt

ARTHUR AZEVEDO
(Continuação da página 161) ra leve e despreocupada, ele é

o mais delicioso de todos..;

Desse delicioso companheiro
de leitura passa no próximo dia
22 o trigésimo terceiro anivei-

Grande mórik 
"do" 

bòm Arthur Azeve- 
"e'Je 

„oS"f'ãier"rÍr." Sim: este e sárío da morte. AUTORES E
vnuiv"« M«t nau uwim, u»>» u» ..j , ,,
teza que consolava em vez dc fortuna essa, que, adquirida pç-
«•.aguar: também, às vezes, a lo Estado, ou dispersada pelo
água viva parece exalar um la- martelo de um leiloeiro, nao
mento entre as sombras da dará o bastante para a compra
mata, mas esse lamento ainda de um teto humilde que abri-
é uma caricia segregada às coi- gue a família do ricaço ....
sas que ela vai beijando na sua Do ricaço!.. Arthur foiefe-
peregrinação benéfica... tivamente um homem rico,jl-

Mas não é preciso dizer-vos quisslmo, um nababo - mas
quem foi o escritor: todos o um nababo de coragem,deJbom
compreendiam, e todos o ama- humor de„trabalh° eJ^H!™e:
vam rosidade. Hoje. que o perdemos,

E não é para salvar do olvi- todos lhe ratmhecem trias
do os seus versos e a sua prosa essas admiráveis qualidades.

do!
(-0 Paiz" de 1-11-1908). que e, afinal de contas, o as-w- LIVROS, de acordo  „

cto predominante de Arthur programa que se traçou (o qual
Azevedo — é o (la graça. Não consiste cm consagrar parle dc
o chamaremos humorista, - cada número a um autor ilustre,

pelo menos na categoria em que IM tenha morrido na semana;,
colocamos um Machado de As- consagra a maioria de suas pá-
sis _ porque essa faculdade tal ginas de hoje a Arthur Azc-
como a entendemos, importa vedo.
numa tortura dc espirito, numa Também consagra alguma»

blico, e, até hoje, o que tem si- tristeza geral, numa amargura, de suas páginas a Moreira Sam-
do, talvez ouvido mais vezes, numa jor intelectual e íilosófi- paio, o fraternal amigo de Ar-
pois confa centena* de_rep«- estiveram bem longe do thur Azevedo, que eslá num es-eflíi/rtcnce tanto no Rio como ,'., . • ¦»# i *i_-„ a_it— !„ m- — s.- ..... completo.

Auto-biograíia
de Arthur Azevedo

(Continuação da página I1t2)

quc™aq"ui estamSs: ÉsseT filhos 
J^^St.- g"£5 lum" ^VXgalJZm.^aTmZ bom*Arthur Azevedo. Mas não quecimento ,ã

do seu espirito nao precisam de rato 
^»le*10',íltl|n0 vers0 pimento da obra, mas ao fa- vacilamos em chamá-lo o espi- De Moreira Sampaio passou

daquele soneto celebre: fo de fer «penas dois persona- r|tuoso por excelência, o homem a data da morte no dia 4 desle
tu n'as qu'un seul moyen da- gens. ... . _, _, que soube encontrar' dc todas mês. Foi-nos grato reunir, as-

rafPTasaáeMÍTJmed.6Xt'o -coisas o lado gracioso e risi- sim, os dois escritores, mie an-
íecifro, sem artistas, sem vel — risível, notem bem, mas daram outrora, tao irmãmente.

voir raison;
sois mort"!

amparo: viverão mais do que
nós, dessa vida forte que a gra-
tldão e a ternura das gerajões
sucessivas asseguram a todos os
pensamentos verdadeiramente
belos que deixamos frutifican-

Sêvemo^aoufUnsaTTI dos lusÜ'ça"^Í-humãna nSTiode ciV alguma que chegou infeUz- direnl'os 
' 
tamhem eutn da, os ql,adros dc suas revista,

SarStTi SS2V-J seu 
^ 

conversa em teto e^ mente «^ «£"%£"& quantos companheiro, possamos c os enredos dc suas comedia,.
* 

orhZeemdrago°r» matcom- S5J tSSt^^o. > é um arte. _ . 
• **%*»* "»» * teltU* 

T 
"' ""

Infelizmente, esta radiante público, sem esfímiito de espé- não propriamente ridículo. E compondo, com o sonho da vi-
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A glória despreocupada de Arthur Azevedo DZiL*\
Prefaciando os "Contos Ca- pau e piassaba, *- das reles

riocas" de Arthur Azevedo, e funções que ele exercia no seu Quando eu Ia para bordo,
comparando a sua glória com armazém, como "vassoura", in- Passei pelo teu sobrado
a de Ruy Barbosa, Euclydes da gressava Artur na Secretaria E te vi mais uma vez...
Cunha, Joaquim Nabuco, Eva- do Governo, com os escassos Com que prazer me recordo
risto da Veiga e Gonçalves vencimentos de amanuense, Do teu sorriso maguado,
Dias, observa Humberto de cargo do qual seria privado em Da Impressão que ele me íe»,
Campos que a do autor do 11- 1873, por injusta demissão. Quando eu !> para bordo
vio é, ao invés da daqueles, Em 1871 havia publicado as E te vi mais uma vez!"a glória singela e doméstica; sátiras em versos, intituladas
é a glória simples e risonha; "Carapuças", e. em 1872,. a re- Eras o sonho dourado,
é a glória despreocupada; é a vista literária "O Domingo". A visão formosa e doce
glória feliz*e ingênua; é, em Ainda hoje no Maranhão cor- Dos meus sonhos juvenis..,
suma, pode-se dizer, a glória à re que ele deveu a sua exone- Se me houvesses esperado,
brasileira". ração à influência de ir^^Õ^, Ditoso talvez eu fosse,

De feito assim é, — sentimo- em cuja cabeça havia enfiado Talvez tu fosses feliz,
k> todos. algumas das oh! belo sonho dourado

Mas assim é, por que? Pouco, após ser demitido, em- 3os meus anos juvenis!"
Porque ela é, em tudo, o re- barcou para o Kio. ,i

flexo da existência dele, que custo o desejo contrário dos Na "Corte" com facilidade
era carinhoso e caridoso, afa- pais. ele venceu.
vel e aregre; que, trabalhando E, em 21 de agosto rte 1894. na Não se meteu muito tempo
eomo um mouro, ganhou à lar- sua maguada "Cantilena", que sem que fosse nomeado ama-
ga, mas, por gastar à farta, — vem nos "Sonetos e peças liri- nuense da Secretaria da Agri-
muito, muitíssimo mais, com cas", recordava a cena da par- cultura.
outros do que consigo mesmo, — tida:
deixou a família na maior po-
breza; que tinha a porta sem- "Fazem hoje vinte e um anua
pre aberta, e a mesa sempre Que sai da minha terra...
franca: que criou com os seus Fazem hoje vinte e uin anos
•quatro filhos, e como filhos, Que sai do Maranhão.
quatro seus enteados, e os tres "Negros fados inhumanos,
filhos que deixou o ator luso Desde então me fazem guerra.,.
Jose Portugal, seu compadre e
amigo.

Como os irmãos, experlmen-
tou a rijeza do lenho com que
se faziam as férulas em uso
nas escolas primárias. E, como
Aluysio, foi pelo pai colocado
numa casa comercial, da qua!
sem tardança, em 1870, seria
•despedido, por se envolver nu-
ma ruidosa arruaça entre es-
tuüantes e caixeiros, partida-
rios, respetivamente, da Adele
e da Pope, atrizes francesas
que, numa companhia de ope-
retas, então fizeram época em
São Luiz, — arruaça devido à
qual iriam parar à polícia, ele

Negros fados inhumanos
Me maltratam desde então!
Fazem hoje vinte e um anos
Que saí do Maranhão.

"Pobre mãe! vociferando,
Não deixava que eu partisse...
Pobre mãe! vociferando,
Não me queria soltar!
Meu pai disse-me, chorando:

Deixe o rapaz. Que tolice!
Meu pai, disse-lhe chorando:

Sossegue, que há de voltar..
Pobre mãe! vociferando,
Não me queria soltar!

"Eles ambos lá se foram...
Perdi-os infelizmente,

Porque o meu peito inda sente.
Os meus olhos inda choram...
Vede? uma lagrima cai!
Eles ambos lá se foram...
Já não tenho mãe nem pai"

Não sei, (e provavelmente es-
tareis dizendo o mesmo con

Vem a pelo um fato que não
me consta haja sido narrado
por nenhum dos seus biógrafos,
mas que conheço por tradição
oral, cuja autenticidade ave-
riguel-

Para obter aquela colocação,
procurou Arthur o notável par-
lamentar Conselheiro Gomes de
Castro, que, de par com a fama
de grande orador que havia
justamente conquistado, goza-

¦ • va de largo prestígio, tinha re-
cusado por duas vezes pastas
ministeriais, e era figura de
larga influência _ no Partido
Conservador, então no poder,
com o Gabinete Rio Branco.

Gomes de Castro prontamen-
te lhe deu uma carta de reco-
mendação para o ministro da

— Agricultura, que era o Conse-
lheiro Costa Pereira, e, dando-
lhe a missiva, recomendou-lhe,
eom a franqueza que lhe era
muito peculiar:

— Olhe lá, patrício, não me
envergonhe!

Arthur foi nomeado. Não pro-
curou a Gomes de Castro. Pas-
saram-se os anos. Veio a Repu-
blica.

Em 8 de outubro de 1908 era
promovido, na vaga de Macha-
do de Assis, a diretor geral da
Secretaria do Ministério da
Viação, em que o da Agricul-
tura se transformara.

Então, foi ao Senado, onde
Gomes de Castro, já velho e
com a saude combalida, repre-

os Bârbosd
MiihInh -IiLiIi»)

cava contos semanais no "Cor- Os beijos que lhe dei hoje
reio da Manhi". Boi beijos que ontem lhe dei"

Este jornal, — é um fato
digno de ser relembrado, — de- Não obstante haver militado
liberou certa feita dar aos con- sempre na imprensa, nunca loitos que editava, um feitio "mais um polemista, para o que nãomoderno", um tom "mais atua- tinha gosto.
lizado", ao invés dos dele. Mas, nas poucas discussões

Para tal, abriu concurso, jornalísticas em que entrouAcorreram em massa os dispu- saiu-se sempre com galhardia 
'

tantes dos prêmios ofertados, Numa, em verso, em detesamandando trabalhos assinados do marechal Floriano de quemcom supostos nomes, como é era fanático partidário e concostume. Peito o julgamento e tra o almirante Custódio deabertos os envólucros que con- Melo, de quem, durante a revol-tinham os nomes reais dos au- ta da Armada, foi adversáriotores, averiguou-se que o pri- "enragé"; noutra, em prosa.meiro prêmio coubera a Arthur com uma atriz metida a peno-Azevedo! dista, é que lhe criticou com as-
Muitos dos seus trabalhos Pereza uma peça, há trechos

desse gênero, e ele era inimita- de um Sfll 1"e faria rir às pe-
vel no modo por que os fazia, dras' mas Que não vos dou a
estão coligidos nos livros "Con- Provar por serem um tanto...
tos possiveis", "Contos eféme- rebarbativos, como dizia o "Fl-
ros", "Contos em verso", "Con- gueiredo", da "Capital Federal".
tos cariocas", "Contos fora da Nelas, a sua veia humorística
Moda" e "Vida alheia". cintilava esíusiante, como em

Se se coligissem todos, dariam tod? ° se'i conhecidissimo anc-
uma duzia de volumes, senão dotário,
mais. Com este eu gastaria tempo

Chega a ser de estarrecer o ^T alntí^a mais™"'0 
qUer° ^

fato de, espalhando assim, na saSH L" nimprensa, no verso e no conto,
o seu labor, e, jatando-se dc
ser, como era, um burocrata
trabalhador
achava tempo para escrever a
obra teatral que escreveu, adml-
ravel pelo brilho e espantosa
pela extensão.

e o seu colega de armazém,
Frederico Figueira, o vibrante E,es ambos ,a se toram•¦•
jornalista que se mudou para Ja na0 tenh0 mae nem pal=
o sertão, onde seria mais tarde 2S meus olhos lnía ch°ram
ardoroso propagandista da Re-
pública, e que, em 1910 e 1912,
governaria o Maranhão como
presidente do Congresso Esta-
dual.

Arthur não ligou muita impor-
tância à sua dispensa, pois a
sua antipatia pela vida comer-
ciai era tâo grande quanto o voscoi, como se escrevem coi-
seu amor pelas letras e pela sas tão comovidas e comovedo-
arte cênica. ras em versos tão singelos!

Aos oito anos de idade, já re- Com razão atribuem também ^enta™. 
° Maranhão, cercado

presen tava, em teatrinho par- a motivos de ordem sentimen- °* «tairacao e do respeito dos
ticular, nos fundos da casa pa- tal a emigração de Arthur para 

s™s pares, tdirigindo-se a
terna, e em um grupo de ama- o Rio. a Artnur:
dores, fedelhos, dos quais era E1, amaVil enm tMis, -¦ FXa. 

—, Conselheiro, vim agrade-
ele, de menor tope; aos nove, be7ànc!f do seu^emofra^nento ceI"lhe a carta que me deu há
compunha um drama, em um Sf aTeUvo e Mm wdó o seí trlnta ' três anos' e yim cft"
prólogo e cinco atos, e que era „dor i» ~eta uma das mocS "">™"-Ke que estou Diretor
nma verdadeira -carnificina"; *r£°'£a?doVa™ 

nhto eeta £eral ?a -minha S««e^»-
•os dez, escrevia, _ em verso! £a™ K.'° ",*£"""°* ' Como vê, não o envergonhei!
— uma tragédia, -Mucio Sce- ,ne rEtr,Dula ° aIeH)- E, os dois. se abraçaram, eo-
Tola", da qual ele próprio mui- Maí. os parentes da jovem, — movidissimos.
to riu e troçou, na auto-biogra- receiosos talvez de introduzi- Mmicm fauna na imprensa
fia que, 42 anos após, publicou rem na família um rapazola desde j chegou ^no "Almanaque do Teatro", esturdio, que se engalfinhava lnou versos satíricos Frequen-
mas a qual já era um testemu- com outros no teatro, e era pre- tou a roda mero-boemia donho da sua espantosa precoci- «° "a,ruii por causa de corm- „Café Londres', logo empolgada
dade, e um anuncio promissor cas , tendo sido, de mais a ^ sua vela humoristieaB dedo que viria a ser como teatro- mais. demitido por irreverentes admirável "causer" Deu a In-alusões a pessoas importantes me M ..Soneto5., (i876) E le.e acatadas, ^-.i»k«..-»..„™ «., «-¦

ele tres espe-
cimens, dos menos conhecidos.

Um: — A atriz cantora Irene
ssíduo^^inda M*™°»i. ^ cujos dotes vorá-,»siduo, ainda ]lcos n5o era c]c fervente a(|mi_

rador, publicou um atestado em
que dizia haver recobrado a voz,
graças ao Xarope de Alcatrão
de Jatai, do farmacêutico Ho-

Ora com a colaboração de nórjo Prado.
Aluysio Azevedo, de Eduardo Arthur não se conteve e co-
Garrido, de Urbano Duarte, de mentou o ates'ado nestas duasLino de Assunção, de Oscar Pe- quadrinhas r
derneiras, de Moreira Sampaio,
de Arthur Barreiros e de outros, "A Irene Monzzoni ao povo
ora, e as mais das yezes. sem E ao farmacêutico Prado
ajuda de ninguém, fez sessen- Diz poder cantar dc novo
ta peças originais, e vinte tra- Por ter a voz recobrado,
duções e adaptações!

Censuraram-no por gastar Eanto Deus' <lue rolsa boaI
tempo em escrever não poucas Que m'lagrosa mezinha!
revistas, — aliás das melhores Faz ató uma p,!ssml
entre as melhors, — mas gê- Recobrar o que náo tinha...
nero aquém do seu mérito.

Quem o fez, esqueceu que,
afora revistas, ele deixou peças
de valor, como a "Capital Fe—

Outro: — Uma jovem, em es-
tado interessante, foi,  com
visiveis intuitos de exploração,

quelxar-se à policia contra
£•. 

'mal 
£ e~fSa ffi^&^~£

à queixa, que Artur to-
¦Dote' dram^ ouCSrp°rSopria° £L 

™^™ ~ ruido em
mente/alta come— 

P-P" to™ a «ueixa, oue Artur mo-
lavor; traduções
mente, alta comédia, de fino 

™i 
, 

" 
í„ JV T *°"

lavor: traduções rómn a do 
m-entou' em v«s°s dos quaiscomo"Sganarello", de "Niniche", do"Surcouf", da "Gilette de Nar-

bonne", e da "Coquelicot":
adaptações como a de "La belle
Hclene" e da "La filie de Mme.
Angot".

nao garanto a absoluta fideli-
dade, quanto às palavras, pois
os aprendi de oitiva, e de me-
mória os guardei:

logo
E-cedo começou a sè-lo, aos

quinze anos, quando da sua pe-
na saiu, como de pena adextra-
da, a comédia "Amor 

por ane-
xins", a que há pouco aludi, e
a qual, traduzida para o Espe-

"Para que tanto escarcéu?
Para que tanta chalaça?"A Jóia", que é mesmo... uma Para que barulho tanto?"jóia", e o "Badejo", 

que não o A menina concebeu
é menos, ambas comédias em Por obra e graça
três atos, escritas em versos fa- Do Espirito Santo..."
ceis, correntes, espontâneos e
harmoniosos, bastariam a revê-
lá-lo como delicadíssimo poeta,
mesmo que não houvesse ele es-
crito o pouco que está nos "So-
netos e peças líricas", dos "Con-

Outro mais: — Raul Peder-
neiras, que felizmente aí está,
sempre moço, sempre ativo,
sempre cintilante de ."verve".

deliberaram ca- vou peças ao palco do Teatrosá-la com outro pretendente, phenix riamâttea.moço português, de futuro ga-
rantido na praça. Ela, criada Dai P°r avante, a sua ativl-
nos moldes severos da educa- dade na0 ma's parou, nem re-
cão da época, obedeceu, e, me- nuiu- E os seus triunfos prós-

„„„.., ,„ ... , - , • ses depois do embarque de Ar- seguiram, dia a dia mais com-
r™,£ £?„ 

lluristr%maranhe"se thur, era esposa do escolhido pe- Pletos,Couto Feinandes, foi represen- la famUla 
No 

jornalismo atuou sempre
iLm^n"ll^mJX^'- , Artur. a° Partir= remeteu-lhe com remarcado relevo.
Um ano antes, alias, ja cola- um soneto_ Jue nao achei nos Fundou, com Lopes Cardoso,

seus livros, mas que muito ouvi em 1879' a "Revista dos Toa-
recitar, e termina assim: tros"r c0™ Fontoura Xavier e

Anibal Falcão, em 1880, a "Ga-

borava no "Semanário Mara
lihense", onde escrevia com o
pseudônimo de "Eloy, o herói",
ao ladode homens e moços de  eu te mami0 este wneto zetinha", e com Gutierrez, di-
reputação ja feita; ombro ...
Ofnbro com gente do tomo de
Êotero dos Reis, Joaquim de
6ousandrade, Henrique Leal,
Marques Rodrigues, Joaquim
Serra, Gentil Braga, César Mar-
quês, Heraclito Graça, Celso ^tãsTstrofes?
Magalhães e Martins Costa, do
mesmo passo que escrevia "Fer-
nando o engeitado", peça de Murmurava"toda a gente'
•preciareis qualidades, extraída Que estavas para casar.
de uma novela de Lopes de A voz d0 ,„„„ rAo e„a
Mendonça. A causa, precisamente,

Meses «pós, « patrão, o nego- Que mais me fez emigrar,
dante português Manoel Fer- *»! ouvir, na nossa terra,
reira Campos, tira-lhe das mão* Que estavas para easw.

i simbólica, — feita do -

E com este soneto o meu perdão".

Anos passados, ainda se lem-
brava dela, e escrevia os emo-
tivos versos epigrafados "Re-
cordação", e dos quais destaco

"Quando eu vim da minha terra

retor artístico» o "Álbum", em
1891.

Por multo tempo, no -Diário
de Noticias", redigiu a secção"De palanque", firmada Eloy,
o herói, pseudonimia, de que,
quando rapazola, havia usado
em S. Luiz.

No "O Pais", durante longos
anos, publicou diariamente a
lidissima "Palestra", que assi-
nava A. A., e, firmando "Ga-
vroche", ligeiros comentários
em verso, igualmente diários.

Fasia a critica teatral da "A
Noticia", colaborava assídua-
mente em "O Século", e publi-

tos maranhenses", nos "Contos f,™PrLUt'!lzand0 ° 
„temp0 

ie
em verso» e no muito que ficou "™S,° ° q"e e "B"d° 5eU' 

Tespalhado em jornais e revis- ?,"™".„? JO? ,P"me"? i^5'0'taJ O esfolado ' CO esfolado" era
ÍJ _, „., o povo), de parceria com o ilus-De Olavo Bilac ouvi, cena tre e festejado revistógrafo VI-feita, em casa de Coelho Neto, cente Reis, igualmente vivo. e

f ,.p.íis tcxtuais: "Se labutando na imprensa do Ama-ele, (Arthur Azevedo), se hou- zonas
vesse dedicado somente ao ver- Arthur votava a Raul Peder-so, teria sido um dos maiores neiras a admiração e a benque-
poetas brasileiros". rença que todos lhe volamoSjEm tudo confirmam o justo mas tinha uma velha turraconceito do cinzelador maravl- com Vicente Reis, pelo que 

'co-
hoso das "Barças de fogo", memorou o surgimento da peçaInúmeras estrofes de Artur, co- desta maneira-mo, por exemplo, estas duas.

com que finalizou os "Ciúmes"

"Quando ao meu lado te vejo,
Dos meus carinhos, oh, dona,
Minhalma se congestiona
Nos estos de um puro amor;
Mas tenho ciúme de todos,
Com quem falas, a quem olha»..,
E até. se uma flor desfolhas,
Eu tenho ciúmes da flor.

Oo lenço que me deixaste
Há dias nas mãos trementea,
Ja com meus beijos ardente*
Todos perfume tirei...
Pois bem! tiveram ciúmes,
— Vé, «ue o espirito me fegel —

Esta revista certamente
Triunfará de norte a sut;
Tem quase nada do Vicente.
Tem quase tudo do Raul...".

Birras de "oficial do mesmo
ofício".

Embora incompreensível num
coração generoso como o seu, ele
as estendia igualmente ao rico
negociante português Fonssca
Moreira, que hoje conta mais de
oitenta janeiros, e que fazia
representar, pelo menos uma
por ano, peças suas, para a
exibição das quais os seus desa-

fCealiaw a* ptfffcw 1M7
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Correspondência de escritores

Cdrtd de Arthur Azevedo a Moreira S dmpdio
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C/\/?M Df Ml/LO fi/\/?/?£70 ^ ARfHüf? AZEVFDO
A peça que arranjei para a

festa de Lucilia Pcres. nfio é
Comédia, é drama.

Chama-se "Última noite" (1)
Podiamos cliainá-la "Desfecho",
se houvesse Mesfccho na vida
constante.

Trata-se de quatro ou cinen
Cenas em que Lucilia «poderá

mostrar todos os seus recursos
dramáticos .Apenas. O enredo
não sei se o li num "compte-

rendo", se num conto qualquer.
O fato í que a minha pre-

ocupação não era fazer uma pe-
c,a para ter a impressão do
"Cliic-chi"; (2) era arranjar
quatro ou cinco cenas em que

Lucilia Pcres mostrasse os scu>
dotes artísticos antes de se mos-
trar no "Dote".

"Última noite" talvez seja de
Lucilia. Será dela só, porque
muito pouco fe/. o grato

Março dc 1907.
JOÃO DO RIO.

(1) — Drama en 1 ato rep.

pela 1.* vez em 9-3-07 no Re-
creio, no mesmo espetáculo em
que foí pela 1.' vez rep. O"Dote", dc Arthur Azevedo,
anilios em festival de Lucilia
Peres.

(2) — Rcyista de João do
Rio e J. Brito. Rep. no Pa-
Iace-Teatro em janeiro dc 1907,

"Sampaio

Santa Teresa, 18 de Março de
1894.

Fiquei ontem com grande"ferro" por não poder lá ir à
noite dar um abraço na Noe-
mia, outro no Raul, ontro em ti
e outro na dona Theresinha.
Ouve a minha odisséia, e tre-
me: Sai às 3 horas da secreta-
ria, fui à sapataria Malheiros
de Araujo {Quitanda 33) com-
prei um par de botinas de ver-
niz que me assentavam como""umas luvas, depois fui à casa
Colombo, adquiri uma gravata
branca, três colarinhos e três
pares de punhos, — porque nes~
sas casas não vendem punhos e
colarinhos senão aos três- Mu-
nido desses objetos indispemá-
veis, tive a infeliz idéia de ir ao"País", na esperança de saber
noticias sobre os revoltosos. O
Jovino Aires, que já tinha dis-
pensado a minha colaboração
aos domingos por já ter chega-
do o Coelho Netto, vendo-se
flauteado por este, agarrou-me
e exigiu formalmente qne es-
crevesse um conto rara hoje.
Submeti-me, e perpetrei essa
pachuchada inócua que viste ou
que nâo viste, no "Pais" de ho-
je. Vim para casa cheio áe re-
morsos e de embrulhos. Espe-
rava-me a roupa de ver a Deus
que não visto desde que se ca«
sou a Cotinha, e que eu manda-
ra escovar para ontem- Como eu
estivesse com o calo muito do-
rido e tahido. pedi uma bacia
de água quente, mergulhei o pé
direito, e, depois, armado de um
canivete de Rodgers, comecei
a cortar o calo. Ah! meu ve-
lho, o lusco-fusco, a minha mio-
pia, a pressa corn que eu esta-
va, tudo contribuiu para que
me acontecesse o mesmo que ao
defunto Imperador: Fiz san-
gue! — e tu sabes, criança, tu
sabe, lago que a brisa encres-
pa, o que é meter numa botina
nova um pé em que -há um ca-
lo em que há um ferimento de
canivete Rodgers? Tinha que re-
nunciar forçosamente a calçar
as belas botinas de verniz — que
botinas bonitas! diria o Garrido,
— e sem elas não me era possivel
comparecer à festa, pois as ou-
trás, as do uso cotidiano, não
eram apresentaveis! Muilo con-
trariado fiquei e tão mal humo-
rado que apenas toquei no jan-
tar, já fria, que me esperava
na mesa. Depois do jantar, ou
aiites, de não jantar, meti os
pés angustiados numas gênero-
sas chancas, reservadas a mis-
teriosas expedições noturnas, e
fui até o "Sanfona", de onde fu-
gi espavorido pela lealdade da
filha de Maria Angu, encarnada
na afriz cantora Blanche Bar-
be. Vim para casa lamentando-
me a mim' mesmo, e ao pobre
barbeiro e sangraâor Barnabé,
que, por exigências do "libre-
to", no fim da peça tinha ne-
cessariamente que se casar com
a aludida Clarinha. Levei horas
e horas a remexer-me na cama
e a comparar mentalmente a
noite que eu passava com a que
passava o Raul. Afirmo-te que
nâo te invejava a ti. porque eu
já sei o que sofre um vai na
noite do casamento da filha, —
é uma sensação difícil áe áefi-
nir, não achas? — Esta carta ê
para vos pedir desculpas a to-
dos; não fui até lá porque esta-
va e estou com o pó estragado e
não podia arranjar outro pé do
pé para a mão. como diria aín-
da o mencionado Garrido. Dize
à Noe?nia que por estes dias lá
irei, dar-lhe o hefjo e o abraço
do amigo sincero que sou dela
e do seu digno esposo. Eles, no
meio de sua ventura e cercados,
como estiveram, de generais e
prefeitos, talve- não re lembras-
sem de mim; mas eu lembrei-
me deles, e como nos momentos
solenes sou muito religioso, pedi
a meu Deus que os faca tão fe~
lhes como en fui desgraçado.

Vm' abraço do vosso amigo
atrasado

ARTHUR."
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Arthur Azevedo, tradutor
Em setembro de 1888, o jornal "Novidades", de que Arthur Azeve-

êo era redator, abriu um concurso dc traduções de dois sonetos de
Heredia — concurso gue veiu a ser ganho, se nào nos enganamos, porMuriu de Alencar.

Para dar um exemplo aos jovens poetas que se quisessem arris-
car ã prova, Arthur Azevedo traduziu inicialmente um dos sonetos do
poeta francts; "Antônio e Cleopatra".

Aqui vão, jara que o leitor os possa confrontar, a obra-prima do
mutor de "Troféus" e a tradução do nosso poeta,

REMINISCÉNCIAS DE lii.irA
ARTHUR AZEVEDO"*«"'"

ANTOINE ET CLEOPATRE

J. M. de Heredia

Tons deiix Us regardaient, de Ia haute terrasse,
VÉgypte s'endormir sous-un ciei étouffant
Et le Fleuve a travers le Delta noir qu'il fe-ud,
Vers Bubaste ou Sais rouler son onde grasse.

Et le Romain sentiat soas Ia lourde mirasse,
Soldat eaptif berçant le sommeil d'un enfant,
Ployer et dêfailUr snr son côeur triomphant
Le corps voluptueux qne son étreinte embrasse.

Tournant sa tête pale entre ses cheveux bruns,
Vers celui qu'enivraient aVinvincibles parfums,
Elle tendit sa bouche et ses prunelles claires;

Et sur elle courbé, Vardent Imperator
Vit dans ses larges yeux étoilés de point tTor,
Toute une mer immense ou fuyaient des galeres.

ANTÔNIO E CLEOPATRA

Contemplavam os dois, de cima do terraço,
O Egito a adormecer sob um céu quente e umbroso.
E de Bubaste ou Sais o Nilo eaudaloso
Tomar o rumo e abrir no Delta um fundo traço.

E o romano sentiu sob a armadura de aço,
Como se acalentasse infante melindroso,
Estorcer-se e estalar o corpo voluptuoso
Que apertava feliz no triunfante braço

Ela, e o rosto gentil volvendo meigamente
Para o guerreiro, envolto em sonhos e quimeras.
Os lábios lhe alongou e o doce olhar fulgente;

E d'esse negro olhar nas rútilas esferas,
Curvado sobre a amante, o Imperador ardente
Um mar imenso viu coalhado de galeras.

Arthur Azevedo

("Novidades" de 28-9-1888)

Arthur, quando chegava pri-
meiro do que eu ao Minis-
terio, onde, como já tenho
dito, trabalhávamos juntos na
Secretaria de Estado, ele como
Diretor de Seccão e eu como 1.°
Oficial, gostava de passar uma
"revista" na minha mesa» para
ver o que eu recebia do Correio,
— cartas (que ele não abria),
jornais e revistas que me vi-
nham do Interior, e dentre es-
tes, semanalmente, um jornal-
zinho de Araras, em São Pau
lo, onde residia por este tem-
po um saudoso amigo meu, de
muito talento, dr. Olímpio Por-
tugal, médico, o qual publicava
sempre ali umas crônicas mui-
to interessantes, muito bem fei-
tas, que assinava com o pseu-
dônimo de "Vadinbo", apelido
de seu lilbo mais velho — Sil-
vio, boje ministro, figura de ai-
to relevo na sociedade paulista.

Lembro-me que ao ler a pri-
meira das aludidas crônicas per-
guntarn-me Arthur:

Bernardo, quem e este
"Vadinbo" ?

E depois de ler a segunda ou
terceira crônica:

Bernardo, Vadinho escn>
ve pelo menos tâo bem como
Coelho Netto. Ele costuma vir
ao Rio?

Sim, tem parentes aqui,
seus e da senhora e vem vê-los
de vez em quando.Pois quando ele vier, nao
te esqueças, quero conhecê-lo*'.

Dois ou três meses depois,
tive o prazer de apresentar o
meu querido "Vadinho" atf meu
não menos querido Arthur Aze-
Vedo.

Ficaram amigos.
E ambos se foram, um pou-

co depois do outro...
Mas, voltando ao Arthur;

dentre os papéis e cartas meus,
que ele certa vez examinava,
encontrou uma carta, em enve-
lope pequeno, assim endereça-
da, com letra de mulher:"Illmo. Snr. Bernardo Ma-
ríano de Oliveira.

Cecrrtária da Agricultura —
Largo do Paço".

Naquele tempo, o atual Mi-
nisterio da fiação e Obras Pú-
blicas era Ministério da Agri-
cultura.

No verso da carta, isto é, no
fecho do envelope, escreveu Ar-
thur Azevedo esta quadrinha:

"A carta que aqui se vê
De namorada ser deve,
Pois só namorada escreve
Secretaria com C".

Agradeci ao Arthur o espíri-
to da sua quadrinha e contei-
lhe o fato que motivara a carta,
e que foi o seguinte:

Uma pobre senhora, que mo-
rava na Penha e que soubera,
não me lembro como, que eu ti-
nha boas relações de amizade
com o velho Comendador La-
ge, presidente da Costeira, pro-
curou-me um dia no Ministério
para pedir-me que eu arranjas-
se para um menino seu, de dez
anos de idade, um lugar de in-
terno na ilha do Viana, onde
aquele grande homem admitia
meninos até 12 anos de idade,
aos quais, alem de casa e comi-
da, dava tambem escola e a
aprendizagem de um oficio à
escolha dos pais do menino ou
conforme a vocação por este
manifestada.

Fiz o pedido e fui feliz, man-
dando-me o Comendador Lage
um cartão de matricula para
que o pequeno se apresentasse.
Remeti este cartão à senhora.

O menino matriculou-se e a
senhora escreveu-me, agrade-
cendo.

O envelope desta carta foi
que deu motivo á quadrinha dc
Arthur.

Um sobrinho meu, Publio,
mais tarde nomeado Promotor
Público de Petrópolis, cargo
esse que ainda exerce, com pro-
veito para a Justiça Pública, e
que se encontrava na seccão á
minha espera, vendo o envelo-
pe achou-o interessantíssimo e
pediu-m'o.

Na rua, encontrou-se ele com
um amigo seu, companheiro de
estudos naquele tempo em Ni-
terói e hoje distinto homem de
letras, o dr. Astrogildo Perei-
ra. O dr. Astrogildo gostou
muito do envelo]>e e pediu-o ao
Publio, que não fez questão de
dar-hYo, sabendo de ante-mão
que eu não me zangaria, pois
tinha o Arthur Azevedo à mi-
nha mão, junto de mim, diária-
mente, para enriquecer-me, co-
mo enriqueceu com outras pre-
ciosidades do seu talento ines-
gotavel e da sna infinita bon-
dade .

Bernardo de Oliveira

Uma referência
de Luiz Edmundo
Morei numa rua, a dos Junquí.

Uws, em S. Teresa, que tinha,
quase de metro a metro, cavi~
dades apenas comparáveis, na
profundidade, à paciência de
seus incautos moradores, que
viviam a queixar-se do desma-
zelo municipal, isso há muitos
anos. Para lá foi morar Arthur
Azevedo que, com a simples pur
blicação de uns gaiatos versi.
nhos, conseguiu do presidente
do Conselho Municipal realizar
o sonho de todos nós. Vale a
pena lembrar esses versinhos:

O tú
Que és presidenta
Do Conselho Mu-
Nicipal,
Se é que tens mu-
Lher e íilhos,
Manda tapar os bu-
Racos da rua dos Junquilhos.

Luiz Edmundo — "O Rio de
Janeiro do meu tempo", vol l.°,
pág. 54.

Arthur Azevedo na
opinião de Ronald de

Carvalho
A literatura dramática brast-

leira, depois de Martins Pena,
Macedo, Alencar, França Júnior
e Agrário de Mejiezes, se não
deixou de existir pelo volume
da produção, minguou pelo ca-
rater cênico das obras apareci-
das. O ato ligeiro, a burle'a, a
comédia trivial, a revista popu-
lar e anedótica de Arthur dt
Azevedo, Valentim Magalhães,
Moreira Sampaio * muitíssimos
outros, todos empenhados, aliás,
em educar o gosto do nosso pú»
blico, "envenenado pelo drama-
Ihão romântico", infelizmente
não conseguiram qualquer pro-
gresso sensível para o nosso
teatro decadente.

Ficamos, ao contrário, em um
teatro futil e parasitário, imi-
tado ou simplesmente traduzU
do do francês, menos nacional
que nunca, apesar dos propósi-
tos e das intenções regenerado-
ras de que estava inçado. A náo
ser na obra de Arthur de Aze-
vedo, quet mercê das suas qua*lidades' de humorista espontâ-
neo e vacil. contribuiu até cer-
to ponto para continuar as me-
lhores tradições dos românticos,
nada encontraremos na dos ou-
tros que assinalar, nada será
digno de maior atenção.

Se Raimundo Correia é ou não plagiário -
Missivas sobre missivas tem ria do Teofilo Gautier, por ha- devem lembrar-se, perdi as es- muito pequenino. Eu contento- De Raymundo' Não twraue ame dirigido um anônimo, pe- ver proporcionado a Raymundo 'ribeiras quando uns pedaços me com o meu cálice. forma é diversa da do soneto

Eloy, o herói

dindo o meu juizo sobre a o ensejo de enriquecer a poe- dasnos quaisquer inventaram
questão do soneto das Pombas, sia nacional com jóia de tal que eu copiara uma das mi-

Houve ou não plágio? That is quilate. nhas moxinifadas teatrais de
the question,

Antes de fazer a vontade a
este impertinente, que se ocul-
ta em duas iniciais manhosas,
declaro que sou amigo de Ray-
mundo Corrêa, admirador sir,-
cero do mu formoso taleno, e
mais: considero o soneto de que
se trata um dos mais belos da
nossa lingua.

Se o poeta das Sinfonias pu- outra moxinifada, talvez pior.sesse simplesmente naqueles *
belos versos o seguinte título —
tendo Gautier, _ ninguém lhe Na0 admito que se Indultem
faria carga. Mesmo inspirado os Plagiários contemporâneos
num pensamento alheio o so- com ° máu exemplo de extin-
neto é magistral. tas e Ilustres gerações literá-

rias.•
Sabe-se que dantes era de

bom gosto imitar os antigos: o

das Pombas, e aí só a formavou demonstrar que o piá- lhe pertence.Bio das Pombas existe. De Gautier? Tambem não,Imaginem que amanhã pú- porque eles entendem que Ray-blico, com o meu nome por mundo não plagiou.baixo, este máu soneto: Entretanto, nem por um de-
A tribu no pombal daa pomba» mora, "fV," ""f1" °, meU "0me
os bicos amorosos confundindo, P°r baixo daqueles quatorzeMas, de repente, as azas sacudindo.
Lá vai voando pelo espaço fora.
E" enquanto novos paramos explora.
Errando pelos céus, um traço abrindoAiroso e negro no horizonte Infindo,

versos, que foram feitos pormflh, se por cima não lhes pu-
sesse o nome de Teopilo Gau-
ticr.

Em aBSOIUtO, O pUbllCO deve ntá„jn nãn mt» vpror.nhn.-n. ri*»-;- No saudoso pombal Saudade chora
Já se tem dito que o soneto reCeber uma obra de arte se-n ÇIagl° nao "_ vergonnoso atasB uma UDrd ae a"e 5e'11 de que a copia excedesse ao como o pombal as pombas, des.

[contenteMinhalma ve que as ilusões, que a
Tornam,

perdoaria ao Fugindo vão consecutivamente...

português nasceu com Bocage indagar dos elementos de que 
™J%_ *u 

3'* menos fo«sec com Bocage morreu se cercou o artista para exe- Sfi???*_.'„,?"' "* ' e
Pode ser, mas, em todo o cutá-la. E'

para exe-
questão imi- digna dele.

Hoje ninguém
assinasse de bom
Pombas. E' um primor.

easo, acredita, qu,jElmano ma que lhe.não diz respeito. O fe^n^ISesAre nem aon grado As soneto deliciou-o? arrebatou-o? meu lorioso Mol£re „ máuQue lhe importa seja de fula- c05tume de „ apoderarem deno ou beltrano? Esta em por- produções aiheiasOembora paratugues: logo, e nosso. Ha so- £0I.rigH__s. Nem hoje eles o
Isto posto, direi com a rude netos de Camões, e muitos, que fariam

franqueza que me caracteriza: sa0 de Petrarca. Está n0 mat0 (para empre.
fe não existisse na Mademoisel- Entretanto, o plágio é um gar uma expressiva locução do
Ie de Maupin o trecho citado delito que me indigna, natu- povo) o escritor dos nossos dias
por Luiz Murat, não existiria o ralmente porque não me acho que, como Alfredo de Musset, neto?
¦9neto de Raymundo Corrêa, nas condições especiais do pú- não bebe exclusivamente pelo Talvez,

Devemos ser gratos & memó- blico. Tanto me indigna, que, seu copo, «nbora o tenha Mas de quem o plagiei?

Em que pese a esta lamenta-
vel questão (e que isto l.que
bem claro), continuo a pensar
que o autor das Sinfonias umSe ventos maus o rumo u»™^™- dos primeiros poetas brasilei-

Voltam as pombas aos pombais, -- ros, passados e presentes. Re-
[somente conheço que, com o copázio de

que dispõe, Raymundo Corrêa
não tem absolutamente neces-

Teriam os defensores de Ray- sidade de escorropichar as ga-
mundo Corrêa a coragem de lhetas de Gautier, nem de "i-
acoimar de plagiato este so- ctor Hugo, nem de Homero,

nem de ninguém.
(De Palanque — Novidades

As minhas Ilusões..

— 8-8-1887).

;fâíià-«MO^iacii_
'i rt», 'bkxkjxj&ioiji
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BIBLIOGRAFIA DE ARTHUR AZEVEDO - Urt»
| Parte cantante. 15 ps. 24,5x16.

Carapuças | — | Versos Humoris- s/d.
ticos | de A. A. | (Maranhense) 
Les longs ouvrages me font peur Arthur Azevedo | — | O | Dia
I .Latontaine) | — | Maranhão: de Finados 1 Sátira | — | A Vicente
Tip. do Pais. Imp. M. P. V. Pi- Barreiros | (Vinheta) | Rio de Ja-
res | —| 1871. 54 ps. errata e in- neiro | Tipografia Acadêmica —
<üce. 23X15. rua Sete de Setembro n. 73 | — |

1877. 19 ps. 19X12.

Arthur Azevedo | — I Uma vés-
pera de Reis | Comédia em um
ato I Música de Francisco Libã-
nio Colas l — I Representada pela
irimeira vez no teatro de S. João,
da Baia, | em 15 de julho de 1875.
— | Livraria Cruz Coutinho | de
j Ribeiro dos Santos | 74, Rua'

5. José, 76 | Rio de Janeiro | s/d.
42 ps. 15,5x11.

Arthur Azevedo 1 — I Horas de
Humor I 1 | Na Rua do Ouvidor |
(Epístola a AUredo Queiroz) | Se-
gunda edição | — | Rio de Janei-
ro I Tipografia Acadêmica — rua
Sete de Setembro n. 74. | — | 1875.
U ps. 17,5X12,5.

Arthur Azevedo | — I Horas de
Humor | II I Sonetos 1 — I Rio
de Janeiro | Tipografia Academl-
ea — Rua Sete de Setembro n. 73
| — | 1876. 40 ps. 17,5X12.

Arthur Azevedo l — | Horas de
Humor | — | Orna véspera de Reis
I Comédia em um ato | Música de
Francisco Llbànio Colas | — | Re-
presentada pela primeira vez no
Teatro S. João, | da Baía, em 15
de julho de 1875 | - | Rio de
Janeiro I Brown & Evaristo. Edito-
res I 53 Rua da Quitanda 53 | 187S
| — | Direitos de representação re-
servados. 45 ps. 16x12.

(Incluida no volume "Vida
Alheia").

Coleção de peças teatrais para
salas e teatros particulares | N° 96
I — | Arthur Azevedo | Amor por
anexins | Comédia em 1 ato | orl-
ginal ] Representada com grande
sucesso nos teatros | de Lisboa,
Porto e Brasil | — I Preço 200 réis
i — j Livraria Popular | de | Fran-
cisco Franco | 60, Travessa de S.
Domingos, 50 | Lisboa.

Coleção de peças teatrais para
salas e teatros particulares 1 N° 98
| — | Arthur Azevedo [ — I Amor
por anexins 1 Comédia em um ato,
original | — i Representada com
grande sucesso nos teatros | de
Lisboa, Porto e Brasil | 2» Edição |
(Emblema com a inscrição " Livraria
Popular — Lisboa" circulando o
monograma formado por dois F.)
I Livraria Popular | de | Francisco
Franco | (Casa fundada em 1890)
I 60 — Travessa de S. Domingos
— 60 | Lisboa, S/d. 10 ps. 17,5X
11,5.

Arthur Azevedo | — I A | Filha
de Maria Angu | Peça cômica e li-
rica em três atos | escrita a pro-
pósito da ópera cômica | La Filie
de Madame Angot I de | Clairville,
Eiraudin e Koning | Musica de cn.
Lecocq I — I 3' edição | — | Rio
de Janeiro | Brown & Evaristo, Edi-
tores I 53 Rua da Quitanda 53 |
2876 I — | Direitos de representa-
ção e reimpressão reservados. 91
ps. 17.5X12.

(Representada pela primeira ve»
no Rio de Janeiro em 21 de mar-
co de 1876 e, depois de alterada,
no Teatro Santana, em 17 de mar-
fo de 1894).

Arthur Azevedo | — I A Casa-
dinlia de Fresco | Imitação da
opera-cômica | La petite mariée I
de I Eugênio Laterrier e Alberto
Vanloo I Música de | Carlos Le-
cocq I — | Rio de Janeiro | Tipo-
grafia América — rua Sete de Se-
tembro n. 73 | 1876. | — | Os direi-
tos de representação e reimpressão
reservados. 98 ps. 18X12.

(Representada pela primeira vez
no Rio de Janeiro, no Teatro Fê-
nix Dramãtica. em 19 de agosto de
1876, e cm S. Paulo, no Teatro S.
José, em 5 de outubro do mesmo
ano).

Biblioteca Teatral | — I Abel,
Helena | Peça cômica e lírica em
três atos | por | Arthur Azevedo |
Escrita a propósito da ópera cô-
mica ] A Bela Helena I de | Hen-
rique Meilhac e Ludovico Halevy

I Música de ] Jacques Offenbach
I - | Rio de Janeiro | Na livraria
de Serafim José Alves, Editor I 83,
Rua Sete de Setembro. 83 I — Dl-
reitos de reimpressão e representa-
ção reservados pelo autor. 100 ps.
16,5x12,5. s/d.

O Galo de ouro I ópera cômica
em 3 atos | de | M. Ordonneau |
Tradução livre | — de — | Arthur
Azevedo e Azeredo Coutinho ! Mú-
tica de | Edm. Audran 1 (Vinheta)

na Roça | Comédia em um ato |
Rio de Janeiro | Tipografia da Ga-
zetinha Editora | — | 1882 | — |
Direitos de representação e de re-
produção | reservados pelo autor.
39 ps. 16,5x10. (Publicada em fo-
lhetins na " Gazetinha").

(Representada pela primeira vez
no Rio de Janeiro, no Teatro Re-
creio Dramático, em 15 de maio
de 1882).

Galeria Teatral | — | A Flor de
Liz | ópera Cômica em 3 atos |
acomodada à cena brasileira | por
j Arthur e Aluizio Azevedo | Mú-
slca | de [ Leão Vasseur I (Mono-
grama do editor) | Rio de Janeiro
| Domingos de Magalhães — Edi-
tor | 97, Rua Sete de Setembro,
97 | — | 1882 | Esta peça não po-
dera ser representada sem auto-
risação, por escrito, dos autores.
125 ps. 17,5X13.

(Representada pela primeira vez
no Rio de Janeiro, no Teatro
Santana, em 26 de outubro de
1882).

Fatinltza 1 ópera cômica em três
atos I Tradução livre de | Eduardo
Garrido e Arthur Azevedo 1 — !
Música de F. de Suppé | Represen-
tada pela primeira vez no Rio de
Janeiro, no ] teatro Fénlx Drama-
tica, em 6 de dezembro de 1881 | —
I Rio de Janeiro | Tipografia a va-
por de A. Guimarães & C. | 22 —
Rua do General Câmara — 22 1 —
| 182. 118 ps. 17,5X13.

Gillette | de Narbonne I ópera-
cômica em três atos [ de 1 Henri-
que Chivot e Alfredo Duru | Mú-
sica de 1 Edmundo Autran | Tra-
dução livre de Arthur Azevedo |
(Monograma do editor) | Rio de
Janeiro | Filinto da Silva, Editor I
Rua da Quitanda n. 56. sobrado |

1883 | Tip. Hamburguêsa do Lo-
bão — Rua do Hospício 149 e 151.
132 ds. 18,5x13.

(Representada pela primeira vez
no Rio de Janeiro, no Teatro San-
tana em 28 de Junho de 1833).

Biblioteca Teatral | — | Falka |
ópera-burlesca em três atos ( por
| Eugênio Laterrier e Alberto Van-
loo I Música de I Francis Chassai-
gne | Tradução livre de Arthur
Azevedo I (vinheta) | Rio de Ja-
neiro Tip. da Escola de Serafim
José Alves — Editor I 83 — Rua
Sete de Setembro — 83. | 91 ps.
16.5X12.

Arthur Azevedo lc Moreira Sam-
oaio | — I O I Mandarim | Revista
cômica de 1883 | Em 1 prólogo e 3
atos, divididos em 11 quadros | Re-
presentada pela primeira vez no
Rio de Janeiro, no teatro I Prin-
cipe Imperial, em 9 de janeiro de
1884. I (Vinheta). | Rio de Ja-
neiro [ Augusto dos Santos — Edi-
tor | 31 Rua da Carioca 31 | — I
Direitos de representação e reim-
pressão reservados 1 — 1 1884. 64
ps. 16,5x11,5.

Os | Salteadores | ópera Bur-
lesca em três atos | por | Henri-
que Meilhac e Ludovico Halevy
Tradução de | Arthur Azevedo
Música de | Jacques Offenbach |
Representada no Rio de Janeiro,
no Tteatro Príncipe Imperial, em
25 de setembro de 1884. | — I Rio
de Janeiro | Tipografia de A. Gui-
marães & C. | 17 Rua do General
Câmara 17 | — I 1884. 18x13.

Arthur Azevedo & Urbano Duar-
te i — | o Escravocrata | Drama
em 3 atos I — I Rio de Janeiro |

| 1884. 100 ps. 17,5X12.
(Nunca foi representado).

Arthur Azevedo e Moreira Sam-
paio i — | Cocota | Revista cômica
de 1885 (sic) | em 3 atos e 14 qua-
dros | Música de Carlos Cavalier
I — I 1." Edição | — | Rio de Ja-
neiro | Tip. de MonfAlverne, —
editora, largo da Carioca. 3 | — I
1885. 147 ps. 18x13. (Houve duas
edições no mesmo ano).

O Gran Galeoto — Paródia em 2
quadros. Editada no mesmo volu-
me da revista Cocota.

(Representada, peia primeira vez
no Rio de Janeiro, no Teatro San-
tana, em 6 de março de 1885).

Arthur Azevedo e Moreira Sam-
paio | — | O Bilontra | Revista
Fluminense | do ano de 1885 | em
1 prólogo. 3 atos | e 17 quadros |

Música de diversos autores | —
I Rio de Janeiro | Tipografia do —
Diário de Notícias — j Rua do Ou-
vidor n. 118 | — | 1886. 157 ps.
15X10.

(Representada pela primeira vez
no Teatro Lucinda do Rio de Ja*
neiro, cm 29 de janeiro de 1886).

A Donzela Teodora I Opereta em
3 atos | por | Arthur Azevedo | mú-
sica de | Abdon Mllanez | — | Rio
de Janeiro | Gaspar de Souza, edi-

tor I — | 1886. 118 ps. 165x11.
Arthur Aievedo | — I A Mascote (Escrita em 1880 • representada

A pele do lobo. Comédia em 1
ato, original. Representada pela
primeira vez no Rio de Janeiro, no
teatro Fênlx Dramática, em 10 de
abril do 1877. (Escrita em 1875).
Publicada na "Revista do Rio de
Janeiro" em 1877. Vol. VI, ps. 56,
72 e 87.

Biblioteca Teatral | — | Jerusa-
lem Libertada | Drama fantástico
em 4 atos e 10 quadros \ por | M.
Francis | Tradução de | Arthur
Azevedo | — ! Representado, pela
primeira vez, no Rio de Janeiro,
no teatro S. 1 Pedro de Alcântara,
em 28 de julho de 1877 | — ] Rio
de Janeiro | Serafim José Alves,
Editor | 83 — Rua Sete de Setem-
bro — 83. S/d. 56 ps. 18X12.

Biblioteca Teatral — Amor por
anexins | Entre-ato cômico | por
| Arthur Azevedo | — | Rio de Ja-
neiro | Tipografia de Serafim Jo-
sé Alves, Editor | 83 rua Sete de
Setembro 83 | — I São reservados
todos os direitos, ps. 16x10.

(Esta farça, entremez, entre-ato,
ou qtie melhor nome tenha em jui-
zo, o meu primeiro trabalho tea-
trai, foi escrito há mais de sete
anos, no Maranhão, para as me-
ninas Riosa, que a representaram
em quase todo o Brasil e até em
Portugal. Pô-la em música, e em
boa música, Leocadio Raiol; mas
ultimamente representam-a sem
ela Helena Cavalier e Silva Perei-
ra; desencaminhara-se a partitu-
ra. Tem atíora nova música, e não
inferior, de Carlos Cavalier.

Rio de Janeiro, dezembro de
1879.

A. A.)

Biblioteca Teatral 1 — | Niniche
! Comédia em 3 atos | por | Al-
fredo Hcnnequin e Alberto Millaud
I Tradução livre de I Arthur Aze-
vedo | Música de | Mario Boullard
| — | Rio de Janeiro | Tipografia
da Escola de Serafim José Alves |
Editor da Biblioteca Teatral | 83
rua Sete de Setembro 83 | — |
Os direitos de representação e re-
impressão são reservados (s/d)
(1879). 116 ps. 18,5X11,5.

(Representada pela primeira vez
no Rio de Janeiro, no Teatro
Fênix Dramãtica. em 5 de janei-
ro de 1879).

Biblioteca Teatral | — ! A Jóia I
Comédia em 3 atos | em verso |
por I Arthur Azevedo | — Rio de
Janeiro | Tipografia da Escola de
Serafim José Alves | Editor da Bl-
blioteca Teatral | 83 — Rua Sete
de Setembro — 83 1 — I Os direi-
tos de representação e reprodução
são reservados. 76 ps. 18x12.

(Representada pela primeira vez
no Rio de Janeiro no Teatro S.
Luiz, em 28 de fevereiro de 1879).

Nho-Nho | Comédia em três atos
| por | Emilio de Najae e Alfredo
Hennequin | Versão livre | de |
Arthur Azevedo | (monograma dos
editores) | Rio de Janeiro I Lom-
baerts * Comp. Editores | Rua dos
Ourives N. 7 | - I 1879 I Reserva-
dos os direitos de reprodução e
representação. 114 ps. 18.5x13.

(Representada pela primeira vez
no Rio de Janeiro, no Teatro s.
Lute, ein 22 de julho de 1879).

Biblioteca Teatral | — I A ! Prin-
ceza dos Cajueiros | ópera Cômica
em 1 prólogo e 2 atos | por | Ar-
thur Azevedo | Música de | F.
dc Sã Noronha I — I Rio de Ja-
neiro i Tip. da Escola de Serafim
José Alves — Editor I 83 -Bu«
Sete de Setembro — 83 | 1880 96
ps. 17,5X12. . ,

(Representada pela primeira vez
no Rio de Janeiro, no Teatro Fê-
r.!x Dramãtica, em 6 de março de
1880).

Arthur Azevedo | — I Os Noivos 1
Opereta de costumes em 3 atos
Música de | F. de Sá Noronha |
_ I Preço: 1$000 réis | — | Rio de
Janeiro | Tip4) de Molarinho &
MonfAlverne - Editores I 3 —
Largo da Carioca — 3 | — I 1880.
110 ps. 18x13. .

(Representada pela primeira vez
no Rio de Janeiro no Teatro Fe-
nix Dramática, em 12 de outubro
de 1880).

O Liberato. Comédia em 1 ato,
original, oferecido ao exmo. sr. dr.
Joaquim Nabuco. Representada pe-
la primeira vez no Teatro Lucinda,
do Rio de Janeiro, em 16 de se-
tembro de 1881. (Revista Brasilei-
ra, Tomo X — 1 de novembro de
1881).

pela primeira vez no Rio de Ja- da moda | — | J'í!stime plus que
neiro, no Teatro Santana, em 19 la pompe fluerie ] De tous ess fau.i
de março de 1886). briilants oü chacun se recrie... iMolière, Le Misanthrope | (Moüo-

A Terra das Maravilhas | |Cena- grama do editor.» | Rio de Jr.noi-
cômica rimada | por 1 Eduardo Gar- ro | Magalhães & C, editorcj i
rido, | Arthur Azevedo, 1 Ribeiro Livraria Moderna | 54, Rua do üu-
da Silva. I (vinheta) | Livraria vidor. 54 — 1894.
Papelaria Parisiense | de | Medei-
ros & C. — Editores e Proprietá- Revelação de um segredo. Mono-
rios | 7 A. — R. Io de Março logo recitado por Silva Per^ra no
7 A. | 1886. 16 ps. 14,5x9,5. seu benef[cio no teatro Lü'ico e.n

(Monólogo cômico em verso, de 27 de setembro de 1895. Public -
colaboração com Eruardo Garrido do na "Cigarra" n. 22, 3-lü-liííJJ,
e ampliado por Ribeiro da Silva
para ser recitado na "Distração
Dramática Familiar" na noite de
19 de junho de 1886).

p. 6.

Herói à Porca
cm 3 atos 1 Adaptada à cena bra-
sileira | por ] Arthur Azevedo I
Música de | Abdon Milancz | — j
Rio de Janeiro [ Augusto dos San-
tos — Editor | — | 1886 104 ps.
17,5X12.

(Adaptação de Le Brasseur de
Preston, ópera-cómica em 3 atos,
de Leuven e Brunswich, Música de
Adolfo Adam).

Arthur Azevedo | —1 O Major i
Revista Fluminense de 1894 | Co-
média fantástica em prosa e ver-

ópera Cômica so, em 1 prólogo, | 3 atos e 13 qua.
dros | — | Música de diversos au-
tores | Representada pela primei-
ra vez no Rio de Janeiro, no teatro
Apoio, em 3 de maio de 1895. | —
| Rio de Janeiro | Imprensa a va-
por de JI. Lombaerts & Comp. |
7, Rua dos Ourives, 1 | 1895. 100
ps, 16,5X11.

Arthur Azevedo e Moreira Sam-
paio | — | O Bilontra | Revista do

Arthur Azevedo Sc Moreira Sam- ano de 1885 | — I Renovada em
paio | — 1 Mercúrio j — | Revista 1896 pelos autores | — Parte can-
cômico-fantástica de 1886 | em tante | — Rio de Janeiro \ Casa
prólogo, 3 atos e 12 quadros | — MonfAlverne, 82 | — | 1896. 29 ps.
Empresa editora "Novidades" | 47 14,5x10,5.

Rua de Gonçalves Dias — 47 ¦ .
] 1887. 107 ps. 15,5X10,5. Arthur Azevedo 1 — | A | Fanta-
(Representada pela primeira vez sia j Revista Fluminense dos acon-

no Rio de Janeiro, no Teatro Lu- tecimentos | de 1895, em 1 prólogo,
cinda, em 16 de março de 1887). 2 atos | e 13 quadros | — I Música

de 1897 | (Vinheta) | Rio de Ja-
Arthur Azevedo e Moreira Sam- neiro | Casa MonfAlverne, rua do

paio | — | O Carioca | Revista ouvidor, 82 | 1896.
Fluminense do ano _ | de 1886, em (Representada pela primeira '
um pro- | logo, três atos e | 16
quadros I Música de diversos auto-
res 1 — ] Rio de Janeiro l Empre-
sa Editora — Diário de Notícias —
| 1887. 173 ps. 15,5x11,5.

(Representada pela primeira vez

no Rio de Janeiro no Teatro Éden-
Lavradio, em 14 de agosto de
1896).

Paul Férrier e Jules Prével | —
Fanfan I (O Tulipa) | ópera CO-

no Imperial Teatro D. Pedro II em mica em 3 atos e 4 quadros | Tra-
31 de dezembro de 1886). dução j de Moreira Sampaio e Ar-

thur Azevedo | — | Representada
Arthur Azevedo j — | A , Al- peia i* vez no | Rio de Janeiro, no

manjarra | Comédia em 2 atos | Teatro Apoio, em | 29 de Janeiro
| Rio de Janeiro 1 Imp. a vapor H. de 7897 | (Vinheta) | Rio de Ja-
Lombaerts & C, Editores | 7 neiro 1 Casa MonfAlverne, rua do
Rua dos Ourives — 7 | — | 1888. Ouvidor, 82 | — | 1897. 32 ps.
34 ps. 18x12. 18x12,5 (Somente parte de canto),

(Representada pela primeira vez
no Rio de Janeiro, no Teatro Re- Amor ao pelo | Pachuchada em
creio Dramático, em 21 de abril 1 ato e 2 quadros | por | Um poeta
de 1888). | que deseja guardar o anônimo o

Arthur e Aluizio Azevedo | — as | porcentagens | — | Rio de
Fritzmac | Revista Fluminense de janeiro I Casa MonfAlverne —
1888 | Em prosa e verso | em Rua do Ouvidor n. 82 | — | 1897,
prólogo, 3 atos e 17 quadros | Mú- 32 ps. 18x13.
sica de | Leocadio Rayol | — | Rio (Paródia ao "Pelo amor!", de
de Janeiro j Luiz Braga Júnior, coelho Netto. Representada pela
I — I 1889. 135 ps. 15,5x11. primeira vez no teatro Recreio

(Representada pela primeira vez Dramático em 24 de setembro d*
no Rio de Janeiro, no Teatro Va- 1897).
riedades Dramática, em 1 de maio
de 1889). Arthur Azevedo | — | Contos 1Efêmeros | (monograma formado

Arthur Azevedo | — | Contos por dois A) | Rio de Janeiro | Ti-
Possíveis I Prosa e Verso | Nuvem pografla C. R. C. — Quitanda,
por Juno I O fato do ator X 90 | — |1897. 25 ps. 18,5X12.
Um susto | Aventuras de um ado- (A Livraria Garnier extraiu des-
lescente j Seis cartas — O Marco- te livro variadas edições sem ln-
Uno e o Alfredo | Que espiga! dicação das datas).
O Asa negra — O sr. Leoncio 
Um capricho | Cena conjugai a Escola dos maridos — Come-
Desejo de ser mãe — A ocasião dia em 3 atos, em verso, de Moliè-
faz | O ladrão — Inter pocula re. Tradução representada no Rto
Soror Martha ] Noite de insônia de Janeiro e em Lisboa. (Revista
— O Gramático — Desilusão Brasileira — Tomo II, 15 de agoa-
TJm bilhete | de loteria — Aven- to e 1 de setembro de 1897 e Tomo
turas do Borba | Argos — Rogé- 12, i de outubro, 15 de outubro,
rio Brito — Parizina — A tpalha de 1897).
de crivo | 22 e 27 — E' minha mSe!
I — | Rio de Janeiro | B. L. Gar-
nier. Editor | 71 — Rua do Ou-
vidor — 71 | — | 1889. VII ps. In-
dice, 18,5x12.

Arthur Azevedo I — I A | Capital
Federal | Comédia-opereta de cos-
tumes brasileiros |em | 3 atos e
12 quadros | Música | de | Nicolino
Milano, Assis Pacheco e Luiz Mo-

Arthur Azevedo | — I O Tribofe reira ] — | Rio de Janeiro | Casa
] Revista Fluminense do ano de MonfAlverne, rua do Ouvidor n.
1891 I em | 3 atos e 12 quadros 1 82 | — | 1897. 136 ps. 18,5X12.
— ! Música de Assis Pacheco 1 
| Rio de Janeiro | Imp. a vapor H. Confidencias. Dialogo cômico re-
Lombaerts * C. editores | 7, Rua presentado no Orfeão Carlos Go-
dos Ourives, 7 | — | 1892. 90 ps. msSi pelas exmas. íenhoritas. CM-__
17X11. quita Jardim e Judith Gomes. (In

(Representada pela primeira vez Revista Brasileira, Tomo 16°, out.
no Rio de Janeiro no Teatro i»98. IV ano, 82» faseiculo. (ps. S
Apoio). a 15).

Arthur Azevedo | — | Contos |
Fora da moda | J'estlme plus cela
que la pompe fleurie | De tous ces
faux briilants oü chacun se ré-
crie... ] Molière, Le Misanthrope.
| Segunda edição | H. Garnier, Li-
vreiro-Editor | 71 e 73, rua do Ou-
victor 6, me des Saints-Pères | Rio
de Janeiro Paris | — | 1901. 218
ps. e Índice. 18,5x12.

(A lft edição deste livro é de
1893. A 2H edição foi autorizada
pelo Autor. Depois a livraria Gar-
nier tirou muitas outras edições,
sem contudo indicar as datas).

Arthur Azevedo | — A | filha de
Maria Angu | Adaptação brasilei-
ra da opereta | La file de Mme.
Angot | de | Siraudin, Clairville e
Koning | — I Música de Lecocq |— | Nova Edição, alterada | —
Rio de Janeiro | Imprensa a vapor
de H. Lombaerts & C. | 7 Rua dos
Ourives. T | — I 1893.

Arthur Aievedo | — | Contos fora

Arthur Azevedo | — | O | Jagun-
ÇO I — | Revista Fluminense, dos
| acontecimentos de 1897 | em | 3
atas e 17 quadros | — | Parte can-
tada | — | Rio de Janeiro | — I
Imprensa Americana — Rua da
Assembléia n. 75 | — | 1898 | — |
36 ps. 16,5X11.

(Representada pela primeira vel
no Rio de Janeiro, no Teatro Re-
creio Dramático em 5 de feve-
reiro de 1898).

Arthur Azevedo | — | Da Acade-
mia Brasileira de Letras | — | O |
Badejo | Comédia em 3 atos, em
verso ' — | Imprensa Americana.
Fablo Reis & Comp. — Editores |
75 — Rua da Assembléia — 75 |
Rio do Janeiro | — I São reserva-
dos todos os direitos, na fôrma da
lei 92 ps. e Errata 18x9,5 (s/d).

(Representada pela primeira ves
no Rio de Janeiro no Teatro 8.
Pedro de Alcântara, em 15 de ou-
tubro de 1896, por iniciativa de

(Continua na página seguinte)
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(Continuação üa página anterior)
Centro Artístico, pelo corpo cênico
éo Elite-Clubc).

Sganarello. (Le cocu lmaginalre»
Comédia em 1 ato, de Molière. Be-
presentada no Rio de Janeiro, no
teatro Recreio Dramático em 1869.
(Revista Brasileira -- Tomo XIX,
Jullio de 1899).

Arthur Azevedo | — | Gavroche

Í 
Revista Fluminense de 1898 ] em
atos e 16 quadros | — 1 Música

dc ! Nicolino Milano ] — | Rio de
Janeiro j Casa MonfAlverne —
Rua do Ouvidor n. 82 | — i 1899.
35 ps. 16,5x11.5. (Parte de Canto).

¦ Representada pela primeira vez
no Rio de Janeiro, no Teatro Re-
creio Dramático em 3 de março
de 1899).

A ! Viuva Clark j Burleta em 3
atos c 12 quadros j — | Parte can-
tíicS'i — | Rio de Janeiro I Casa
MonfAlverne, ma do Ouvidor 82
| -000 32 ps. 16X11.

'Representada pela primeira vez
no Rio de Janeiro, no Teatro Apo-
lo. cm 15 dc fevereiro de 1900. pa-
ra inauguração dos trabalhos da
Empresa Dramática Fluminense).

Comeu | Revista cômica de acon-
treimentos ' Em 3 atos e 15 qua-
dros i por j Arthur Azevedo \ Mu-
Si?a de | Abdon Milanez ; —
Parte cantada j — Rio de Janei-
ro | Papelaria e Tip. A. Marques
A- C. Ouvidor 82 ; — ; 1902. 32
páginas 16.5x11.5.

A j Fonte Castalia ! Fantasia
cômica em 3 atos | por | Arthur
Azevedo i Música de ] Luiz Morei-
ra — | Rio de Janeiro | Livraria
Cruz Coutinho. de J. Ribeiro dos
Santos, editor [ li. Rua de S. José
76 i — ! J904. 108 ps. 18X14.

"Representada pola primeira vez
lio Rio de Janeiro, no Teatro Re-
crein Dramático, em 7 de fulho
de 1904).

Teatro Apoio | — | Companhia•fle operetas, mágicas e revistas i
— Parte muiical ' da ! Grande
Revista ' em 1 prólogo. 2 atos, 15
quadros e 3 apoteoses I — i Gua-
nabarina ' — : Original de ! Ar-
thur Azevedo e Gastão Bousquet
I - | Música de vários autores ;
Representada, pela primeira vez.
rm 8 de l Fevereiro de 1906 l (Vi-
nheta) I Rio de Janeiro I Tipogra-
fia Rebelo Braga — Alfândega 130
j — | 1906. 32 páginas. 16x11.5.

O Dote ] Comédia em 3 atos |
Iior : Arthur Azevedo | da Acade-
mia Brasileira isic) | Livraria Lu-
so-Brasileira ísic) | — | M. Pieda-
de ._ C. (Editores) | .— 46 —
Rua da Assembléia — 46 I — |
Rio de Janeiro ! 1907 | — ] 102 ps.
18x13. i Com retrato do autor).

(Representada pela primeira vez
Iíc Rio de Janeiro em 8 de mar-
ço de 1907).

O Oráculo ] — I Comédia em 1
Rto ! por j Arthur Azevedo ! da |
Academia Brasileira I (Vinheta) |
Livraria Luso-Brasileira j M.. Pie-
dade & Comp. — .Editores) [ 46,
Rua da Assembléia. S6 ! Rio de
Janeiro i 1907. 39 ps. 18x13.

(Representada pela primeira vez
no Rio dc Janeiro no Teatro Re-
creio Dramai ico pela Companhia
Dias Braga em 2 de ab.il de 1907).
*Foi novamente editada no volu-
me "Vida Alheia").

Entre a missa e o almoço. En-
tre -s to cômico. Representado no
Teatro Recreio Dramático, em 25
de outubro dc 1907. Editado no
Século ^m 6 de dezembro de 1907.
Incluído no volume "Vida Alheia",
ps. 215-235.

Vagabundo. Monólogo. Publica-
do no "Almanaque do Teatro",
para 1997".

Revista do ano de 1907. Revista
mensal do ano de 1907 publicada
em "O Pais". Ilustrações de Ju-
lião Machado.

Arthur Azevedo j Da Academia
Brasileira | — ] Contos 'em verw
I'— i 13.. Garnier, Livreíro-Eiitor
1 — 100. Rua do Ouvidor 109. 6,
Rue des Saints Pères, 6 — Rio de
Janeiro Paris | 1909. VII. 244.
17.5 y 11,5, (Com retrato do autor
t uma explicação dos editores).

Rimas | de J Arthur Azevedo |
Recolhidas dos | Jornais, Revistas
e Outras Publicações | por | Xa-
?ler Pinheiro I — Edição da l Com-

fanhia 
Industrial Americana | —

Tipografia dá ! Companhia In-
dústrial Americana [¦ R. 7 de Set.
ÍP — Rio de Janeiro I 1909. 447 ps.
18x13. (Com retrato do autor).

Teatro Apoio j — "| A Viuva Ale-
fre | Opera cômica em 3 atos |
— <le — | H. Meill.ac, V. Leon e
| La Stein. | — i Tradução de I
Arthur de (sic) Azevedo ! — |
Música de I Praní Lear (sic) | —
i Rio de Janeiro I Tip. Rebelo Bra-
ga — Rua da Alfândega n. 183 |
1909 | —

Teatro Apoio | — | A Viuva Ale-
fre | ópera ctaiica em 3 ato* j —

Bibliografia de Arthur Azevedo-»»^ «¦
de — | H. Meilhac, V. Leon e j Lu
Stein. [ — I Tradução <.e | Ar-
thur de (sic) Azevedo | — i Mú-
sica de \ Franz Lear (sic) | — I
Rio de Janeiro I Tip. Rebelo Bra-
ga — Rua da Alfândega n. 182 j
1910. 24 ps. 21,5X12. (Somente
parte de canto). (Desta ópera oô-
mica a mesma Tipografia impri-
miu diversas edições 1910, >925,
etc).

Arhtur Azevedo j — | Sonetos |
e j Peças líricas | (Monograma do
editor) | Livraria Garnier j 109,
Rua do Ouvidor, 109 Rio de Ja-
neiro | 6. Rue des Samts-Pères 6
Paris. 125 ps. 18,5x12. s/d .1914).
(Com uma explicação de Júlio tie
Freitas Júnior).

Coleção dos autores célebres ]
da | literatura brasileira — , \v-
thur Azevedo [ — ] Contos Pos-
siveis - Nova edição — | <P£o-
nograma do editor) j Livraria Gar-
üier ! 109. rua do Ouvidor 109, 6,
Rue des Saints-Pères, 6 ' Rio de
Janeiro Paris 1 1919. 205 ps. 19x12.

Amo per proverboj | Umakta ko-
medio j de Artliur Azevedo' El Ia
portugala linguo t-radukís ; A. Cou-
to Fernandes ; Lingo komit.it ano
kaj Prezidanto de Brazilia Li-
go Esperantista | Rio de Ja-
neiro — Brazilio j * Emblema
com a palavra Esperanto | Pre-
zo: 3 respontlkuponog | 1920 ! El-
donis Oskar Ziegler & C, M.irk-
tredwitz (Bavarujo) (16 ps. I.

Artliur Azevedo I Contos Cario-
eas | Livro Póstumo 1 — | Prefácio

[ de | Humberto de Campos | Da
Academia Brasileira de Letras i
"Vinheta com o emblema do edi-
tor) | Livraria Editora Leite RJ-
beiro f Freitas Bastos- & C. I Rua
Bethencourt. da Silva. 21-A *¦ Tre«
de Maio, 74 e 76 R?o de Janeiro
~ 1928. 260 ps. 11*13. <.om re-
trato do autor).

Arthur Azevedo | Vida Alheia t
Livro Póstumo | — | Contos 1 O
Oráculo — comédia em .1 nto I
Entre a missa e o almoço I Ertre-
ato cômico. ] Uma véspera de r.eis
- co- ; media em 1 ato | Prefácio
de Chrysanthème e autobiografia
do autor ! (Vinheta com o enible-
ma do editor) \ Livraria Editora
leite Ribeiro | Freitas Bas*,o-s &
C. ! Rua Bethencourt da Silva
21-A e Treze de Maio, 74 e 76 |
Rio de Janeiro — 1929. 294 ps.
20X13

Arthur Azevedo ! — | Vida e
Morte ! — I Peça em 3 atos ¦ *Vi-
nhetat | Edição da ] SoeiwHde
Brasileira de Autores Teatrais |
íiua Pedro I, 7 — Io andar | --
1932 —. 59 ps. 16x12. 'Com re-
trato do autor).

"Representada pela primeira \f*2
no Rio 'te Janeira no Teatro da
Exposição Nacional de 1998 ..

ESCRITOS DE ARTIIVK A7R-
VEDO lt,_I-iLSSOS EM COM-

FCNDIOS DE LITERATT-í V
FLORIU-GIOS, SELETAS E

ANTOLOGIAS

Almanaque Guimarães para o
ano de 1885 organizado sob a di-
reçáo de Arthur Azevedo. (38° i.no)
Rio de Janeiro. A. Guimarães &
C. Editores. 22 Rua General Cfl-
itipra 22 1894.

Bernardo Guimarães (Perfil bio-
gráfico).

O Aza Negra (Conto).
Mater Dolorosa (1883) (versos)
Decoro : soneto).
Cacilda Francionl de Souza: —** Resumo dc História Literária",

r<io, J9o_.
Uma viagem ao Parnaso — Extra-

vagància cômica em dois atos e
três quadros, Ato II, Quadro Se-
gundo — ps. 401-411.

Melo Mo ai? Filho: — "Curso
de titera.jra brasileira oti erco-
lha de vários trechos em prosa e
verso de autores n_{c_or.ai_ onli^os
e modernos por...

A Olvida — p. 95-93.
O .wqueno travesso -- 362-363.
No Almanaque Garnier
As ii*' '.lias primeiras peças. —

1904. ->. 196
A n.i.i.á f>a freira — 1304, p

195.
Seo*j;*_.,-Jo dos sexoa — 1910, p.

166-106.
Pecca i — :910, ps. 137-1*3. ••.'om

retrato)
Laudclino Freire: — Sonetos

Brasileiros, séculos XVII-XX. Co-
letúnea organizada por Laudelino
Freire. 1904. Of. Politecnográfica
de M. Orosco & Cia. Quitanda 38,
Rio de Janeiro. Soneto (CatAstro-
fe da "Barca Terceira") p. 114.
'Com retrato). Em outra edição,
de F. Briguiet & C. Rio, 1913. i
reproduzido este soneto ã pági-
na 113

Custódio Quaresma: — Lira Po-
pular. Segunda edição revista e
acrescentada. Rio, 1906. (Eterna
dor, Cenrantca, Recordação. Can-
ülena).

O. Bilac e M. Bonfim: — "Livro
de leitura para o curso comple-
mentar das Escolas Primárias, 5."
edição, Liv. Alves, 1908.

Um caipora — p. 12.
Infantilidade — p. 39.
Plcsbícito — 43.
Um capricho — 163.
Alberto de Oliveira: — "Págl-

nas dc ouro da poesia brasileira".
Rio, H. Garnier, 1911.

A' minha noiva — p. 361.
No dia em que da terra te su-

miram — página 363.
Eterna dor — p. 364.
An-ufos — 365.
Biblioteca Internacional de Obras

Celebres — Coleção das produções
literárias mais celebres do mundo,
na qual estão representados os au-
tores mais afamados dos tempos
antigos, medievais e modernos. So-
ciedade Internacional Lisboa, Rio
S. Pnulo, etc. 24 vols. (s/a.).

O Oráculo. Comedia, Vol. XX.
p. 9S55.

Um susto iDos "Contos Fossl-
veis") vol. XXI, p. 10403.

Um bilhete de loteria, i Dos"Contos Possíveis") p. 11301.
Monólogo de Sganarello. Tradu-

lido de Molière. vol. XII. p. 5727
Vidor Orban: — "Littérature

brésilienne". Paris, Garnier, s/d
(19H).

Le Pacte — ps. 183-185.
Henrique Coelho: — Chrestoma-

thia Brasileira. Coleção de páçi-
nas c excerptos de prosadores e
oradores nacionais do século 19. 1*
edição com breves anotações
Weisflog Irmãos, S. Paulo e Rio.
1920. (Com retratos).

Manoel Vitorino — ps. 22-25.
Xavier Pinheiro: — "Musa Cí-

viça" Antologia Brasileira destina-
da às escolas primárias da Repu-
blica Seleção de... e Carta-Pre-
fác.o de Rocha Pombo. Rio, Leite
Ribeiro *fc Maurilo, 1920.

A Raimundo Corrêa — p. 631.
A Luiz Oellino — p. 631.
Coleção P, S. S. Morilégio Na-

cional, bu seleta de trechos em
prosa e em verso dos melhores au-
tores brasileiros e portugueses pa-
ra o uso do curso ginasial e de
preparatórios abrangendo todas as
épocas literárias com as biografias
dos diversos autores. S. Paulo, Liv.
Salesiana. 1921.

plebiscito — 236-239.
Uma de Floriano — 239-242.
Resposta adequada i soneto) —

706.
Fausto Barreto e Carlos de Laet:

• Antolopia Nacional etc. 9.8 edi-
Váo, 1921.

O badejo — Cena V, Ato II —
p. 433-441.

Alberto de Oliveira e Jorge Jo-
bim: — "Contos Brasileiros". Rio,
Liv. Garnier, 1922.

Sabina — ps. 13-21.
Martins Fontes — Boêmia ga-

lante. Poesia cômica. Santos.
11923). tAjudia, Amoremedo, Ni-
colau, Sganaiello, Impressões de
Teatro, -boneto Dramático, Gongo-
rismo, Cantilena, A Furtado Coe-
lho, Versos do Bom Tempo, Arru-
fos, Amende Honorable, Do Diário
de Gavroche, A Sarah Ber-
nhardt).

Marques da Cruz: — "Historia
da Literatura". S. Faulo, Comp.
Melhoramentos, s/d (página 278).

A' minha noiva — ps. 502-503.
Engènio Werneck — Antologia

Brasileira, etc. Rio, Alves, 1932.
PlOGbicito — p. 125.
Velha anedota — 484.
O Badejo — Cena V, ato II —

p. 657.
Alberto de Oliveira: — "Os cem

melhores sonetos brasileiros". 2."
edição. Rio, Freitas Bastos, 1933.

Não morras — p. 127
Vem — p. 128.
Eterna dor — p, 1?
Arrufos — p. 130.
Trar.seat — p. 131.
As Estátuas — p. 132.
J. Mesquita de Carvalho: —"Gramática e Antologia Nacional".

5.* serie. Arte literária, literatura
portuguesa e brasileira. Porto Ale-
gre, Liv. do Globo, 1935. tps.
412-413).

O Badejo — Cena V, Ato II tps.
413-419).

PREFÁCIOS:

Reis Carvalho (Oscar d'Alva)
Prelúdios (poesias de 1894-1897)
Prefácio de Arthur Azevedo (Da
Academia Brasileira) Rio, Laein-
mert, & C. 1903 (O prefácio traz
a data: Rio, Março 1898).

Xavier (Lindolfo) Flores e íru-
tos i Contos), Com um prefácio
de Arthur Azevedo. Rio, Comp.
Gráfica, Casa Léon de Rennes,
1907

Para completar esta Imperfeita
resenha bibliográfica damos a se-
guir uma lista de trabalhos de Ar-
thur Azevedo de que só nos foi possi-
vel colher o título e algumas indi-
nações mais, todas incompletas e
deficientes.

A esta lista acrescentamos uma
enumeração du obraa manuseri-

tas, muitas delas autografas, que
se acham em poder do sr. Aluizio
Azevedo, filho de Arthur Azevedo,
paciente bibliófilo e dedicado cul-
tor da memória paterna.

O Alfacinha (Cena cômica em
verso, original); O Anjo do Mal
.Drama em 5 atos e 8 quadros.
Tradução livre); O Anjo da Vin-
gança «Drama em 3 atos, de cola-
boração com Urbano Duarte. Es-
crito expressamente para ser re-
presentado pela menina Gemma
Cuniberti. Vertido para o italiano
por Luciano Cuniberti, tio de Gem-
ma. Representado pela primeira
vez no Rio de Janeiro no teatro
Ginásio em 25 de maio de 1882);
A Arquiduiiuesa (Ópera burlesca,
Música de Offenbach. Tradução
com Eduardo Garrido. Represen-
tada pela primeira vez no Rio de
Janeiro no teatro Príncipe Impe-
rial em 1 de junho de 1882); O
Barão dc Tituassú (Comcdia-ope-
reta em 4 atos. Música de Adol-
fo Lidner); Bcfana (mágica); O
Califa da Rua do Sabão dnvero-
similhança linco-burlesca em 1
ato em diversos idiomas imitado
de uma farça de Labiche. Música
de P, de Sá Noronha); Calino
desempregado (Cançoneta origi-
nal); O cão do Regimento; O Ca-
samento de Figaro (tradução da
comédia em 5 atos de Beaumar-
chais); Uma causa célebre; As ce-
bolas do Agapito; Champignol; A
Crus do Alcaide; Utn cavaleiro
particular (Comédia em 1 ato. Re-
presentada pela primeira vez no
Rio de Janeiro no teatro Princl-
pe Imperial em 31 de janeiro de
1882); A Cigarra e a Formiga
(ópera-cómica em 3 atos divididos
em 10 quadros de A. Duru e H.
Chivot. Música de E. Audran.
Tradução com Moreira Sampaio,
Teatro Apoio, 1396); O cocheíro de
bonde (Cançoneta original. Músi-
ca de Cardoso de Menezes); O Coiò
(Monólogo); O Conselheiro (Cena-
cômica original); O Doutor; A
Doutora; Das oito às dez (Canço-
neta original); O Dia e a Noite
(ópera burlesca em 3 atos de Al-
berto Vanloo e Eugênio Laterrier.
Música de Lecocq. Representada
pela primeira vez no Rio de Ja-
neiro no teatro Fénix Drama-
tica em 1882): Os Doidos (Come-
dia em atos em verso, com Alui-
üo Azevedo); As Duas Irmãs
(Drama em 5 atos. Tradução); As
Duas Princesas (Zarzuela); O Du-
que .íob (tradução com Arthur
Barreiros); O Duquezinho (Ope-
reta, 1883): Espiritismo (Come-
dia); A Exposição Portuguesa < Mo-
nólogo cômico, música de F. de
Sá Noronha); A Família Slmas
(Cena cômica original); A Filha
do Fogo íopereta-mágica em 3
atos divididos em 12 quadros, tra-
dvizida livremente e acrescentada.
Música de Offenbach, Lecocq e Ci-
riaco Cardoso); A Filha do Vete-
rano; l'm Filho a pulso (Vaude-
vilc em 3 atos); Fui ver o Sarcey
(monólogo original); Fuzileiro
apaixonado (Cançoneta original);
O Genro de muitas sogras (Come-
dia em 3 atos de colaboração com
Moreira Sampaio; Genro e Sogro;
A Uuardadora de Perus; O Guar-
d.i Albano (Cançoneta original.
Música de Cardoso de Menezes);
O Homem (Revista de 1887, em 3
atos divididos em 10 quadra., de
colaboração com Moreira Sampaio.
Música de diversos autores. Repre-
sentada pela primeira vez no Rio
de Janeiro no teatro Lu__nda em

de janeiro de 1888); Os Intér-
médios (Monólogo em verso.. Re-
citado pelo ator Brandão na noite
de seu benefício em 1892): Joanico
(Opereta em 1 ato. Música de
Abdon Milanez); Kellar e Fagun-
des (Entre-ato cômico, original);
O Lago Azul (Opereta em 3 atos);
O Liceu Folicarpo (Opt\ em 3 atos)
£ melam-sp! (Comédia em 1 ato);
Marina; Mascaras de Bronze (Dra-
ma em 5 atos. Tradução); A Me-
nina do Telefone; Os Meninos da
Cándinha (Comédia); A Mulher
do Papá (Tradução da comédia em

atos de Hennequin e Albert Mil-
laud. Representada pela primeira
vez no Rio de Janeiro no teatro
Fénix Dramática em 17 de maio
tie 1881): As Mulheres do Mercado
(Drama em 5 atos e 10 quadros,
tradução, música de Carlos Ca-
valier); Não entre! Os netos da
Lna (Original de colaboração com
Francisco Severo); Oh! Chuva!
(Cançoneta original. Música de
Gomes Cardim); Para a casa do
Santíssimo (cançoneta original);
O Paraíso (Gênero livre); A pele
do Diabo (Comédia em 1 ato);
Pcpe (Cançoneta); A Pérola N«-
gra (Drama em 5 atos divididos em
7 quadros, tradução livre, música
de Carlos Cavalíer); Perl (Comédia
original, não representada): O Pim-
potho «tradução da comédia em 3
atos de Henrique Crisafulic e Vi-
tor Bernard. representada em
1881); Pisca-Pisca (Monólogo ori-
pinai»; O Príncipe da Bulgária:
Por am fio!... (Monólogo origi-
ml) Por um Iris Coronel... 'Pro-
vérbio cm 1 ato); Primeiras proe-

aaa de KloheUeu tComédia em aatos, tradução com Arthur Bar-reiros); O Príncipe Topáiio (Ope-reta): Pwn! (Opereta em 3 atoadivididos em 6 quadros de cola.boração com Eduardo Garrido)*
O rapto da bela Helena: O Reidas Areias de Ouro (Drama ein 5atos. Tradução): Rerourreic»
(tradução da comédia de Eataille)-
República (Revista de 1889 em i
prólogo e 3 atos divididos em 12
quadros. Música de diversos auto-
res. De colaboração com Aluizio
Azevedo. Representada pela pri-meira vez no Rio de Janeiro no
Teatro Variedades Dramáticas em
26 de março de 1890; Uma Senho-
ra Ilustrada (Imitação); Sogro •Genro (Comédia em 1 ato); Imi-
tação); Sourcouf (Tradução da
opereta em 1 prólogo e 3 atos de
Chivot e Duru. Música de Plan-
qucttc); Tal qual como lá; Os três
boticários (Comédia); Totó; Vio-
leta e os seus bonecos (Opereta);
As visitas (Monólogo); A vivan-
deira (Opereta); Vade Retro Sa-
tanaz! ¦

MANUSCRITOS

A Camargo (Tradução da ópe-
ra-cômica em 3 atos de Alberto
Vanloo e Eugênio Leterrier. mú-
sicc, de Carlos Lecocq. 1879. Ma*
nuscrlpto autógrafo. 151 folhas
somente no anverso 35x22 até ío-
lha 99, 22,5X22 até tolha 128 •
21,5 > 22 até folha 151.

A Canção de Fortunio (Tradu-
ção da ópera-cómica em 1 ato aa
Heitor Crémieux e Ludovico Ha-
lévy. Música de Jacques Ofíen-
bach. Repiesentada pela primei-
ra vez no Rio de Janeiro, no tea-
tro Santana em 1880. Manuseri-
to autógrafo. 78 folhas escritas
somente no anverso. Contem o se-
guinte despacho de Escragnolie
Taunay: "Na minha opinião po-
de ser representado" e mais "Vis-
to. Rio, 19 maio de 1886. Fer-
reira Viana. Datado: Rua da Mi-
serieórdia n. 82, 2° andar 15/5 86.

Os Carvoeiros (Tradução da
opereta em 1 ato de Th. Güle. Mú-
sica de Costó. Cópia manuscrita).

Casa de Orates (Comédia em 3
atos de colaboração com Aluizio
Azevedo. Cópia manuscrita).

A Conciência dos Filhos (Tradu-
ção da comédia em 4 atos de Gas-
tão Devore. Cópia manuscrita).

Uma consulta (Comédia original
ein 1 ato. Representada pela pri-
meira vez no Rio de Janeiro no
teatro Recreio Dramático em 8 de
março de 1901. Manuscrito auto-
grafo. São 20 folhas escritas so-
mente no anverso. 36x23).

Coqueücot (Tradução da ópera-
cômica em 3 atos de Armand Sil-
vestre. Música de Luiz Varney.
Representada pela primeira ves
no Rio de Janeiro no teatro San-
tana. Manuscrito autografo, 61 fo-
lhas).

O Cordão (Burleta carnavalesca
em 2 atos divididos em 4 quadros.
Cópia manuscrita).

O Cristo • Drama-sacro em S
quadros de Charles Grandmougiu,
traduzido em verso. 1898. Na ca-
pa do "Badejo" editado por Fábio
Reis & Cia., está anunciado como
no preta Não foi, porem, editado.
Cópia manuscrita, datada de Po-
ços de Caldas 14 4/98).

A Guardadora de Ganços (Tra-
dução da opereta em 3 atos de E.
Leterrier e A. Vanloo. Música de
P. Lacorne. Representada pela
primeira vez no Rio de Janeiro no
teatro Fénix Dramática cm 17 de
fevereiro de 1891. Manuscrito au-
tógrala, 123 folhas).

O Herdeiro do Trono (Opereta
em 3 atos de A. Hennequib e A.
V alabrègue. Tradução com Or-
lando Icixeira. Música de Luia
Gregh. 1898. Cópia manuscrita).

O Mambembe (Burleta em 3
atos. de colaboração com José Pi-
zi>. 1904. Manuscrito autógrafo.
83 folhas escritas em ambas as
faces).

Nova viagem à Lua (Opereta
original em 3 atos ae col.iborac.io
cum Frederico Severo. Música de
Lecocq. Cópia manuscrita).

O ovo (Tradução da ópera-có-
mica cm 3 atou de Wilüain Bu.;-
nach e Albert Vanloo. Música cie
Audran. Manuscrito autógrafo. 112
páginas).

As piiulas de Hercules (Tradu-
çâu da comédia em 3 atos de Paul
Bilhard e M. Hennequin, Gênero
livre, cópia manuscrita}.

A Princesa Colombina (tJpera-
cômica em 3 atos de M. Ordonnsau
e E. André. Tradução de colabo-
ruçào com Azeredo Coutinho. Mu-
sica de Roberto Planquette. Re-
presentada pela primeira vez no
Rio <lc Janeiro, no teatro Santa-
na em 22 de agosto de 1895. Cópia
manuscrita).

Quasi! (Tarducão livre dn vau-
devi.e em 3 atos de Paul Gavault
e George Berr. Cópia manuscrita >.

O r?frato a óleo (Comédia em 3
atos. Manuscrito autógrafo, 3 ca-
dt-inor de 41, 42 e 28 folhas escri-
tas somente no anverso).

O Rn de Janeira em 1»77 iHe-
vi-la em 1 prólogo e 3 atoa « 11

(Continua fia página 178>
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A FADA DOS BRINQUEDOS
Deixai passar a Fada sorridente
Dos brinquedos gentis, que mais formosa
Ouvimo-lo dizer por toda a gente

Outra não há, famosa!

Deixai pitssar o bando peregrino
Destas crianças belas tentadoras

Dos Pais, — sonho divino.
Alegrias do Lar, consoladoras... i

Auroras do Futuro!
Botões de Pior abrindo.

Entregues tão somente ao sonho puro
Dos brinquedos que estão distribuindo»

Palmas batei alegres à passagem.
Destas mimosas Piores adoradas,
Como a mais beta e rúiila homenagem
As pequeninas almas delicadas..,

AF... A.
Evoé, viva a Folia,
Esjusiante alegria
Ressoe nas multidões!
Batei frenéticas palmas
E que se unam as almas,
Esireitem-st ot corações!

Vai esta Concha traia
Por lindos pombos levada
Ao país da Fantasia,
Ninguém lhe estorve a viagem ¦
E que na sua passagem:.
Evoé, viva a Foliai

Krtumhem palmas, louvores...
— A: mi troca de nossas flores
Podem-nos beijos jogar,
Pois não há nada mais belo.
Mais puro e meigo, singelo
Do que a crianças beijar!

s Evoé. viva a Folio
A triste mágoa sombria
Que de nós desapareça,
E que o Folguedo chibantt.
Louco, jremente, brilhante
Tal como o Sol resplandeci

Ai, meus omigos, quem nos dera,
Que a nossa vida.
Mesmo comprida,

Jamais passasse da primaverot

Há risos na cascata,
Nos lagos e na mata,
Na horta e no vergel;
Andam os beija-flores
Pousando sobre as flores.
Suyando-lhes o mel.

Dou vida aos verdes ramos.
Dou vos aos gaturamos,
E pas aos corações!
Cubro as paredes de hera..,
Eu sou a printaverá,
A flor das estações!

OUTONO
Deus, lá do alto do seu trono,
Para nos entristecer,
Fez um belo dio o Outono.».
Não tinha mais que fazer!
Quando as folhas amarelas
Caem dos galhos no chão,
Eu vejo em cada uma delas
Uma perdida ilusão.

A. A.

OLAVO BILAC

VERÃO
Ceio, sã tu me consolas
Do verão pesado e quente!
Eu consumo enormemente
Sorvetes t venlarolas!

Mas, por mal dos meus pecados
Certo doutor inclemente
Proibiu-me expressamente
Caldos de cana gelados!

Dis ele (não sei se mente,
Mas não há contradist-lo)
Que a ial garapa com gelo
Tem matado a muita getitel

A. A,

A. A.

PRIMAVERA
Quadra das risos, das alegrias.
Ternos afetos, castos amores,
Como são belos leus belos dias!
Como são lindas as tuas flores!

Mas... tudo acaba.
Tudo desaba...

Tudo de lus se cobre.,.
Dou alegria ao pobre!
Na roça, * plantação
Expande-se, viceja,
Com a vida bemfaseja
Do provido Verão.

Sou o Verão fecundo t
Nasce do céu profundo
Mais rúlilo o arrebol...
A vida se levanta,
A naturesa canta!
Sou a estação do Sol!

OLAVO BILAC

Concede a Natureza
O prêmio da riqueza
Ao bom trabalhador:
E enche, contente e ufana.
De júbilo a choupana
De cada hvrador.

Sou a estação mais riea;
A árvore fratifica
Durante esta estação,., .
No tempo da colheita,
A gente satisfeita
Saúda a criação!

OLAVO BILAC

INVERNO
Ai, como é triste o Inverno!
Busco etn vão aquecer-me! Estação inclemente,
Eu quisera morrer e baixar ao inferno
Porque o inferno ê quente!

Eu, de frio me engelho
Bato os queixos, tirito, e nesta circunstancio,
Saudades tenho até do Verão, cotno um velho
Tem saudades da infância.

A. A.

O INVERNO
Sou a estação de frio..,
O céu está sombrio,
O sol não tem calor.
Que vento nos caminhos!
Trago a tristesa aos ninhos,
E trago a morte à flor.

Há névoa no horisonte,
No campo, e sobre o monte,
No vale, e sobre o mar.
Os pássaros sè encolhem.,*
Os velhos se recolhem
À casa, a tiritar....

OLAVO BILAC
Lembrança do 'Colomí Clube'.
(Correio da Manhã de 23-2-1903).

Lá vai caminho ie Pernambu-
eo, a bordo do "Maranhão", •
corpo embalsamado it José
Isidoro Martins Junior.

Se lá do mundo dos espiritos
• ardente republicano io norte
puder assistir a esta espécie ie
apoteose feita aos seus iespo-
jos, ela deverá causar-lhe ri-
to... Hei de perguntar ao meu
amigo Leopoldo Cirne, antirií-
simo de Martins Junior espirita
convicto e militante, se já re-
cebeu alguma comunicação a
esse respeito. Eu, por mim,
ignoro se os espiritos riem; con-
to verificá-lo depois de morto,
e se o fenômeno realmente
existe, prometo ser o mais hi-
larionfe do» defuntos.

Pernambuco, que rejeitou
aquele filho que o honrava tan-
ío; Pernambuco, que lhe amar-
gurou os últimos dias, infligiu*
do-lhe a mais injusta, a mais
clamorosa das derrotas politi-
cas, deve estar a estas horas
dolorosamente arrependido de
tanta ingratidão. Todas essas
demonstrações ie luto e ie pie-
dade nüo bastam para destruir
o sentimento ie remorso que
lhe deve ter ficado... As hon-
ras conferidas ao morto, que
nada sente, não apagam a lem-
branca ias maldades feitas ao
vivo, que sofria*

Um dia, atravessando uma
praça pública ie Madri, en-
frentel com a soberba estatua
io autor do "Don Quixote", que
ara fé um ios meus Idolot Ittt-

MARTINS JUNIOR
rários. Olhando para aquela fi-
gura ie bronze, imposta à ve-
neração io mundo, só me lem-
brei que Cervantes, depois de
defender a pátria no campo ie
batalha, ianio-lhe o seu san-
gue, e de imortalizá-la no livro,
dando-lhe o seu gênio, teve por
única recompensa a calunia, a
miséria, o despreso, a vaia da
garotada, que o achava ridículo
por ter sido estropiado em Le-
panto. '

Entretanto, aquela estátua
era uma reparação dot séculos;
os espanhóis de hoje não são
responsáveis pela ingratidão
dos seus avós, e todo o tempo ê
tempo quando se trata de fazer
justiça. Burlesco seria que a
Cervantes levantassem um mo*
numento os mesmos que fizer
ram dele a criatura mais infe-
liz, mais dolorosa, mais como-
vedora que ainda brilhou na
história da literatura de todos
os povos.

Esses, qtie trouxeram o cada-
ver ie Martins Junior numa
passeata espetaculosa, obrigada
á rua io Ouvidor, como um
prestito carnavalesco; esses,
que o remeteram para Pernam-
buco, mumlficaáo pelo procesto
Costa Ferras, sâo os mesmos —
salvo honrosisslmas exceções —
qua escorraçaram ia formosa

ARTHUR AZEVEDO
terra do norte o moço ilustre
que valia por todot eles juntos.

Quem viveu, não direi alguns
dias, mas algumas horas na in-
Umidade ie Martins Junior,
surpreendeu, fatalmente — pois
que ele era expansivo, sincero,
e não sabia fingir — toda a pro-
funda magoa que lhe pesava
nalma. O seu sorriso era triste;
não era um sorriso; era um es-
forço dos lábios. Estava mo-
ralmente envenenado.

Se o não estivesse, creio bem
que o seu organismo físico teria
resistido a uma simples pertur-
bação pulmonar. A moléstia não
encontrou naquela natureza vi-
gorosa e ardente o desejo de vi-
ver, mas o desalento de um ven-
cido, a resignação de uma vi-
Uma.

Ao cair no leito para nunca
mais se levantar, ete disse a al-
guem que ia morrer... A mor.
te ainda estava longe, muito
longe, mas o enfermo não se
sentia com forças nem com de-
sejos de a mandar embora, se
ela viesse, e quando vete, foi
recebida com um sorriso de
agradecimento.

Mas para qae culpar « me*

dade dos "amigos" politicos, se
afastaram de si um moço que
não se amoldava às conveniên-
cias partidárias, nem era sufi-
cientemente passivo para se
deixar dirigir por inteligências
inferiores à sua? A politica foi
e há de ser sempre isso mesmo
em toda a parte. Martins Ju-
nior nãò figura sozinho no res-
pectivo martirológio; seria mui-
to longa a lista dos seus. com-
panheiros de infortúnio.

Este, porem, tinha, talvez, um
pouco mais áe sensibilidade que
os outros, porque a sua alma era
toda delicadeza e melindre.
Poucos homens tenho conheci-
do tio obsequiosos e afáveis. A
sua voz era melíflua e caricio-
sa, mesmo quando se exalava
em queixas, que, afinal não eram
queixas, senão queixumes. Nunca
o ouvi na tribuna, mas duvido
que nos seus discursos houves-
se aqueles arroubos de ódio que
fazem tremer o$ adversários. E
ete sofria ainda mais, porque
não desafogava o, seus ressen-
timentos, porque no .seu coração
de homem fraco havia um /un-
do de simpatia mesmo para os
maus. *

Compreende-se aue ter sido
chefe político no teu fitado na-
tal, e ser coagido, par viver,
a aceitar um emprego na ad-

ministraçio de outro Estado,
deveria maguá-lo profuniamen-
te; mas não foi só isso: Martins
Junior, arrastado pela necessi-
dade, tentou desempenhar em
certas empresas industriais um
papel ae medalhão politica em-
pálhado, que não se compaãe-
cia com a sua idade nem com a
energia do seu espirito de mo-
ço...

E Pernambuco viu tudo isso e
não teve um movimento de afei*
ção paternal: não lhe abriu os
braços, nâo o chamou a si, não
lhe ofereceu a mais leve com-
pensação; abandonou-o, e a pe-
na de o ter abandonado há de
doer-lhe quando olhar para
aquele cadáver conservado, de
barba feita e olhos de vidro.

*
Pobre amigo! "O nosso últl-

mo encontro — escrevi eu para
à "Folha Nova", de S> Paulo —
deixou-me, felizmente, a mais
deliciosa impressão io seu a/e-
to e da sua bondade. Foi a 2$
do mês passado, no teatro, du-
rante a minha recita de autor
da ''Fonte Castalia". Depois ão
segundo ato, Martins Junior,
que assistia, ao espetáculo, su-
biu ao palco e deu-me um abra-
ço tão efusivo, tão carinhoso,
tão de amigo e camarada, que
me comoveu singularmente, nu*
ma ocasião em que eu recebia
muitos outros abraços. Quem
me diria que era um abraço de
despedida, um abraço ie moir-
bundo/"

(Continua na ;
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ArtílUr AZ6V600-M/f(JO)_ MOREmASAMPAIOMutuo)-
K' bom que a história o saiba:

ele chama-se Arthur Nabantino
Gonçalves de Azevedo.

E' o primeiro, e, provavelmente,
«erá o último Nabantino que te-
nho conhecido em minha vida.

Um dia a Província do Mara-
nhão cometeu o atentado de pro-
duzir o célebre "Maranhense" de
escandalosa memória; mas, por
grave que fosse tal delito, não
pode pesar na conciència de quem
tem dado ao Brasil os nomes glo-
riosos de João Francisco Lisboa,
Gonçalves Dias, Henrique Leal,
Gomes de Souza, Odorico Mendes.
Botero dos Reis, Cândido Mendes,
Celso de Magalhães, Joaquim Ser-
ra, Gentil Homem de Almeida
Braga, Theophilo Dias, Raymundo
Corrêa, Aluizio Azevedo e Teixel-
ra Mendes.

Pois bem; o meu homem teve a
felicidade de deixar cair o umbi-
go naquela terra de eleitos e de
Mendes, e tanto bastou para que
as musas dando-se as mãos e en-
toando um coro adequado à cir-
custância, o sagrassem no berço
eomo um dos seus lilhos diletas.

Palavra! se eu não íosse baiano,
quisera ser maranhense.

Em que dia caiu o umbigo de
Arthur não sei dizer, mas foi pio-
?avelmente a 11 ou 12 de julho
de 1855. pois que ele soltara o pri-
meiro vagido a 7 daquele mês e
»no.

Aos quatro anos de idade Arthur
Já lia; aos nove já fazia versos e
tuperiores aos que muito mar-
manjo barbado publica de quando
em vez nos — a pedido — do "Jor-
liai do Comércio"; aos treze o pai
meteu-o no comércio, ambicionan-
do vê-lo algum dia dono de uma
loja no Maranhão. Felizmente,
porem, para as letras pátrias, Ar-
thur sentia completa negação pe-
lo negocio; o balcão horrorizava-o;
o covado, então usado, aterrava-o
não tanto como medida de fazen-
das, mas por servir às vezes de
medida da cólera dos patrões.

As letras atraiam o caixeirinho
e o resultado de tal atração foi que
o rapazinho fundou um jornal de-
nominado — "O Domingo" — que
enchia com suas produções.

Ora, caixeiro redator de jornal
é caixeiro perdido, e assim foi que
Arthur, despedido por inepto de
algumas casas comerciais, viu-se
obrigado, em boa hora, a abando-
nar o comércio, que, naturalmente,
rendeu graças ao céu, por ter ga-
nho aquela perda.

Do comércio passou o nosso Na-
bantino para a secretaria do go-
verno, onde nao esquentou lugar,
porquanto, rendo-lhe atribuída
uma sátira que aparecera contra
altos potentados da terra, o presi-
dente da Provincia mandou-o pas-
¦ear.

MOREIRA SAMPAIO

Ignoro se Arthur algum cila ma- boa foi exibida com geral agrado.
nifestou a sua gratidão ao presi- Seguiu-se a "Véspera de Reis .
dente; — se o nâo fez andou mal. mais tarde "A Pilha de Mana An-
Era caso para isso, pois da demis- gli", um dos maiores, senaao o
são dada em 1873 originou-se a maior sucesso de opereta no Bra-
sua partida para o Rio de Janei- sil, e que abriu de par em par afl
ro, onde o Arthur Nabantino tor- seu Butor as portas de todos os
nou-se o Arthur Azevedo que to- teatros,
dos admiramos e aplaudimos. De então para cá tem sido um

Vir para a corte é coisa fácil; nunca acabar de triunfos, que nao
mas encontrar um emprego, hoc enumero por naao caber a enume-
a.iaaa. ric labor esl r&c&o nos limites deste despreten-

— Vou empregar-me em algum cioso artigo, o qual nao ambiciona
colégio, pensou Arthur; ensinarei nome de biografia, visto que a bio-
meninos grafia de Arthur Azevedo nao se

Com esta reso]uça"ao dirigiu-se a pode escrever em duas ou tres
um colégio importa-nte. colunas, mas em alentado volume.

Qué pode o"senhor ensinar? Pouccs escritores, bem poucos,
perguntou-lhe o diretor. terão produzido tanto como ele

_ Francês mim ""»* de dez anos'
Ah! Temos um excelente pro- Arthur é incansável; faz verda-

fessor dessas matéria... deiros prodígios de trabalho.
Às suas ordens. Desculpe... , Nüo ha muito que ele era a um

E lá se foi o meu Arthur para empo: empregado publico reda-
oaatrn coléeio <or do Diário de Noticias', da

Então osenhor propoe-se eu- "Vida Moderna'* e do »Metpietre-
, _ **" pi™ fe., correspondente do "Diário

Francês e geografia. Mercantil-, de São Paulo, e cola-
Sou eu mesmo quem leciona borador da Estação _

essas matérias... por isso sinto E durante todo este período nao
^jit0 cessaram os teatros de fazer re-

- òh! senhor! queira deseul- pr«entar composições suas.
_ar Devo desde já declarar, em bem

Num terceiro coléeio' dos créditos do oficial da Secreta-
PossT ensinai¦ íJancfa, geo- «» J» Agricultura que, das 9 da

grafia, português e até mesmo manha as 3 da tarde dos dias uteií,
aritmética. ele s° trabalha para o Estado.

Ah! nós precisamos de um Imaginem que tempo tem para
professor de latim... Enfim, dei- descansar!
xe-me a sua residência, se houver Pois apesar disso engorda, en-
necessidade... gorda cada vei mais.

E' favor As suas ordens. Os invejosos, que os tem Arthur
No Coléeio Pinheiro" em não pequeno número, vendo-o
__ t9 produzir tanto, acusam-no de «-

 Tudo' crever tudo "sobre a perna".
O diretair gostou da resposta, Que grande acusação!

Arthur expliccu-!he a sua posição Quem dera a muitos deles produ-
e ficou empregado como professor zir "sobre a mesa" e com vagar,
de português. pensadamente, metade e tão bom.

Ensinando no colégio, trabalhai!- E depois, que diabo! o jornalis-
do no jornal "A Reforma", que ta que é obrigado a escrever "au
então existia, viveu o meu amigo jour le jour" há-de forçosamente
até 1875, em que foi nomeado escrever "sobre a perna", do con-
amanuense da Secretaria da Agri- trário não será jornalista,
cultura, onde até hoje se tem con- Outra pedra de escândalo ex-
servado com grande satisfação de piorada contra o meu amigo foi
seus chefes que nele encontram o ele declarar-se homem prático,
um excelente e zeloso auxiliar, dl- Homem prático, o Arthur!
eno de ombrear com os melhores Só quem o não conhecer pode
funcionários públicos. acrediar em tal.

Tendo firmado uma posição que Arthur é o homem menos prátl-
o abrigava das primeiras necessl- co do mundo, tudo quanto há de
dades. Arthur entreeou-se à von- menos prático,
tade aos trabalhos literários. Não tivesse ele a alma que tem,

O poeta desenvolveu-se: o pro- alma grande, nobre e generosa, e
fador aperfeiçoou-se: o critico re- só assim poderia ser homem prá-
velou-se; o comediógraío surgiu tico.
possante e fecundo. — Tão pouco prático é. que, ga-

As faces, porem, mais salientes nhando muito dinheiro, se morrer
do talento de Arthur Azevedo são. amanha apenas deixará em testa-
incmtestavelmente, o teatro e a
poesia.

A sua primeira composição dra-
mát ie a representada foi o —
"Amor por anexins" — excelente
comédia em um ato, que ainda
hoje figura no repertório de algu-
mas companhias e que até em Lis-
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Túmulo de Arthur Azevedo, no cemitério de São Francisco Xavier

mento à família, o que talvez náo e ele só tiver cinco, irá tomar em-
deixar muitos dos que, prestados os cinco que faltam pa-

ra completar a quantia.
„„   _ Se isto é ser prático, por Deus!

Arthur é um — mãos rotas; — vivam os jornalistas "teóricos"
mais práticos do que ele,
acusam: honradez e pobreza.

conhece tanto o verbo — dar
como desconhece o — guardar —;
e, se algum dos que o apodam de
prático lhe for pedir dez mil réis fevereiro de 1887 — N.* 110)

que teem casas e apólices!

(Na "A Semana" — Rio,

FRAGMENTO
De uma carta de pesame a Arthur Azevedo

Sus! amigo, abandona essa poeira manchada
De sangue. Astros alem! quebra o terreno laço,
£ faz da tua dor, para fugir, a escada

Da terra paia o espaço...

Ergue-te alem do mundo o alivio procurando,
Hão de achá-lo no azul os castos pensamentos
Como as velas no mar as asas desfraldando

Para colher os ventos...

Verás em baixo: a terra, a luta sanguinosa.
De altiva cordilheira o longo ossuário frio
De cujos flancos pende a espada luminosa

De sonoíento rio.

E reconhecerás a grande indiferença,
Todo o negro desdém que transpira das cousas;
Mármore que se presta ao templo alto da crença

F. ao Ínfimo das lousas.

Verás que tudo morre, as árvores, a rama.
£ o ser tomado à lei que tudo o mais governa,
Ah! tudo, exceto a dor que a saudade embalsama

Para torná-la eterna.

Não é no mundo, pois, que se encontram lugares
Onde pasçam do solo essas estranhas flores,
Próprias para guardar as lágrimas — altares

Próprios das nossas dores.

Muito acima talvez do que a idéia concebe,
Sobre as constelações que a vista nos consomem.
E' Jâ que existe a flor que, de certo, recebe

As lágrimas do homem.

Sim! porque em todos nós existe uma agonia,
Nuns, a dúvida ou crença e noutros, a certeza —•

Um perfume sutil que, certo, denuncia
Existir essa flor por sobre a "ahireza.

JOAO RIBEIRO. {Novidades d» M-?-«W>. ' ARTHUR AZEVEDO. HUMA CARICATURA DS JVL1AO MACHADO
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VELHOS TIPOS - ARTHUR AZEVEDO
Quatro maridos a Sinhd recusa:
Vm anulado e honesto negocianU, ,
Vm militar intrépido e arrogante, •
Dois empregados públicos. Abusa.

Sonha a donzela um pálido Caeusa
(Pálido t bacharel) meig, elegante,
Que em doces versos líricos a canle...¦¦
Ai da mulher com pretensões a Musa!

— Tenho o meu ideal! exclama altiva.
B, enquanto atrás desse fantasma corro,
Corre-lhe a mocidade fugitiva...

Vendo-se tia, a mísera recorre
Aos enjeitados: cada qual se esquiva.,,,
faz-se devota t solteirona morro.

II
Entre mendigo e sórdido garoto.
Sempre a passo de cão» sempre a pedir.
Irás surrada farpeia e chapéu roto,
A barba por fazer, botas a rir.

Sabe de cor os códigos: é douto:
Porem, quando se mete a discutir,
Da boca hedionda vê-se-lhe sair-Tremenda asneira em cada perdigote.

Enquanto dura o seu labor maldito,
Sobraca o distintivo do malsim:
Um rolo sujo de papel escrito.

Nauseabundo charuto, já no fim.
Queima Ilu- os beiços. — Ora aí tens descrito jO tipo vil dc um reles bclegmm.

III

Ele quase pôs doido iim pobre mestre-escola
Que, à custa de trabalho e singular paciência,
De saber ler corrido a módica ciência
Vm dia lhe meteu na rígida cachola.

O empenho pôde, pôde a milagreira mota
Que as outras todas move. exceto as da decência.
Fazê-lo bacharel. Mimoso da existência,
Num canudo de folha o pergaminho enrolai

A fortuna o acolheu sem ter sorrisos parcos:
Eleito deputado, e conselheiro, sério,
Vitorioso e felis passou todos os marcos!

Morreu; mas nota bem, leitor, que é o cemitério
A casa onde morava outrora o conde d'Arcos
£ a mortalha o fardão de senador do império,

IV

Um cochicholo habita exposto k chuva, •
Sede das pulgas, capital dos ratos;
Come os sobejos dos hotéis baratos
£ não conheces} espirito da uva;

Tem pena de molhar o guarda-chuva
£ de sujar a sola dos sapatos;

Nunca lhe viram dois vinténs ingratos
Orfao sem pão, necessidade viuva.

No entanto avultadíssima quantia
Guarda de um cofre sólido no fundo, ,
Pois de casas bancárias não se fia,

E quando à cova entrega o corpo imund»V
Dos herdeiros a cáfila vadia
Por conta dele vai gozar o mundo.

Jata-se o parvo em reuniões brejeirem
Das mulheres por ele conquistadas,
Pobres senhoras, viuvas e casadas,
£ mesmo algumas que ainda estão solletrêtl

Só entre o Botafogo e as Laranjeiras
Três damas há por ele apaixonadas,
Que nas suas alcovas perfumadas,
Noites de amor lhe dão, hospitaleiras.

Fatigado, afinal, de tanta peta,
E invejado por cínicos devassos.
De tais calúnias cada qual trombeta, \

Venérea sede vai matar nos braços
De uma infeliz mulher, barata e preto.
Lá para a rua do Senhor dos Passos.

A ORIGEM NOVELESCA DE
ALUÍZIO E ARTHUR AZEVEDO Josué Monte lo

Nos recuados tempos de 1835,
Emilia Pinto Magalhães, lis-
boeta de origem, passava por
ser a mais bela sinhá-moça da
pequena cidade de S. Luiz do
Maranhão. Tinha ela por essa
época dezessete anos — e cons-
titula o encanto e a graça dos
salões elegantes com a sedu-
ção de sua presença perturba-
dora. Essa sedução resultava
so mesmo passo, de sua beleza
tísica e dos refinamentos de
¦eu espírito, por isso que a jo-
Tem portuguesa, educada no
Colégio N. S. da Glória, era en-
tão a alma mais brilhante des-
Se famoso eduncandãrio man-
tido durante muitos lustros na
capital maranhense pela tradl-
cional família dos Abranches
de Moura.

Emilia viera para o Maranhão
aos cinco anos de idade» num
daqueles lerdos brigues que fa-
liam viagem direta entre São
Luiz e Lisboa. Fora trazida pe-
los pais, que emigraram para o
Brasil & procura da fortuna. A
capital maranhense era ainda,
Dão obstante a independência,
mais uma cidade lusitana do
que brasileira, tão grande era
o número de antigos reinos em
¦ua população heterogênea. O
Maranhão tinha mais contactos
com Portugal do que com a
corte — como então se chama-
Ta ao Rio de Janeiro. Os mara-
nhenses de recursos iam para
Coimbra e faziam na velha
universidade os estudos supe-
riores. E flrequen temente, em
barcos morosos e inseguros,
aportavam ao Maranhão novas
levas numerosas de lusos iml-
grados. Dessa forma, a influên-
cia de Portugal se processava
simultaneamente por duas vias
poderosas, dai decorrendo, no
cotejo do Maranhão com o
resto do Brasil, uma impregna-
ção mais rica da cultura lusl-
tana, revelada claramente atra-
vés da língua, dos costumes, das
tradições e dos festejos popu-
lares — principalmente daque-
les que se realizavam no amplo
arraial das Igrejas, sob a invo-
cação dos santos milagrosos em
Portugal.

No primeiro império, em São
Luiz do Maranhão, o português
deveria Julgar-se ainda na sua
própria terra. O comércio e a
indústria estavam em mãos de
lusitanos. Portugueses eram os
r»inclpals senhores de enge-

nho e os grandes donos da la-
voura. Os maiorals da terra
eram, em suma, homens de Por-
tugal.

S. Luiz do Maranhão por essa
época Já Unha mais de dois se-
culos. Começava a povoar-se de
imensos e altos sobradões de
azulejo. Tinha os seus pruridos
provincianos de cidade culta —
e havia nas suas escolas pro-
f essores modestos que eram la-
tinlstas de vulto. A literatura
chegara a ser o predileto assun-
to dos salões. E as familias se
orgulhavam das meninas que
sabiam de cor muitas poesias e
as recitavam com desembaraço
nos serões preciosos.

Emilia crescera como uma fl-
gura de muito destaque nesses
serões de família. A esses en-
cantos de espirito juntou, com
a adolescência, os atrativos m
seu corpo esbelto e dos seus
olhos lindos num rosto que des-
lumbrava. Aos dezessete anos
era cortejada e querida por to-
dos os homens. Culta e bela,
nenhuma outra slnha-moça po-
deria competir com Emilia nos
salões maranhenses.

Um dia, bruscamente ela de-
saparece da sociedade. E espa-
lha-se a noticia de que a
mais linda moça do Maranhão
vai casar-se dentro de poucos
dias. E o noivo, para surpresa
de todos, não é nenhum daque-
les rapazes aos quais ela con-
cedia nas grandes festas da
província a honra de uma vai-
sa. Sabe-se apenas que é por-
tuguês e tem um apelido: —
Antônio Branco. Mais tarde veio
a saber-se que era um comer-
ciante apatacado no bairro da
Praia Grande.

O noivado fora imposto pela
família — tal como se lê nas
novelas do romantismo. Emilia
não fora consultada. Apresen-
tam-lhe um dia, um lusitano
desengonçado e bruto — e co-
municam-lhe que esse é o ho-
mem de quem haverá de ser
esposa. Educada na obediência.
Emilia nâo sabe recusar. E nas-
ce dessa fraqueza o primeiro
infortúnio de seu destino.

Menina-e-moça é levada da
easa de seus pais por esse ca-
samento. O marido não a com-
preende. Estúpido e burguês
quer apenas que ela o satisfaça
nas suas exigências sensuais.
Emilia procura nm refúgio nas
leituras. Passa as horas lendo,

enquanto o marido está fora no
trabalho. Quando ele chega, es-
conde rapidamente o livro: ele
nâo quer que a mulher encha a
imaginação com as histórias
dos romances. Emilia é uma
sombra silenciosa na longa ca-
sa deserta. Não reclama, não
se insurge contra as asperidões
daquele marido boçal. Ela está
grávida — e espera que, com o
nascimento de um filho, Anto-
nio Branco melhore o gênio
turbulento. O tempo roda — e
a criança nasce: é uma bela
menina. O pai mal olha a filha
—- e continua a tratar a esposa
com as mesmas grosserias. Emi-
lia avalia, então, todo o tama-
nho de sua desgraça. Refugia-
se agora no amor da menina e
divide o tempo entre os desve-
los à criança e as breves horas
de leitura. Uma notícia vem,
entretanto, perturbar essa des-
ventura conformada: D. Emila
tem noticia de que o marido,
na sua própria casa, fez de uma
das escravas a sua amante. A
ofensa é muito cruel para nâo
ser respondida. E ela reage. O
homem se transfigura, porque
não admite que a esposa o cen-
sure, e tenta esbofeteá-la. Em
seguida' sai bruscamente de ca-
sa e deixa a esposa chorando.
Volta ao trabalho, no seu co-
mercio da Praia Grande. E re-
gressa ao lar à noite, quando
a cidade já se encheu de luz
com a flama parada e chiante
dos lampeões de casa»

Antônio Branco sobe as es-
cadas do sobrado. O casarão
está vazio, sem o choro da filha
e o rumor dos passos leves de
d. Emilia. Chama pela mulher,
no seu vozeirão de homem inso-
lente. E em resposta os escra-
vos lhe vêem dizer, com ar de
mistério, que ela saíra havia
muitas horas e que levara a
filhinha consigo.

A fuga escandalizou a cidade.
S. Luiz tinha hábitos patriar-
cais: era cheia de escrúpulos e
preconceitos. Nunca se havia
dado um fato igual na história
da sua sociedade. As grandes
senhoras, mesmo incompatibl-
lizadas com o marido, não ti-
nham topete para abandona-
los: preferiam passar uma exls-
têncla inteira no sofrimento,
muitas vezes sem trocarem du-
rante anos a fio uma única pa-
lavra, a confessarem a dlscór-
dia conjugai por um gesto he-

róico como o de d. Emilia. O
episódio foi logo espalhado e
comentado. E as graves mulhe-
res honestas julgaram rápida-
mente o caso como uma atitu-
de merecedora de castigo. Co-
meçou contra a infeliz uma
campanha terrível. Trataram
primeiro de descobrir o seu pa-
radeiro — e a encontraram em
casa de uma velha amiga que,
desafiando a cólera coletiva, se
a-piedara daquele enorme infor-
túnio. Os moleques de recado
entraram a levar-lhe cartas
cruéis e anônimas cobertas de
labéus e palavrões mais vis. E
houve mesmo quem lhe man-
dasse doces envenenados, nu-
ma revelação do propósito cri-
minoso de a matarem para cas-
tigo da afronta à sociedade do
Maranhão. D. Emilia reagiu
pelo silêncio a todas as ignomí-
nias. Deixou-se ficar. em casa
da amiga, à espera de que o
tempo corresse. Era um velho
sobradão da rua do Sol. nos ar-
redores da fonte do Ribeirão.
Nunca ninguém a viu estender
a cabeça nas sacadas de ferro
de seu refúgio. Dia e noite ao
pé da filha pequenina, distraia-
se, nessa prisão voluntária, em
prolongados trabalhos de agu-
lha, bordando enxovais para as
ricas famílias da cidade. Os
meses passaram. Nos austeros
serões da província, foi pouco
a pouco morrendo a memória
do escândalo. Mas d. Emilia
nunca mais adiantou a cabeça
no retânguio das janelas, para
espiar aqui fora o bulício das
ruas. O marido deliberara -sair
da cidade, humilhado com o
que sucedera. Fora para a cor-
te — e andava por lá sem pro-
messas de voltar. Agora, uma
outra amiga já subia sem re-
ceio os degraus do sobrado, pa-
ra uma hora de conversa com
d. Emilia. Essas visitas finali-
zavam freqüentemente em sa-
raus literários: recitavam-se os
velhos poetas portugueses, en-
quanto o piano chorava deva-
garlnho os compassos da Dali-
Ia. E nesses serões, d. Emilia,
como nos tempos de juventude,
voltava a ser a figura mais des-
tacada. •>

? ?
Ainda em luta com a arlsto-

cracia da cidade fronteiriça e
rival de Alcântara. « burguesia
de São Luiz do Maranhão pa-

voneava por dois modos a sua
grandeza: pelos azulejos de seus
sobrados e pelo aprumo das
vestes, com que gostava de sair
à rua. Formou-se mesmo na
cidade uma tradição de ele-
gâncias. Anualmente, pelos fes-
tejos católicos de Nossa Senho-
ra dos Remédios, no arraial em
frente à pequena ermida man-
dada erguer pelos jesuitas, era
eleito pe!o povo, escolhido en-
tre os rapazes das melhores fa-
mílias, aquele que, até os feste-
jos do outro ano, ditaria a mo-
da na cidade. Havia, assim, uma
permanente preocupação das
roupas bem trabalhadas — e
chegou-se a mandar alfaiates
na corte e mesmo na Europa
para atender aos luxos dos
burgueses do Maranhão. Desses
combates por uma elegância
mais perfeita, a província guar-
dou alguns nomes, que ainda
hoje são lembrados nas crônl-
cas e nas tradições de família:
Silva Porto, Paula Duarte, Ca-
zuza Lopes, Tavares Belfort,
Da vid Gonçalves de Azevedo...

O último era alto funcionário
do Consulado português no Ma-
ranhão; exercia nessa reparti-
ção diplomática as funções de
vice-cônsul e chanceler. A esse
título juntava mais os de Ca-
valeiro da Imperial Ordem da
Rosa e da Ordem de Nossa Se-
nhora de Vila Viçosa; fora con-
decorado com a medalha nú-
mero dois das Campanhas da
Liberdade, por atos de heróis-
mo, e era reputado, pelas pes-
quisas feitas no passado lusita-
no. um historiador de grande
mérito. Era uma figura queri-
da e admirada em São Luiz do
Maranhão. Chamavam-no, pa-
ra o diferençarem de um homô-
nimo também ilustre, de David.
o Belo. E belo ele o era real-
mente: alto e louro, impressio-
nava as mulheres casadoiras
da província e constituía, com
a sua viuvez recente, um ex-
celente e cobiçado partido pa-
ra as sinhãs-moças de São Luiz
do Maranhão.

David Gonçalves de Azevedo,
poucos anos depois da fuga de
d. Emilia, encheu a cidade com
um escândalo ainda maior:
passou a morar com a mulher
de Antônio Branco em pleno
coração da capital maranhense,
em um sobrado da rua do Ma-

(Continua na pagina 1MI
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À N T O I N E "" Arthur Azevedo
I . memos diante de Salvini; mas afligidos a toda a hora, a todo efetivamente, ser-lhe desagra.

Desde quarta-feira passada é nã0 me parece que ele revolu- instante, de dia e de noite, pelo daveis.
nosso hospede o teatrologo mais ckmasse, como se diz, a arte de problema da vida... Se eu advinhasse que a alma
interessante que o velho mun- representar. Estabeleçam uma relatividade errante do pobre Sarcey causa'
do poderia, neste momento, o seu trabalho é completo co- justa, e digam-me se a repre- ria a Antoine tão violentos asso-
mandar ao Rio de Janeiro: An- mo imitação da vida: o espe- sentação da Honra no teatro mos de indignação, nenhuma
dré Antoine, o fundador da- ctador esquece-se, realmente, Lírico não foi uma honra para referência teria teito, nos meus
queie Teatro Livre, que come- de que está no teatro quando o os nossos pobres artistas. escritos, ao famigerado crítico
çou com ares de brincadeira na vê e o ouve; mas a mesmissima Aí está o que vem dar razão do Temps. Entretanto, talvere
turbulenta e irreverente Mont- impressão já me causava, há ao que muita gente considera os' meus leitores estejam lem-
martre e hoje ocupa um lugar viate anos, a representação das as minhas utopias; aí está o que bradas de que, se invoquei
importante na historia do tea- peças de atualidade na Come- prova, do modo mais eloqüente aquela grande alma, que talvez
tro contemporâneo. die Francaise: não creio que se e irrefragavel, que não sou um não fosse uma alma grande, foi

jg $ ^ possa representar com mais na- visionário ridículo quando digo para confessar lealmente, ho-
Devo coiüessar com toda a turalidade, com mais verdade, e sustento que com elementos nestamente que não tinha podi-

franqueza, que, em matéria de do que faziam Got, Coquelin,
teatro, sempre me deixei in- Delamay, Fcbvre, Thiron, etc.
fluenciar pelo velho Sarcey: e a tradição vinha de longe:
trago, portanto, para a aprecia- Samson, Regnier, Bressant, Pre*-

esparsos que nos restam no pes- do emancipar osmeu espírito das
soai dos nossos teatros, outrora teorias do mestre; foi para os
tão bem guarnecidos, é tempo por de sobre aviso contra tudo
ainda de formar uma compa- quanto eu pudesse dizer dos no-

ção dos homens e das coisas, Vost, Bouffe, etc, — e ainda nhia dramática, sinão de pri- vos processos de produção dra.
um espirito subalterno e disci- maij longe os Baptistes e os meira ordem, ao menos que não uiática. -E não me envergonho
plinado, que aliás não me im- Prévillès já tinham a preocupa- nos envergonhe, e seja o pri- desta situação subalterna e, se
pede de ver, ou, pelo me- ção de representar como vi- meiro núcleo de uma agremia- quiserem, errada do meu espl-
nos, entrever a verdade onde viam. cão mais perfeita. rito, porquem não é muito que
ela'esteja. Acredito que Antoine deixe de * * rt neste pais. que passa em Fran-

Hoje, quinze anos depois da explorar,-como faziam aqueles ca por uma região selvagem,
fundação do Teatro Livre, e grandes mestres, a frase de efei- Agradeço ao ilustre Antoine onde se encontram serpentes
tendo acompanhado dia a dia to, e tenha o mais absoluto ter nos trazido a esmola da sua nos corredores dos hotéis, haja
todo o movimento do teatro em despreso pela "roda de palmas" arte impecável, ter nos propor- um homem que pensa como
França, experimento, ao ver em infalível, facílima, insignifican- cionado o inefável ensejo de muitos ainda pensam em Pa-
cena La filie Elisa, ou qualquer te; isso, porem, não constitue, admirar e aplaudir; mas agra- ris, — sim porque a alma de
outro drama sem principio nem não pode constituir uma revolu- deço-lhe também e principal- Sarcey só verri a rua do Ouvi.
fim, isto é, sem exposição nem cão: será, quando muito, uma mente o nos ter mostrado que dor quando se cansa do boule-
desenlace, a mesma desagra- revolta.
vel impressão que o velho cri- w. ¦¥ *
tico sentia' e sabia exprimir
com tanta simplicidade e bom Não contente com descobrir
senso na sua prosa de burguês autores, Antoine fundou, no seu
letrado. próprio teatro, uma, escola dè

vard
E nao é muito, natural, per-

gunto, que eu, longe do movi-
fnento becqueano, me deixasse
levar por um critico de quem

O nosso ilustre hospede rèa; Antdine traçou ante-ontem um

a nossa prata de casa nao e,
graças a Deus, um reles pechis-
beque.

"Sio 
há dúvida que ele tinha artistas, de onde alguns saíram lizou ante-ontem a sua anun- elogio tão. largo, reconhecido

razão, porque o público, juiz como Gésnier, Guetry e Dume- ciada conferência, lendo algu- nele o conservador oficial da
supremo, reconheceu que esse ny, que o enchem de satisfação mas páginas bera escritas, tão arte e da literatura dramática
teatro novo desfavorecido de to- e de orgulho. Ao seu lado lá es-
dos os artifícios da imaginação, tá um discípulo querido,

bem escritas que pareciam obra de França, Isto é, de dois sé-
de um jornalista de profissão.., eulos de glória?

nenhuma beleza exibida igno- Grand.. o brilhante; o impetuo- e de talento. Alem disso, graças
rada dos gregos e dos latinos, so artista, cheio de vida e ta-
O que hoje subsiste do primiti- lento; outro discípulo, Signo-

sua admirável dição, conse-
guiu, sem nenhum esforço apa-

vo repertório do Teatro Livre ret, admirável de sobriedade e rente, que uma platéia estran
ião precisamente as peças que finura, — e outros, tão identi- geira apreendesse, as menores
utilizaram as fórmulas consa- ficados com o mestre, tão afi
gradas pelo uso e que foram es- nados entre si, que chegada ser antes, do seu artigo
critas por dramaturgos hábeis uma volúpia intelectual vê-los e
que, depois de um assomo fueaz ouvi-los no palco.
de independência e rebeldia, $ $ $ -
ge convenceram de que sem
aquelas fórmulas não há teatro Entretanto, assistindo ante-
possível Por isso, o repertório ontem à representação da Hon-

Releva, entretanto, lembrai
que num dos-.meus artigos eu
disse que Sarcey morreu na
ocasião precisa em que ia, tal-
vez, renegar os velhos idolosr

sutilezas do seu discurso, ou 0s imt, últlmos j0ihetins res-
sentiam-se de uma tendência

IX) nosso pais. tinham dito ao visível para se deixarem arras*
grande artista, em França, coi- tar na onda do renovamento:
sas incríveis, como, por exem- eu, que estava longe, não tive
pio, que ele viria encontrar no a fascinação direta e fácil: con-
Rio de Janeiro uma enorme fio-- tinuei, e continuo a pensar que
resta virgem, cheia de papa- o teatro francês, criado por Mo-

1
atual de Antoine. a parte uma ra, tive um prazer de outra es- gjio5 e macacos. Felizmente Here, tem tradições que devem
ou outra peça que se conserva pécie: para n<jS( Antoine por enquanto ser respeitadas,, e constituem
dele, não pelo que fez o autor, - O drama de Sudermann foro nada aqu{ yju que n0s enver- um patrimônio universal,
más pelo que faz o artista (e ano passado posto em cena pela gorihasse aos olhos do mundo Esse respeito nâo oferece o
easo da Enqitile e da Filie Eh. companhia Dias Braga. Ante- civilizado, á-não ser a alma de menor obstáculo à obra de re-
sa). compõe-se inteiramente de ontem era a ocasião de um con- prancisque Sarcey, que deixou novamento. Fossem todos os
trabalhos produzidos com fronto tremendo entre os nos- os campos Elyseos e, pelos mo- dramaturgos como Henrl Bec
preocupação absoluta dos efei- sos artistas e os artistas dirigi- ,jos an<ja espairecendo na rua eque, o fundador da nova es-
tos clássicos dos pelo homem universalmente ao ouvidor. cola, e eu nada, absolutamente

Sem o parecer à primeira vis- apontedo como um grande re- iludido, sem dúvida, por in- nada teria que dizer; fossem to-
ta, Brieux revela-se discípulo de novador da arte dramática, pe- foralações que lhe prestaram dos comp Brieux, e minha pena
Labiche, como este se revela lo célebre Antoine, consagrado ^epote da süa chegada, o cria- só teria aplausos para eles.
discípulo de Scribe, e ambos de pelas maiores ilustrações do dor d0 Teatro Livre parece es- Antoine declarou que as peças
Molière, que ainda é, e será nosso tempo. tar convencido de que no Bra- do seu repertório Unham apenaf
sempre, a inexgotavel fonte on- Pois bem: o confronto foi hón- sil, em matéria dé Teatro, a ml- uma preocupação: o estudo das
de todos bebem há dois séculos, roríssimo para os artistas do nha opinião tem algum peso, questões sociais. Nesse caso es-

Aos que por ventura estra- Recreio Dramático- Não quero quando a verdade é que não me tão, efetivamente, Blanchette,
nharem o ter eu aproximado com isto dizer que repre-senta*- recomendo,, nem me reco- La filie Elisa, Les remplaçantes
Brieux de Labiche, peço que co- sem a peça melhor que os ar-
tejem Maman Sabouleux, deste tistas franceses, comquanto Fer-
velho autor, com Les replaçan- reira de Souza/no papel do ve-
tes. a comédia representada lho Heineck, me parecesse mui-

mehdei jamais à considera- è Vhonneur; más em todas as
ção dos meus compatriotas nem outras representadas até hoje
pela niiriha produção teatral, onde está a questão social? Al
que nádã tem de literária, nem gumas delas são insignifican-

ontem, deliciosa de engenho e to mais completo que o seu co- pelo meu espírito de critica, cias tais, que apenas «se salvam
de originalidade. lega do Lírico; descontada, po- sendo eu o primeiro a declarar, pelo trabalho dos excelentes

Pondo de parte Venquéte e rem, a diferença do meio, do com a franqueza e bonhomta artistas da companhia.
La filie Elisa, que subsistem ambiente, da educação do esti- que me caracterizam, que, des- De resto, Antoine é o pri-
pela interpretação, que peça mulo, dos recursos, e, sobretu- preocupado de toda e qualquer meiro a reconhecer que o seu
nos tem dado até hoje Antoine do, da disciplina, a "palma ca- veleidade de doutrinados, nera teatro não deu ainda completa*
que se af?ste dos velhos mol- beriá aos nossos. procurei orientar a minha opi- mente de si...Por enquanto não
des? Blanchette é feita segundo Folgo de que a companhia nião por um estudo profundo de passa do fumier d'oú surtira
qs processos da velha escola, tai francesa proporcionasse ao pú- toda a evolução do teatro euro- quelque jour te chef d'ceuwe
qual a fariarn. com um pouco blico o ensejo de decisiva pro- peu, nem tive nunca a preteh- revê. Tanto não disse eu: tanto
mate de reserva» Augier ou Du- va, no momento preciso em que ção de impô-la a ninguém. não me. atreveria a dizer...
mas: Boubouroche é tão teatral parece resolvida a questão do Demais/flo que escrevi e pu- O exímio artista lamentou <e
eomo Georges Dandin, e L'hon- Teatro Municipal. bliquei em três jornais com re'- quanto lho agradeço!) não ser
neur é uma comédia alemã, fel- Que melhor argumento do feréncia a Antoine desde o dia brasileiro para fundar entre nós
ta com material francês, e que que este poderei invocar em fa- em que chegou, e antes mesmo o teatro nacional. Não creio
<os franceses importaram como vor de uma instituição pela que chegasse, tanta e- tão sin- sinceramente o digo, que conse-
nós outros imnortamos o clio- 'qual há tanto tempo me,bato? cera justiça fiz ao seu esforço, guíssè muita coisa cOm as fa-

Reparem bem, meus senho- — registei com tanto entüslas- mosas tranches .'de Ia vle; tal-
res: de um lado, artistas de Pa- mo*os serviços por ele prestados vez não encontrasse' no Rio de
ris, isto é, da primeira cidade ao progresso dás letras drama- Janeiro terreno tão preparado
e a mais teatral do mundo, *— ticas, — tão informado me mos^ como em Paris, onde, aliás, se
artistas consagrados pela críti- trei de incontestável e vitoriosa viu obrigado a modificar a se-

Antoine a slória de haver pro- ca, artistas de um teatro.de influência que ele exerceu, e mente Para obter um princípio
duzido na literatura dramática combate, "que acompanham An- ainda exerce, pois está em pie- de colheita. O nosso teatro na-
um renovamento cuja necessl- toine como os apóstolos acom- no vigor de corpo é de espirito, cional tem um grande modelo
dade se impunha; a glória de panhavam Cristo, mas com a sobre um renovamento cujabe- na Comédie Francaise. Podesse*
haver descoberto uma brilhan- diferença de que gozam de to- cessidade se fazia .sentir, ¦— mos nós conseguir uma orga-
te plêiade de autores, que, sem das as comodidades e regalias- censurei com tanta veemência nização assim, mesmo dizendo
ele não abririam brecha, talvez, do outro lado, artistas, abando- o abandono em que a sociedade como Antoiner — Rien de Sar
naquela muralha da China, que nados pelo público, pela críti- carioca deixava os espetáculos cev!
era o teatro literário em Paris, ca, pelo governor atores que da companhia francesa, que. Talvez que o Ilustre teatrólo-
ferozmente guardada por mela por bem dizer se governam a si apesar da honra singular e go parisiense reconheça, mais
diizla de medalhões inamovi- próprios, sem ter quem os étí- inesperada de haver merecido a dia menos dia, que não o enga-
veis Ainda o não admiramos sine, quem os guie, quétoos es- atenção de. um artista célebre, nava totalmente quem lhe dizia
nos seus grandes papéis- bem clareça, — trabalhando inglo- estou magoado pela insídia eom que neste pais há muitos maça-
iei que o seu talento nos guar- riamente, na incerteza de terem que do»-mens escritos lã tradu- cos e papagaios Há-os: mas
da maravilhosas surpresas, e nos no oatro dia o necessário para ztram, par» ele ouvir, algum nenhum deles ê, com certeza,
fará tremer, como outrora tr*- compra* o pêo quotidiano,' • trechos que, bolados, poderiam, Arthur Axevedo. "

eolate fabricado cóm o nosso
cacau. * "* *

Entretanto, ninguém pode ti-
rar ao Teatro Livre, isto é, a

No dia da morte de
Arthur Azevedo

OLAVO BILAC

De certos dias de Londres, de
espessa névoa e sinistra melan-
colia, costumava Stendhal di-
zer: "são dias em que toda a
gente tem vontade de se enfor.
car..."; de certos dias do Rio
áe Janeiro é o contrário que se
deve dizer: "São dias em que
até os homens mais infelizes e
mais desesperados abençoam a
ventura de viver..."

Foi destes o dia de ontem —
uma divina harmonia de sons e
de cores, um desafio ardente
entre o verde das árvores e o
azul do céu — e a voz das ci-
parras, numa exaltação frenéti-
ca, cantando um hino ao sol...
E foi num dia assim que morreu
Arthur Azevedo — ele tão alegre,
tão amigo da vida, tão contra-
rio a todas as idéias de desâni-
mo e pessimismo, conservando
aos cinqüenta e três, anos o
mesmo riso de criança com que
aqui chegou, desconhecido e
pobre, vindo do seu longínquo
Maranhão à conquista do pão e
da glória!

Já os seus olhos, que com tan-
to agrado c tanta devoção gos-
tavam de contemplar as coisas
belas do mundo, não viram o
fulgor olímpico da manhã de
ontem; quando as cigarras co-
meçavam ,a partir para a sua
festa da exposição, Arthur Aze-
vedo agonizava, e caia no le-
targo supremo.

Se alguém se pudesse revoltar
contra a fatalidade da morte,
seria justo, nessa ocasião mais
do que em qualquer outra,
amaldiçoá-la e injuriá-la, lan-
çando-lhe em face a sua he-
dionda e brutal estupidez. Com-
preendemo-la bem e até a ben-
dizemos, quando a vemos fulmi-
nar uma criatura triste e céli-
ca, já devastada pela miséria
física ou moral, arrastando na
terra um tédio incurável e um
descontentamento sem reme-
dio... Mas quando ela abate
um homem adorador da vida e
cheio ainda de esperanças, a
sua ação é tâo estúpida como a
do raio quando estortega e des-
pedaça uma árvore forte, em
pleno outono fecundo, cheia de
flores, de frutos e de ninhos...

Pobre Arthur! Ele era uma
dessas árvores: No seu lar sor-
riam filhos pequeninos, carne
da sua carne; todos os dias
saíam da sua pena, contos, co-
médias e artigos, alma de sua
alma. Abate-o a morte em pie-
na fertilidade, ainda longe da
velhice apagada e sem ambi-
ções. E todos os que o Conhece-
ram de perto sabem que a sua
velhice seria ainda fecunda e
alegre, porque ele era desses ho-
mens raros que, até no meio das
maiores tempestades e dos mais
acerbos desgostos, teem a larga
tolerância dos fortes, perdoan-
do a maldade dos homens e a
hostilidade das coisas, e aman.
do a vida, como ela é, sem lhe
pedir milagres nem prodígios...

Nâo sei quanto me dói o
desaparecimento deste homem,
que foi quem me iniciou na car-
reira literária, publicando os
meus primeiros versos de ado-
lecente ¦.

Vou levá-lo ao cemitério, co-
mo quem leva para lá um pedaço
de si mesmo, um pouco da sua
vida, uma parcela do seu próprio
nome e do seu próprio espí-
rito...

CA Notícia" — 23-10-1908).

A graça da poesia
MILAGRE

Com cinco pães o Cristo
Deu de comer a cinco mil pessoas!

Eu não me assombro disto.
Pois tu qu£ o meu espirito maoõa*'

Tens vm só coração,
E amas, contudo, uma população.

O FOLIÃO
Depois de tantas folia»,
Tem a cabeça a doer;
Pica de molho três dias
£ de olgfbefru vazias',
liai... tttverUk-se • valett
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A* beira do túmulo de Arthur Azevedo - Discurso de
Coelho Netto

Nesta fronteira misteriosa
que limita os dois mundos — o
tumultuoso da vida que tanta
vez surpreendeste fixando-lhe
os episódios em cenas dé Inten-
<ta flagrância, e o sereno da
Eternidade, cujos umbrais atra-
vessaste. digo, pela Academia
Brasileira, que aqui me manda,
o derradeiro adeus ã tua suave
Bondade.

Foste dos seus mais ilustres
aócios, honraste-a com o teu
caráter, euobreceste-a com o
teu talento: é justo que a sua
voz se faça ouvir no instante
em que regressas ao seio da
Grande Mãe, a dormir o sono
da noite sem horas.

Outra voz, porem, sobe-me à
boca em palavras sentidas — é
a da nossa terra pequenina, é
a do amado e saudoso Mara-
nlião, onde surgimos ao sol, na

linda t graciosa paisagem de
arvoredos verdes e de águas que
cantam.

Vendo-te partir, lembro-me
das erosões que os rios fazem
nas barrancas quando descem
preeeipitosos, em rumo ao Ocea-
no, roendo os contrafortes da
terra e arrastando consigo ai
humildes plantas e as árvores
robustas; e a vegetação que fica
debruçada, sentindo o escorcho
das águas que lhe vão desço-
brindo as raízes, pende, indi-
na-se acenosa, à espera da hora
de seguir na corrente para o
destino do Nada.

Passas na levadáa, vais teu
caminho, deixando órfã a Ter-
ra que tanto se orgulha do teu
nome, pelo Céu, que a tua Bon-
dade conquistou. O que fica de
ti entre os homens é a obra do

poeta; o que vai eomtlgo para
Deus i a virtude do teu espiri-
to perfeito.

roucas veses tenho encarado
tão de perto com a Morte, co-
itio ontem me sucedeu quando a
sua sombra baixava sobre o teu
rosto; e o que me fl-cou dessa
visão memorável de um ocaso
humano íoi a certeza do prestl-
gio da Bondade.

Atravessaste a vida num sor-
riso, nunca saiste do ra-o de
sol, e. da grande altura da Mor-
te, alongando o olhar até às lin-
des do berço, viste tudo azul,
puro e claro. E sereno, na doce
paz de uma conciéneia limpi-
da, esperaste o final da come-
dia.

O lance seduziu-te: era novo.
Sorrindo, viste baixar o pa-

no lentamente, satisfeito com o

qu» flzeras. Mas, num arran-
que, soergueite o corpo ja frio
e, reíanceando o olhar em tor-
no, buscaste fixar na retlua o
cenário do seu mundo amoroso,
e viste o circulo de afetos em
volta de ti.

Então, ajuntando, ás pressas,
o que ainda tinhas no coração
generoso, acendendo o olhar no
ultimo vasquejo, já da outra
margem da Vida, atóraste aos
que ficavam o mais formoso e
triste dos adeuses — duas lagrl-
mas.

E foi tudo.
Foi ainda uma lição, mestre e

amigo: — aprendi na tua morte
a condensar a emoção numa
síntese augusta.

Palavras são vestes, a Lagri-
ma é a Verdade nua. Ela aqui
fica como » flor de minha alma.
Adeus!

As rimas raras de
Gavroche

Paciência! vou para a co-
[ml

sem meu sonho realiza-
ldo...l

O polacete do Nova-
Friburgo já foi comprado.

"Correio da Povo**, 5-7-189»

VIVA
Já levantei ontem um oo-

IpoJ
E fiz à Folha Popular
Votos para que se possa

[popu-
[larizar.

"Correio *> Povo". 4-10-MM

Porque Arthur provocou bordoeira na Fenix - A. J. Chediací:
Tinham acabado de brigar Arthur

• Laet. Bernardino Queiroz publi-
cara as "Trepadeiras Selvagens".
Arthur criticara a livro, e nao gos-
tara dos versos agudos. Laet, que
havia gostado, provou-lhe que os
maiores poetas os empregavam. Po-
letníca. Entraram Silva Ramos,
Luiz Murai, Valentim Ma-galhãer,.

Tinham acabado de brigar,
quando novamente voltaram a mi-
plicar-se, por causa de acontect-
mento estupendamente engraçado.
Etigra^adissimo. Conto-lhes.

Estava anunciada unia revista
das revistas, intitulada: — "Há ai-
guma diferença?", e os jornais
previam enchente certa e garga-
lhadas pela noite fora. Isto. em 20
de fevereiro de 1887, dia em que
foi representada na Fenix Drama-
tica. Correu bem a primeira noi-
te. Na segunda, domingo, foi in-
terrompida no meio do secundo
ato, por um sururü. Movimenta-
ram-se oa críticos teatrais. O ino-
oiínável escândalo revolveu o Rio
de Janeiro. O 3." delegado e che-
fe de policia, dr. Gusmão, man-
dou.suspender a peça.

Por que o sururú? Forque, como
era costume, naquele tempo, os au-
tores metiam, na revista, impor-
tantes personagens literárias, cum
todos os seus tiques, cacoetes e ex-
pressões. Neste gênero, eram mes-
tres Moreira Sampaio. Arthur Aze-
«do e Valentim Magalhães. Pou
meteu o autor da peça, cujo no-
me me passa despercebido, como per
¦onagem de "Há alguma diferen-
ça?'*. o sr. Arthur Azevedo, redator
da secção "De palangue", no **Dlá-
rio de Noticias".

Por isso é que, como relatou "O
Pais" (1-3-1887), alguns "desordel-
ros" se levantaram com protestos,
e tamanha foi a confusão, que se
teve de parar o ato e o resto.

Ora, Já tinha sido a peça Julga-
da pelo Conservatório e pela poli-
ela. e era de perguntar ein «uc si-
tuaçio ficaria o empresário, que
tanu> dinheiro gastara, para leví-
Ia, filosofou "O Pais"...

Arthur Aaevedo, principal impli-
eado na agitação, sentiu-se ofen-
dldo com a note do jornal e es-
creveu-lhe uma carta, protestando
(2-3-1887). — "Diário dc Moticlas".

, De fato. metia em suas obra»
muita gente a ridículo. Mas ]á-
mais as insultava.

Sc o houvessem meramente rt-
dlmiarlzado. náo concorreria, co-
mo concorreu, para o transtorno
da festo. Mas. "atroanente insul-
tado". náo poderia silenciar.

•Marcos", lato é, Valentim, no
"Islo e Aquilo", lançou a culpa da

Sachuchada 
que embaralhou o »m-

iente ãa costas do "Conservatõ-
rio Dramático" e da Polícia.

Estes órgãos não deviam ter
aprovado a peça; porem, uma vez
aprovada, e dado o que se deu, ocor-
ria ao governo indenizar a em-

presa, por causa dos gastos. (2-3-
1887», 110 "Diário de Notícias".

"Ríalto", da .secção -Eutreh-
nhas", ua "Gazeta de Noticias",
achou interessantíssima a idéia de
Valentim.

Fez ardentes votos para que, sem
demora, fosse convertido o palpite
do "Maicos" em Im, porque as-âiui
iria ser empresário, arranjar pe-
cas do mesmo quilate e gente para
anarquiaè-la com pancadas.

E as bolsas vagarosamente ¦*
Iriam enchendo... (1-3-1887).

Peço um parêntese. O "Jornal do
Comércio" publicava, no tempo,
um folhetim ençraçadísslmo — "O

de Arthur Azevedo
TEMPERANÇA

Sem mais dares nem tomares,
Lançaste-me o tou desdém;
Mas tá por me desprezares,
Não me desprezo também.

Muitos em tais circunstâncias»
Para a desgraça esquecer.
Entre outras extravagâncias.
Dão-se ao vicio de beber.

tendo perdida a esperança,
Atintm-ie ae parati;* eu bebo — que tempera*»»!
Id bebo oa era por tt. "

'José Telha", como se cobria
Peneira de Araujo, autor de "Ma-
ca-quinhos no soiáo", coluna da"Gaswta de Notícias", chacotejm-
do do folhetim, propôs idéia de
votação para ap descobrir quem re-
digia "O Progresso".

Ganhou, depois de alguu» dia*.
Lula Castro Filho. Muitos voios,
por ser-sm malcriados e sombetel-
ros, foram anulados. Entre eles, o
que rezava: "Aos reverendísslmoa"eavaignaes" dos srs. C. de L.
e Valentim MagalliSes". (2-3-1H87).

Esfuslou Valcnim. Tomando o
jornal, correu ao encontro de L*.et
e mostrou-lhe a nota sobre seus
apêndices queixais.

Laet negou-se a ajudá-lo na de-
fesa contra o "Zé Tellia". De modo
que Valentim o fex sozinho. <3-4«
1887).

Deixemos então o "Marcos" a
desancar o telhado, devido À pe;i-
dureza barbai e ao "Rialto" tam-
bem, devido aos bons bocados da
indenlsação.

Mas o "Telha" era bem lmper-
meavel e os pingos escorriam ime-
diatamente. Enl-rou do lado de
"Rlalto" (5-3-1887) no caso Arthur.

Ficaram, então, dois da "Gaze-
t«" "Telha" e "Bialto". a esbor-
doar dois do "Diário", "Marcos" e
"Arthur", que por seu turno lhes
retribuíam aa pauladas.

Num desses artigos. Arthur pediu
ao "Zé Telha" (o Ferreira <te
Araujo. como já dlssel. que se oo-
locasse ein seu lugar a ouvir as pia-
das da peca "Este sujeito foi con-
cehido e gerado num palangue".
Depois, Ana Gosta, no palco, lhe
endereçaria: "Este sujeito é um pu-
lha".

E, por fim, Araujo, na peça am-
da. meteria ao bolso uns cobres
que nâo eram seus...

Andaria tudo isso certo? Quem
o toleraria? Ainda mais que *eu
"querido pai, que é morto", e »ua
•santa mãe, que está eníxevada,
entraram na dansa..."

Neste pé. ae nâo provooasae o ba-
rullw. toda a família acabaria sa-
trajado...

Em sua peça, "Bilontra", o p*r-
sonagem Campeio, que "Telha" co-
gnominou dc ComüKlador Pcluoo,
e incluiu na mesma categoria d*
"HA alguma diferença?", tão des-
honestamente nao procedeu Arthur,
alegou.

A briga ia-se tornando end-Sml-
oa. A turma toda tomava parti-
do.

Pilin-o de Almeida, um dos prln-
clpais amigos de Valentim. e um
dos mais alentadores da "Semana ,
assumiu posição contrária A de seu
diretor. (A "Semana". 5-3-1887).

Valentim o advertiu, mu ele
continuou renitente' e publicou o

Reraltado: retlrou-aa da "a™»-
a", a que Tinha ooniaajrand» ta»

dos os esforços de sua inteligência
robusta.

Felinuente, afastou-se por só se-
te dias. Fizeram aa ptuffis, ele e Va-
lenttm.

E' de perguntar, agora, onde se
encontrava Laet, que estranliamen-
le silenciava.

A ascachar Ciro de Awvodo, peto
seu "Um Ano de Imprensa", sen-
do rolados, na briga, ao râcetno
tempo. Valentim, Alberto Torres,
Gaspar da Silva, Deroerv&l da Fsn-
seca, Alfredo Pujol, e outros .

Mas, chegou-lhe o dia de fsre-
jar a história, com aquel* modo
seu de eacarvar sem e-ícarvar, re-
volver sem revolvur, esburacar sem
esburacar, jogando a todos ao bu-
meo.

Náo lhe pareceu a peca tio mal-
dosa. Pelo menos, não "inferior ás
análogas composições sobre que com
farto hissope se tem borrifado a

água benta da critica".
No dia da represen ação, IA tam-

bem »? achava e, em meio aos pro-
testas que, voz em grita, se „quei-
xavam da suspensão da peça. viu
que a razão disso se achava por
figurar em cena, "perfeitamente
Imitado, valha a verdade, um dos
cidadãos que entre nos sa dedicam
ao cultivo ds pecas congêneres".

Arthur Azevedo e alguns "man-
cebos" procuravam abafar a repre-
seutaçao; outras reclamavam por
ela e pediam "bis"; berraria» par-
tiam de sob o camarote da poli-
cia "Muita gente mesmo houve
que, quando na platéia mais sc agi-
tavam o sr. Azevedo e ou*to seu
colega escritor de "revistas", jui-
gou ser aquilo cousa da peça, A imi-
tacão do ato — apêndice do "Ca-
r'oca" ido mesmo Arthur), o qual
começa por uma altercação de ca-
delras".

Apareceram as autoridades: o
'"í? de teatro, o 3.^ delegado que

arengou, acabando a festa.
E o povo, escoando-se, camsbal-

so e triste, lamentava mais os nl-
r«nn's pí-r-Si'!".! ffo qu*1 o distúrbio
em que se acharam "consorcladas
a desordem e a policia".

No outro dia, foi suspensa a re-
presentaçao- com fundamento num
decreto sem número, disse Laet.

Laet passou a examiná-lo, para,
no fim. concluir que ao delegado
nao asustla razão para faze-lo.

E de tanta ridiculária uma con-
clusão irretratável se ressaltava: a
troca e a policia anulando um ato
da mesma policia e do conserva-
terio.

Oa teatreíros nao aproveitariam
alguns bilontra* da mesma raça.
para tírarem partido, firmados no
terrível precedente de anulação?

Difícil, e dificílimo de acreditar
era que ao escrúpulo e habilidade
tão conhecidos no censor da peca,Ho digno presidente das Letras e
Artea, nr. Machado de Assis", hou-
vesse passado inotório algum in-
sulto, principalmente contra "um
seu confrade nas letras e no alto
funcionalismo...""Antes me sorri à idéia de OJie,
com a malicioso flnura que todos
lhe reconhecemos, quis o critico
humorista praticamente comprovar
o perigo dessas mascaradas dra-
mátlcas e a nenhuma tolerância dor,
homens de letras a quem preside'*.

Pois justamente Arthur e outros
do mesmo oficio nfio tinham direito
a reclamações* nem pendências,
quando vitimas de tais assuntos-

Em 1884 o "Jornal do Comércio",
Ji prevlra eaaes deaagradaveis m-
cessas, quando se representava o
"Mandarim".

Suaa palavra, foram mal recebi-
dai. ¦ os ame radieanm a eatúpi-
da oaança.

Levou-a» à Ulato até um «Mat-

ntotro e ooiuellieiro de Eailadu, ooa-
gido a cantar grosseiras copiasNo "Carioca", um homem tôoilua',re oomo médico, quanto 9 éfilólogo (Castro Lopes?. por trêsatos estava si*ndo vilmeute ridi-cularikado.

lambem chegou o dia para mautoreji de tais truanices. S oúnioo caminho que encontraram
para despteança, foi o da assunda."Marcos", até "Marcos", após ocelebre "chlnír.m", soluçantc. de-
piorou a situação de declínio doteatro nacional, devido a iniora-lidade nel? reinante.

EU um moralista a rtxelaiuar mo-ralldad*? para os outros. Esqueceu-
se Valeu'im dos "gongos" de sua
peça "Mulher-Homem?". Do "ma-
rira"' da "Cldade-Hova?". Dos"forrobodós" do laseivo "Dióge-
nes?".

"Teuíia paciência o meu Jovemcolega: perdeu o direito de IacrTrac-
Jar sobre o ataode da arte drama-
tica... Se aos Gracos mal alenta-
va queixarem-se de «edição, muito
menos ao sr. Valentim esta recri-
minaçáo contra a bombachata tea-
trai".

Em breve voltaria a revista, "a
mais revista de todas", deiwis de
escovada pelos argos Lisboa, Pabre-
gas e polícia.

Dos desordeiros esperaria quecriassem juizo e oompreendesseni
a moculdade de arrolhar o pensa-mento dos ouVroa, quando a lei o
consentia.

Isto era o mesmo que emp&ste-
lar tipografias ou "espancar ora-
dores".

Procedendo, oomo procederam,
os chlnfrineirog vieram ensinar aos
Homens ótimo meio de desagra-
vo... (í-3-1887).

NSo restava duvida, Laet lhe sen-
tia "profundo rancor", principiouArthur, no "Palangue".

Ca*-*» contrário, não desejaria que
o metessem na cadeia, como desor-
deiro. Pois os pulsos estavam Aa
ordens. Era só levá-los.

A parte dn peça que lhe tangia
Jâ fora modificada. De todo o res-
to, pouco se lhe dava. Ainda mala
que JA o acusava alguém de "lhe

Jtiaver tirado o pão".
Três anos passados, o escritor do** Microcosmo", em conversa, lhe

garantira quebrar os ossos a qual-
quer ator que o imitasse.

Arthur guardou a ameaça e evitou
sempre que Laet caísse em realizar
o feito.

E agora, o mesmo Laet lhe apll-
cava bolos pelo seu gesto, quando
do palco se proclamava "entre ou-
trás coisas, que fui concebido e ge-
rado num palangue"!.

Uvre nas criticas, Laet poderia
nfto julgar a peça Inferior "às aná-
logas congêneres", abundantemen-
te elogiadas.

Livre também, poderia Arthur
comparar a Laet eom Ernesto de
Sena, conclamando a superioridade
do último como escritor e o pri-
meiro, ferido internamente, não
acharia maneiras de protestar.

Nao o faria, contudo, por ser sin-
eero consigo mesmo, e apressava-se"em proclamá-lo um dos mais cor-
retos, um dos mais espirltuosos e
um dos mais competentes críticos
brasileiros".

Náo o aobrelevando pelo espirito.
sobrelevA-lo-i», ao menos, numa
qualidade: dizia • qui pensava.
17-3-188T).

No mesma dia, duelando eom Ciro
de Azevedo, "Mama", oa Valentim
MagalMea. apamta-n-, IW. oopia
w» dn raatore, pr naartni ai naoio-

nais que Ciro devia eonstantr-menfô
ler.

Náo foi pelo w Microcosmo", mas
num centro de coluna da 2." pá-
gina, cími 26 Unhas, a reupüst» de
La*:t a Arthur pelo "Comércio".

Desconfiava que a metiióiia de
Arthur fosse infiel. Talvez, quatro
anos atrás, dissera "autores" e
não "atores"; ou, se tão o^onzado
à gramática náo lhe bacorejasse o
palaiiKuista, talvez se houresr« ser-
vido da 3.* pessoa e não da fer-
cena.

Tampouco o magoou a compara-
ração com E. de Sena. homem de
espirito, no conceito do próprio Ar-
thur.

Laet, agradecendo a tal libenla-
de de critica, apre*iou-se ein lor-
nar público que iria propor conto
sóc'0 do "Grêmio das Lelras e Ar-
tes" o autor Bernardo LisbiU (S-
3-18871.

Mentira, Irritau-f-e Arthur, menti-
ra que houvesse ameaçado de bon-
galadas o provocador s assanhado
folh-itmista.

Em todo o caso, descurioso nâo
seria averiguar s^ aua bengala ermMíão pronta como a sua pena. Ex*-
perimjnte, amigo!".

O Sena tinha, de fato. espirito,
nem ousaria negá-lo. Quando saiu
do "Diário" e ae passou ao **Co-
méreio", não se zangou por o náo
acompanhar na passagem.

Espírito faltava, sim, a Arthur, a
ponto de não acreditar no oue llie
relataram, que Laet, com estilo dis-
farcado, colaborara na "revista"...
(9-3-1887).

No meamo "Palangue", Azevedo
avançou A "Gaveta da Tarde"
contra Patrocínio.

Preferia nfto insultá-lo outra
vez. Já o qualificara de "mise-
ravel".

Patrcocínio, amedrontado, aca-
bára de declarar que nào se bate-
ria em duelo.

E Arthur náo se julgava covarde.

Em artiguete, no mesmo mijar
que o anterior, Laet aconselhou a
Arthur que continuasse a ler seu
êmulo, o Molière, não o fazendo só
em dias de chuva.

Arthur ouviu justamente o quu dis
será. em 1887, e não se atreveu a
por-lhe. o "cavaignac" em cena:
t»r que enfão. o dese,ío de expert-
mentar-lhe ao costado as rijeaos

de algumas bengaladas?
Elol externou vontade do inedii-

sc com outro jornalista. José do
Patrocínio.

"Uma idéia: se por desfastto.
pn»rfft«nimento ou conselho de mé-
díco, quer o colega exercitar forca.;,
por que não liquida suas contas com
o Clube Atlético, que Uie negou pão
e água?""Quanto á autoria e lucros da
peca da "fVnix". nobremente de-
cloro ao sr. Arthur Azevedo (a ou-
tro n5o é necessário) qu? nem dis-
so nem de outro qualquer "Karto-
ca" me dói por ora a conciéneia".

Em vea de sova. mansinho e bom,
Karlos de Laet oferecm-lhe bro-
mureto de potássio. Proporcionou-
lhe ocasião de dormir em paz, sem
cogitar na bengala ou no "cavalg-
nac".

O Karlos, com K. valia i»elo "Ka-
riuca". Vms, piada continha tan-
to sal quanto a outra. Lembra-
vam o Sena, homem de espirito.

Esta a pequena e últfma respor.-
ta de Arthur, no dia 11 de março am
1881.

Breve, entretanto, voltariam a
travar-se da annaa. Maia njam.-a-
Ia, porém.
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A propósito de Arthur

Azevedo e Vicente

de Carvalho
As "Efemérides da Academia", tóo

pacientemente reunidas pnr José Vi-
Cente tle Azevedo, resistam, entre os
acontecimentos de dia !1 de Agosto, o
seguinte: nessa data, ein 1913, com-
pareceu, pela primeira vez, à Acade-
mia, Vicente de Carvalho. Esse gran-
de e luminoso poeta entrou pnra a
Academia na vaga de Arthur A/.e-
vedo. E. ao ser eleito, foi designado
para recebê-lo o sr. Filinto de Almei-
da. Aconteceu isso em lí-wi. Pois
quando o autor de "Poemas c Can-
ções" compareceu peia primeira vez
íio renáeulo jã haviam passado ein-
co

rida : foi
OCao

pronunciada. Vi-
cente de Carvalho fez nmis: obteve
tomar posse por oficio. Ficou assim
Arthur de »Azevedo sem discurso.
Morrendo anos depois. Vicente foi
Substituído "sous Ia cou pole" pelo
sr. Cláudio de Souza.

E". pois, a situação dc um devedor
reniisso, àquela em que se conserva
a Academia Brasileira diante de Ar-
thui* Azevedo. Atribue-se a um aea-
dêmico espirituoso — todos o são,
mais ou menos; porem há alguns que
é de bom hábito citar... — o dito de
que um acadêmico são dois discur-
¦os: o c?;ie lhe e feito de corpo pre-
Eenle. por ocasião de sun posse; o que
lhe ê feito, quando já ele ausente,
pnr ocaRtíio de sua substituição...

Se isso é verdade, o pobre Arthur
Azevedo não chega a ser de fato um
acadêmico. Tendo sido um dos fim-
dado res da casa. ele não teve o tal
discurso oficial, o de corpo presente.
Tendo Vicente de Carvalho sido em-
possario por oficio, ele não teve o ou-
tro discurso, o dc corpo j.i ausente.,

A sua situação não é única.. Outro?;
acadêmicos teem eslado num nimbo
idêntico. .. A começar por Machado
de Assis. roi ele substituído pelo
Conselheiro Lnfavellc. que também
tomou posse de sua cadeira por car-
ta. E' verdade que nenhum outro
acadêmico tem motivado dentro rio
Petit Ti ia non ie também fora* tonto
papel escrito quanlo o criador de
Braz Cubas. Mas o discurso sobre ele
propriamente -- quer dizer, o dis-
curso da investidura do sen sucessor
— nunca foi pronunciado. Iguaimen-
te isso aconteceu com Salvador tie
Mendonça, substituído por Emílio de
Memv.es. que não tomou posse de sua
cadeira. Indo suceder a Emílio. Hum-
berto de Campos declarou que havia
dc estudar Salvador dc Mendonça em
conferência futura. Nunca poude cum-
prii* a promessa. Só aíiora. por oca-
alão do seu centenário foi Salvador
de Mendonça estudado e comemorado.

Retrato de Arthur Azevedo, por Henrique Bernardclli,

pela cisa de Mach

ainda haverá

como con vinha
do de Assis.

Outros acadên
mesma situação

Com o tempo, esperemos que tudi
isso se corrija.

Falando especialmente de Arthur
Azevedo, seria justo lembrar ao sr.
Cláudio de Souza, atual ocupante da
cadeira dele na imortalidade, que o
autor de CAPITAI, FEDERAL e dc
O BADEJO pode dar marrom a um
estudo encantador e fascinante.

CANTILENA ART11VR
AZEVEDO
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Arthur Azevedo por Alumo Azevedo /caricatura)

Fazem hoje vinte anos
Que sai ile nrnha feira...
fucem hoje vinte anos
Que deixei o Maranhão
Os destinos inh»manos
Desde então me jazem guerra.»
Os destinos inhuimnios
Me maltratam desde então,
Vazem hoje vinte mios,
Que deixei o Maranhão.

No instante da despedida.
Meu pai chorava de veros....
A'o instante da despedida,
Minha mãe quase morreu.
A minha gente querida
Verteu lagrimas sinceras,
A minha gente querida
Mais de mil heijos me deu*
No instante da despedida,
Minho mãe quase morreu"

Pobre mãe! Vociferando,
Não deixara que eu partisse...
Pobre mãe! Vociferando,
Não me queria soltar.
Meu pai disse-lhe, chorando:

"Deixa o rapas! que tolice*'
Meu pai disse-lhe chorando:

" Sossega, que há dr vol-
\rui-"l...

Pobre mãe! Vociferando,
Não me queria soltar.

Eles ambas lá sc foram.»,
Pcrúi-os, infelizmente!
Eles ambos lá se foram...
Já não tenho mãe nem pai.
Os meus olhos ainda choram,
Porque meu peito indo sente.

¦ Os meu olhos mda choram.
Vede: uma lágrima cai.
Eles ambos lá se foram...
Já não tenho mãe nem pai.

TRIOLETS
ARTHUR AZEVEDO

Na tua pena mal há
E tenho pena, Mallet...
Há pena contra o Murat
Na tua pena Mallet.
Ao ler-te exclamei: Olá!
E outros disseram: OU!
Na twa pena mal há
E tenho pena, mal é.
Não quer os versos Mal-

ílet:]
Por que? nos versos mal

thá,]
Ele, que os versos mal lê
Não quer os versos! Mate-
Dicência aquilo não c,
Mas fantasia, ora aí está,
Não quer os versos Mallet
Porque nos versos mal há..

"Correio ão Povo'' — 21-5-1890

A' MINHA NOIVA
Tu és flor, as tuas pétalas
Orvalho lúbrico molha;
Eu sou flor que se áesfolha
No verde chão do jardim".
Teem por moda agora os lírica*
Versos fazer neste estilo...
Tu és isto, e eu sou aquilo,
Tu és assado, eu assim...

A's negaças deste gênero,
Carlotinha, não resisto.
Vou dizer que tu és isto,
Que aquilo sou, vou dizer.
Tu és um pé de camélia,
Ett sou triste pé da alface;
Ta cs amora que nasce, _
En sou fogueira a morrer?
Tu cs a vaga pacifica,
Eu sou a onda encrespada;
Tu és tudo. eu vão sou nada,
fiem por descuido doutor;
Tu és de toeus uma lagrima,
Eu sou de suor um perigo;
Eu sou no. amor o gardingo.
Tu Hermsngarãa no amor.
Os fatos restabeleçam-se,
O' dona dos pés pequenos:
Eu sou homem — nada menos.
Tu cs mulher — nada mais;
Eu sou empregado público,
Tu, minha noiva bem cedo;
Eu sou Arthur Azevedo,
Tu és Carlota Morais.

ARTHUR AZEVEDO

Um retrato de Arthur Azevedo

O famoso álbum de Arthur Azevedo

MARTINS JÚNIOR
(Conclusão da página 171V

Lembra-me que uma vez ele
compareceu a um jantar de
anos, em minha casa. Bordallo
Pinheiro, que naquele tempo
viera trazer ao Rio de Janeiro
a sita jarra Beethoven, estava
presente. A sobremesa pedi a
Martins Júnior que brindasse o

grande artista português, meu
velho amigo, e assisti então a
um dos mais belos improvisos
que tenho ouvido — tão belo,
que Bordallo, tendo no princi-
pio do jantar derramado algu*
mas lágrimas por haver prova-
do um vatapá com muita mala-
gtteta, dessa ves derramou-as de
entusiasmo e comoção.

Notando o efeito que a sua
eloqüência produzira no espiri-

to de um artista excepcional,
Martins Júnior redobrou de ta-
lento, e a sua sobreexsitação
nervosa foi tal, que ele, sem
querer, partiu entre os dedos a
sua taça. -*

A morte não o assustava nem
lhe repugnava. Floriano Britto
lembrou nesta mesma coluna a
sua opinião pessimista sobre a
morte t a «Ua, e eu lha ouvi

quase que pelas mesmas pala-
vras quando morreu Valentim
Magalhães. Acompanhamos o
enterro Lúcio de Mendonça, ele
e eu, juntos, no mesmo carro- —
Por que esta tristeza? pergun-
tava Martins Júnior. Pois não
é tão bom morrer? A vida vale
alguma coisa? O Valentim estd
melhor que nó,.*

Jftu a morte verá realmente

o aniquilamento definitivo e
supremo? Principiei o meu ar*
tigo manifestando o incerte-a,
em que estou, de qne os mortos
possam rir das comédias da vi-
da; termino-o da mesma for-
ma... Os mortos tiem? Não sei.
Os vivos, esses tenho eu certeza
de que choram.

ARTHUR AZEVEDO
«"o Paiz", de 30 de agosto de

1M4).
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Os contos de Arthur
AZEVEDO

RAUL POMPE1A
Arthur Azevedo, poeta, come-

diôgrafo, jornalista, pertence «
essa espécie abençoada de pes-
soas, que andam vestidas nu-
ma atmosfera de simpatia co-
municativa e bom humor con-
tagioso, que afasta para longe
de sua convivência o tédio, ca-
racterístico, aliás, das ótimas
relações de muita gente boa.
Resulta esta impressão de ca-
rater da discreta amabiliãade
do cavalheiro, e, principalmen-
te. da invejável presença de es-
pírito iusando a expressão em¦um sentido que devera ser o
verdadeiro) do escritor, prevê-
nido a todo o momento para
florear a conversação com as
bruscas soi'ttdas e as vivas ca-
briolas de uma verve rara, que
não tem o mau gosto de descer
até a rudes da piada nem a
maldade afinal impertinente de
abusar do epigrama pessoal.

Esta vivaciâade espiritual que
nos dá idéia de um cérebro for-
migueiro em plena animação de
células sadias, que se nutrem e
que vibram simplesmente do
que o mundo produz de mais
vivo e mais rápido como im-
pressão desde Os aspectos comi-
cos, até os levemente gracio-
sos, esta feição sedutora da in-
teliifência de Arthur Azevedo,
que tão facilmente, tão despre-
tenciosamente e tão natural-
mente se revela na sua conver-
sa é o mesmo traço distintivo
de todas as suas produções li-
ter árias.

Daí a sucessão permanente
das suas composições dramáti-
cas, que, realizadas muita vez
para atender ao reclamo ur-
gente - de um empresário em
estação pouco próspera, não são
sempre de grande apuro literá-
rio, mas conservam inãefecti-
vãmente o cunho da originalí-
dade do escritor.

Os seus versos, os seus artigos
de imprensa que aceitação
constante tem coroado sobre a
assinatura de "Eloy. o herói4',
até os conceitos improvisados
num canto de álbum, todas as
Unhas da sua pena incansável
e tluente, são outras tantas re-
presentacões do estilo, do bri-
lhantismo. da lecundidade ão
conversador. Vm soneto na re-
vista "Treze áe Maio4', gue eu
transcrevo por amostra, resume
o gosto geral do ártica, o tom
ligeiro, agradabilíssimo, dos
esus trabalhos, aduzindo ainda
uma nota especial de fina ma-
Meia, que o escrVor et vezes usa
e sabe como ninguém insinuar
a modo de quase candura.
Muitas vezes, sorrindo, nit- perguntas:
Se eu morrer hoje. men querido ami-

[co.
Fazcs-mc nits versos'.' fazes-me um

[arti?o?
E cu le respondo: — As duas coisas

No entanto fel ao meu pecado «juntas,
80 assim te pões a gracejar comido-
Não poderia en ver o teu jasigo
Como o Jaizico vi de mil defuntas.
Oh! não! não morras, pálida formosa,
Porque a morte, inimiga esrura e

[fria.
Fora indiscreta, fora perigos»:
Se ta morresses, en tamfcem morria.
K a minha dor arerba e escandalosa
O ten eadaver eomprometeria.

Nestes versos existe a Tres-

MiriaEMKNTO UTBUAMO IVA MANHA — PAGINA lWj 
j

MF$ ¦%'* 4^_^^P V te^^^^%^^^^í. *?|pêjifíj *¦ Ci.^,: ,;.> >iÇ %f<'¦ 
'*¦ )

*\*,m mC ^M'~eMttm, %T' Â'¦ m ¦¦ M - m m ¦H^m: 'flrSBBl :f»-.-''y,w'c^y^.y-\, •*%&*<*

1 ll li F I N B laV
BmKmImIB B B llBBBHÉBIB WÊÊKcvm ' * cc-

SW6^v_,s''' ¦ 2 •¦'-' "" *' ''í^ . - - * -

ARTHUR AZEVEDO c LOPES TROVÃO, NUMA CARICATURA DE JUL1AO MACHADO

cura, a naturalidade, a alma colecionados e dados ao prelo, tivas ão seu livro. Nada menos
simpática de toda a obra de são ainda documentos perfeitos exato.
Arthur Azevedo, um dos poucos ^esse carater. O autor dos Variam os gêneros, sim, varia
exemplos de nativa originalida- mvm, pnsRivFi* <h~ <¦»» " maior ou menor importância
de na faee atual da nossa Ule- c(7°ò ™»»'«« <"* «m. ,jgttda tt0 assunto em momento
ralura. prólogo, que nao parecem da de escreüer; mos, apesar disso,

Os seus contos, ultimamente mesma pena as variadas narra- apesar das diferentes épocas a

UMA CARICATURA VE RAPHAEL BORDALLO PIMBIBO, PVMUCADA NO -BtSOVBO"

que são atribuídos, os contos, o
processo comum da frase, a pre-
ferència dos assuntos, o capri-
cho da surpresa final, o pensa-
mento humorístico encerrado
como moarlidarte da fábula,
adaptada as atenções conveni-
entes «no assmito, ora grave, ora
alegre, ora rasgadamente bur-
lesco. constituem, do principio
ao fim do livro, uma demons-
tração indiscutível de unidade
genésica, tanto,' pelo menos,
quanto se pode exigir para uma
série de produções independeu-
tes.

Seja, porem, cano for, aceita
a increpação de desigualdade.
só porque o narrador quis uma
vez narrar em verso, depois cm
prosa, uma página, a jeito de.
anedota em outra, mais zelosa-
mente trabalhando, o que fica
fora de âvvid" é que os CON-
70S POSSÍVEIS fazem um li-
vro de primeva ordem, a mais
interessante das leituras e um
dos mais belos títulos de brgum
lho da atualidade literária,

t"0 FaroT', de Juiz it Fon,
M-3-188»>.
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DO/S CONTOS DE ARTHUR AZEVEDO
Era o Alfredo casado

Com formosa mulher, nova e -sadio.
âías não a merecia:
Andava enamorado,

Como uvi velho babão luscivo c tolo.
De uma reles corista
Com pretençòes a artista,

Que trabalhada no teatro Apoio.

Fazia versos mau$ o pobre diabo,
M era empregado num pequeno bancoi
Não podia dwr-se ares cie nababo,
Hão jwdia mostrar-.se muiío franco.

Pois o que ali ganhava
Para os gastos da casa mal chegava;

Mas o parvo supunha
Çue do Apoio a corisía lhe quisesse

Não per vil interesse,
M o seu cariai de-.cjo em versos punha.

Convencido de que ela
Com tal moeda se satisfizesse.

Escusado ií dizer oue ele da bela.
Nada mais conseguira,
Tangendo a sua lira.
Senão coiaas vulgares,

Sorrisos ternos, lãnguidos olhares,
Porque fa não há musa
Que às coristas seãusa...

Já lá sc vai o tempo em que um soneto,
Embora não tivesse chave ãe ouro
No último verso do último quarteto.

Tinha a chave que abria.
Depois de longo c pertinaz namoro,
O duro peito da mulher mais fria.

A minora poesia.
Por tantos explorada.

Boje è moeda desvalorizada.
O visionário Alfredo

Vai uma noite ao teatro, muito cedo»
E faz chegar ás mãos da semi-artista.

Dentro de um ramilhetc,
Perfumado bilhete
Pedindo nmn entrevista.

Ê. no dia seguinte, d hora io ensaio.

AS FESTAS
ira/ ter oom ela e diz: — Daqui não saio,
Emquanto uma resposta não me deres,
O" tn que ás a mais linda ias mulheres.

Flor das musas do Apoiai

Abre a ftfxi uma bolso ie veludo
Que trás a tiracolo,

Oessas em que as madamas guardam tudo^
Lencinhos. luvas, pó ie arroz, bilhete,,

Peniinhos, alfinetes,
K dinheiro miúdo;
Dois retalhos da seda

Tira de dentro, sorridente e pronta,
£ io Alfredo aos atônitos ouvido,
Estas palavras murmura segredai
— Qual mais te agrada destes dois vestidotf

Ele o melhor aponta.
_ Pois uai comprá-lo e íraze-mo. A resposta
Terás então daquele bilhetinho

A cúlida proposta...
Encontras >i fazenda no Godinho.
Quatorze metros bastam. Adeusinhot —
B a corista fugiu que nem um raio,
Porque a estavam chamando para o ensaio.

Após ligeiro pasmo.
Perdeu o Alfredo todo o entusiasmo.

Por ver, naquele instante,
Que. para a amada se tornar amante,

O metro dos seus versos
Nâo era ainda bastante;

EUx exigia metros bem diversosz
Metros de seda cara,
Que custar deveriam...
Quanto? ._ os olhos da caraf
È os lábios seus tremiam!

Para a ingrata o Parnaso era o armarinho,
fi Apoio era o Godinhof

Ateu, desiludido, na algibeira
O-í retalhos. Saiu. Foi para o banco,
K, Inspirado, nervoso, num arranco,

O EPAMINONDAS

Pastou, a mais feras iescalcaãeira
Na exigente corista, em verso manco.

A noite, em vez de lhe mandar fazenda,
Na fôrma da encomenda,
Mandou-lhe a versalhada.

Leu-a a corista e deu muita risada
Andou de mão em mão a poesia.
E foi lida por toda a companhia.

Alfredo, esse dormiu tranqüilamente
Aliviado e contente,

^Durante a noite inteira.

Fot a esposa primeiro
Que da cama se ergue- iLeitor, duvido
Haia no mundo uma mulher casada,

Embora muito honrada
Que não reviste os bolsos do marido,
Quando este ainda se acha recolhido...)
Tinha do Alfredo a esposa tais trabalho*.
E por isso encontrou os dois retalhoê-

Quando ele despertou, ela sorrindo.
Rosto sereno olhar sereno e lindo.

Lhe disse: Finalmente,
Alfredo, minha vida.
Vais dar-me dc presente

Om vestido ie seda! Agradecida!
Que belas festas de principio de anot
São imaginas como estou contente!
Ter um vestido assim era o men pianot
Duas amostras vem. -- naturalmente
Para escolher: poi» bem... prefiro esta..-

Depois daquele triste desengano,
O Alfredo enveredou no bom caminho,
E a senhora, modelo das honesta»,

Teve esse ano de festas
Üm vestido de seda... Mal sabia
Que a uma corista reles o devia!

("Correio da Manhã", de 4-1-1*03).

Conquanto exercesse a pro-
.fissão de advogado, e como
fos-i-ie muitas vezes coagido a
mentir, o dr. Lacerda abomi-
nava oa mentirossos, © tudo per-
doava ao filho, ao Epaminon-
das. menos faltar a verdade;
por Isso lhe dera o nome do fa-
niOío general thebauo, que nem
brincando mentia.

Releva dizer que, em -soltei-
tüo, no tempo em que andou fie
casa e pucarinha eom a Esme-
ralda. que deixou fama nas ro-
d&i alegres da vida carioca, o
dr. Lacerda foi mais enganado
por essa mulher que Claudto
por Messalüia: de.sse amargo
período da sua existência lhe
ficou, talvez, aquele sentimento•de repulsão, alias muito louva-
vel, por tudo quanto não fosse
a expressão da verdade.

Depois que a Esmeralda par-
tlu para a Europa, e serenou a
tida de seu amante, gravemeti-
te perturbada por aqueles amo-
les. Infelizes e rediculos, o dr.
Lacerda, desejos» de constituir
familia. encontrou d. Sldónia
¦ma excelente moça e formo-
•a, de quem se enamorou, e
que aceitou satisfeita a sua
mão de esposo, porque o ama-
va. Casaram-se. Eram felizes,
atas na sua felicidade havia
inu nuvemzmha; a Esmeralda.

Com o seu estimavei. mm
inconvenientíssimo sistema de
Dão encobrir a verdade, fosse
qual fosse, o dr. Lacerda con-
tora lealmente ainda noivo,
todo o seu tempestuoso passa-
do àquela que deveria ser sua

Imprudência fot. porque d.
Sidònia ficou ciumenta desse-passado.

A Esmeralda ainda vivia;
•penas mudara de terra; pode-
Ha de um momento para outra
•parecer lnoplnadament* e
perturbar a ventura do amoro-
ao casal. Talvez não estivesse de
todo extinta a chama antiga;
bastaria, talvez, a presença da-
quela mulher perisgosa par»
rcacendé-la no coração do ad-
togado.

Esses receios nfto se modifl-
taram profundamente com o
nascimento do Epaminondas,
nem mesmo eom o desUsar do
*¦»«»• _m.

Havia já no*» «noa ojae nt-

ra ao mundo o homônimo do
estadista de Thebas. quando
um belo dia d. Sidóula soube.
pelo próprio marido, que a Es-
mcralda voltara da Europa, a
mais bela, mais atraente que
nunca. Era a verdade, a ver-
dade implacável, que ele não
podia esconder.

A esposa sobrt\*isaItoii-se, coi-
tada, — mas o marido tran-
quilizou-a com estas palavras:Não 6 justo que me te-
nhas na conta de um homem
desprezível.

Nâo sinto por ejeta mulher
senão asco.

Nâo. não és, bem sei, um
homem desprezível: és, pelo
contrário, o modelo dos homens
de bem: mas a natureza e fra-
ca, e essa mulher um demônio
capaz de transformar o teu ea-
rater".

Não creias.
Olha, Lacerda, se eu sou-

.ber que estiveste cora ca ..
que lhe faiaste... eu... nem
sei que desatino farei!... sou
capaz de suicidar-me!...

Gala-te, não digas tolices
Em todo caso, se te en -

contrares com esse diabo, se
lhe falares, por amor de Deus
não me digas nada. Ao menos
por esta vez, sò por esta, enco-
bre-me a verdade..,

Isso passa.
Poucos dias depois, seriam

trCs horas da tarde, estava o
advogado no seu consultório
na rua da Quitanda, em com-
panhia do Epaminondas. que
vier* ter com o pai afiai de
preveni-lo que d. Sidònia viria
buscá-lo pata ir com ele ao
dentista.

De repent* abriu-sie a porta
do consultório, e 3 Esmeralda
entrou como um ralo.

—Ah! Lacerda, meu Lacer-
da, enfIm te encontro!'....

E, sem fazer caso do meni-
no, a turbulenta cocotte abra-
çou com veemência e beijou
repetidas vezes o seu ex-aman-
te, que em râo forcejava por se
ver livre daquela Intempestiva
e escandalosa expansão.

Deixe-me. senhora! Que é
Isso! Olhe o pequeno! B* meu
filho! Mu qual. A Bsmeralda,
chorando e rindo ao mesmo
tampo, eonttnuav» • abraçá-la

e beijá-lo cada vez com mats
efusão. e o Epaminondas. atò-
nito, pasmado, arregalava os
olhos, sem se atrever a erguer-
se da cadeira em que estava
sentado.

Nisto, o dr. Lacerda ouviu um
fru-fiu de saias na escada, o
reconheceu os passos de sua
mulher, que subia.

O pobre diabo soltou um grito
de terror, e, com um gesto
enérgico e brutal, afastou de
st a inconseqüente Esmeralda.

E* minha mulher! Escon-
da-se!

A cocotte compreendeu tudo.
e, sem dizer palavra, meteu-se
numa alcova cuja porta o ad-
vogado fechou.

Todos esses movimentos se
realizaram num abrir e fechar
de olhos.

D. Sidònia entrou no cônsul-
tório. e, vendo o marido com o
colarinho um pouco amarrotado
e o laço da gravata desfeito, e
o Epaminondas muito espan-
tado, passou a vista de um
para o outro lado e perguntou.Que foi?... que se pos-
sou?... com quem falavas tu?...

quem estava aqui?...
Ninuucm... nada... bem

vôs, balbuciou o dr. Lacerda.
Houve uma pausa.
O consultório estava impre-

gnado do perfume da sgsmc-
ralda, um perfume indiscreto e
capitoso que a anunciava de
longe: felizmente, porem, d.
Sidònia achava-se naquele dia
atacada por defluxo providen-
ciai, que lhe tirava completa-
mente o olfato.

Ela vcltou-se para o filho:
Epaminondas, teu pai ensl-

nou-te»a não mentir em nenhu-
ma circunstância da vida: dl-
ze-mc a verdade: quem estava
aqui?

Uma senhora.
Que senhora?
Não a conheça

Que fe zela?
Entrou como uma doida, e

deu muitos beijos e muitos
abraços:, em papai.

D. Sidònia fulminou com um
olhar terrível o dr. Lacerda,
que. para disfarçar, atara de
novo a gravata.Que senhora é essa? inter-
rogou ela com o* lábios trému-
10».

O Epaminondas respondeu
pelo pai:Uma senhora muito bonita,
muito bem vestida, com um
chapéu muito grande.Onde está essa mulher?

Papal disse-lhe que se es-
condc3se, e ela escondeu-se...

Onde?
Naquele quarto.

D. Sidònia empurrou com o
pé a porta da alcova, mas nâo
encontrou ninguém iá dentro:
a Esmeralda, praça velha que
não se apertava nas ocasiões
difíceis, abrira outra porta, co-
num ic ando com o corredor, e
conseguira descer rapidamente
a escada e sair para a rua sem
fazer o menor ruido.•

Vendo a situação bem enea-
minhada, o dr. Lacerda reco*
brou o sangue frio, e, enquanto
d. Sidònia revistava a alcova,
disse baixinho ao filho:

Epaminondas, é preciso
mentir: senão. tua. mãe mata-
se!

E quando d. Sidònia voltou
da alcova, recebeu-a com uma
gargalhada.Ah! ah! ah! ah!...

Que quer Isso dizer? per-
guntou ela.

Quer dizer que caíste co-
mo um patinho.Heim?

Isto foi uma comédia ar-
í-anjada por mim. com o au-
xílio do Epaminondas.

Fui eu que lhe ensinei aque-
Ia história da moça bonita de
chapéu grande.Mas para que?Como disseste que te su!-
cidiarías se eu falasse à Esme-
ralda. queria ver o que farias.
Mas tenho pena de te ver adi
ta, e não espero o resultado da
pilhéria.lato é verdade, Epaminon-
das?

ss*, mamãe, respondeu o
pequeno com um tom de con-
vicçsão de quem jamais fizera
outra cousa sienão mentir.

E este colarinho amarro-
tado? e esta gravata?

Foi de propósito, minha
tola. para dar um que de vero-
simtnianea à cousa.

Achas então que snu tola,
disse d. Sldônia sorrindo e sen-

tando-se tranqüilamente. Tolo
és tu!

Por que'Não te lembras de que não
me poderia entrar na cabeça
que estivesses aos beijos com
essa mulher em presença do
Epaminondas!

E* verdade que queres para
mim bem sabes, não há nada
mais dificil do que inventar
uma festa. Vamos ao dentistaI

Dali por diante, o Epaminon-
das começou a mentir por
quantas juntas Unha.

Bibliografia de Arthur
Azevedo

(Continuação da página 1TW
quadros, de colaboração com Lino
de Assunção. Cópia manuscrita).

Kíli 'Tradução da ópera-comica
em 3 atos. divididos em 4 quadro*»,
de H. Meilhac, Th. GUIe e K.
F&rnie. Música de Roberto Piau-
quelte. Manuscrito autógrafo. UT
folhas escritas semiente no an-
verso».

tiganaretU (Tradução em versa
da comédia em 1 ato de Mollère
(Lc cora im»çinaü*et. Representa-
da p«la primeira vez no Rio de
Janeiro no teatro Recreio,Drama-
tico em 1830. Cópia manuscrita).

As -wbreeasae-M (Parca em 1
ato. acomodada k oena brasileira.
Copia manuscrita).

Tartuto tComédla em 5 atos de
Molierc. Traduzida ate a III cena
do 3" ano. Cópia manuscrita).

O testamento d* Félii (Tradu-
çao da comédia em 3 atos de Paul
Cíilvaut e Robert Charvay 1W4.
Manuscrito autografo. 173 pagl-
nas).

A Torre dc Nexie (Drama em 9
atos divididos em 9 quadros, da
Alexandre Dumas e F. OaUardt.
Tradução de colaboração com Am-
redo Coutinho. Cópia manuscrita».

Vjatem ao Parnaso (Revista da
1890 em 3 atos divididos em 11
quadros. Representada pela pri-
meira vez no Rio de1 Janeiro, no
tentn Apoio, em 10 de marco da
1891. I«oi publicada no "Correio
do Povo'* em marco de 1991. Có-
pia manuscrita).

Um» noite em clara (Comedia
em 1 ato. Representada pela pri-
meira vez no Rio de Janeiro no
teatro Recreio Dramático em li
de novembro de MM. Escrita ex-
presasamente par» ser repreeentad»
por Imllna Monclar na noite da
¦ea beneficio. Juntamente oom o
ator Machado. Manuscrito Sala-
grafa, 11 páginas).
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Arthur Azevedo e Moreira Sâmpeio
r^H/nf.- •v.mim-

transferira para o Bio de Ja-
neiro, afim de estabelecer-se
com atclier fotográfico, depois
de vender a Eduardo De Vecchi,
enteado de meu tio Manoel, o
que mantivera em São Salva-
dor.

Aos domingos, em geral,

se.
Mandou-o fazer um ofício,

desses de chavão.
Uma tragédia! O homenzi-

nho suou frio, mais de uma

Quando cheguei da Baia n Al II /•**- AOr\r\Çr\ quando lá foi parar um sujeito
com minha família, em 20 de F/lUL L/llxL/UjU íá maduro, nomeado amanuen-
março de 1878, tinha eu sete
anos. •-«,„., .„„„„ separado por uma divisão deConheci então Arthur Azeve- madelra da sal da redaçà
do, já amigo de meu pai, que se onde havl t 

v 
^

beco do Pisco, e uma grandemesa de pinho com cadeiras llüra. estragou folhas e folhas
singelas, o que constituía todo ae PiP01 e ° 1ue salu foi um

o mobiliário. horror.
Quantas vezes aí vi, entre í*em sintaxe, nem ortografia,

outros, Aluisio Azevedo, Raul nem caligrafia! Nada!
Pompeia, Raimundo Corrêa, Resignou-se o bom chefe e
Silvestre de Lima, Urbano pacliorrentamente passou a fa-

Íamos passar a tarde em casa rjUiU-te e aquele simpático e es- zer ° <Jue cabia ao subordina-
de Arthur, que residia em um lusiante Adelin0 Fontoura, com flo-
aprazível prédio na ladeira de ^ suas impagáveis blagues Um dia. porem, ao. vê-lo a ço-
Santa Tereza. Aluisio e Pompeia eram ns cniIar> lembrou-se de mandá-lo

Lembro-me ainda do seu ga- desenhistas. arrumar e empacotar, com o
binete de trabalho, oom arma- ^ |apis ^ a ^fa ^e escre- auxílio do servente, uns papeis
rios, estantes de jacaranda e ver> n0 primeiro papel que en- Para arquivamento.
umas belas cadeiras de alto es- centravam, traçavam primoro- — vl iluminar-se o seaihlan-
paldar e assento de couro. Nas 5as figUragt alegorias e carica- te d0 meu amanuense, disse o
paredes já alguns quadros ae turas, que passavam a decorar Arthur. Brilharam-lhe os olhos.
valor, que constituíam o inicio as paredes da redação. — Na manhã seguinte, acres-
da admirável coleção que dei- Quando a Gazetinha mudou- eentou, trouxe-me o homem
xou ao falecer. se para a rua da Assembléia, ao uma llsta d0 material de que

Em um desses domingos, em finflaj 0 seu primeiro semestre precisava: papel, cola, barban-
fins do dito ano, estivera eu, de existência a que sobreviveu te. Papelão, etc. Para que tu-
como de costume, a brincar uns dois meses „^ís foi dis. do isso? inquiri.
com Cotinha Freire, a filha tribuida a galeria — Para íicar melhor o ser-
adoptiva de Arthur e de sua pri- _ , viço que me mandou fazer, res-
meira esposa. ,. Couberam a meu pai uma be- pondeu-me. .

Mais moça do que eu tres "ssima cabeça ae tiradentes mas depois, levou o ama-
anos, a minha companheira de °a P°nta. df uma bajoneta e nuense a0 chefc u!n Tolume de- duas caricaturas dele dese- mlnutas encadernado na per-nhos, a tinta, de Raul Pom-infância, já noite, fora dormir.

leSTÍ0^ «Ã S --is com a abrevia
que tura Rapp, e os titulos Rer ca>

lemburgorum e Onde está o ca-
tembmirg? Deles só possuo ain-

Era a Filha de Maria Angu, da 0 último, que os outros per-

mesa, pequena brochura,
me pús a ler avidamente.

di, não sei como.

feição
Arthur, surpreso, perguntou-

lhe como sabia fazer isso tão
bem. Explicou^) o bom do ho-
mem.

Tinha em uma cidadezinhá
do interior uma oficina de en-A essa época Arthur se havia cadenlador. O negócio não lhemudado para uma casa de jar- deu para viTel. Recorreu a umdim na frente, no começo oa compadre, deputado, e este lherua Oito de Dezembro, onde ti- arranjou 0 emprego de ama-nha por vizinho no prédio con- nuensetiguo o dr. Enes de Souza, o 0 cas0 tez sucesso na Secre-eminente mineralogista, seu txtül_ Na seçao ^ Athur pas.

sou tudo a ser primorosamenteResidia com ele Aluisio, que encadernado e o amanuenseescrevia au jour le jour, para o tornou-se o encadernador de
folhetim da Gazetinha, o seu todas as seções e até do gabl-romance Memórias de um con- nete (j0 ministro.

ri
III • * -
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essa magnífica parodia, em
que o talento de Arthur trans-
formou numa peça de costu-
mes brasileiros La Filie de Ma- ^ ^  ^  ^dame Angot, a célebre ópera rua Oito de Dezembro" onde Ü-
cômica francesa.

Arfiantava-se a hora e meu
pai chamou-me para nos reu-  __
rarmos. Empolgado pela leitu- ãmigõe 

"conterrâneo!
ra, pedi-lhe que esperasse mais -
um pouquinho.

Arthur, então, com o seu sor-
riso bom, interveiu:

Já sei, é a Maria Angu, ãênadõ.
aue não queres deixar. .... "

E tomando O livro, restitulu- Com meu Pai. eu e minha ir- Leopoldo Cabral era um ra-
m"o depois de traçar algumas ma Beatriz, ja moça e chegada paz chegado do Ceará. Simplo-
Unhas dizendo- ^ ^"^ Eosamos ai deliciosas ri0 mek> tatibitate, de pouca

Leva-o para que possas tardes, entre a prosa, cheia de cultura> mas prestimoso. Me-
acabar de ler com sossego. raTC <* Arthur, de Aluisio e do te„.seí,as rodas dos literatos e

Sâo atualmente esSis h- seu vizinho e a solicitude boêmios da época. .&«) textualmente, essas n de fl Carlotinna a primelra vjnha Arth^'pela rua d0 OH_
"Ao meu pequenino amigo <*posa de Arthur, e d. Eugenia v]dor dele se acerca o Cabra,

Raul Cardoso, para apreciar Enes de Souza. como o chamavam, e pede: •
agora é apreciar mais tarde, O meu contacto com Arthur _ Artú, m'impresta dez toes?
com grande mudança de opi- não se interrompeu mais. Bom poi atendido, já se vê.
nião. Arthur Azevedo-. Rio, 15 e afetuoso como era, já havia No outro dia, Cabral de novo
de dezembro de 1878. ele tomado a seu cargo a edu- depara com Arthur e vai ao seu

cação de minha irmã mais no- encontro:
Guardo, como preciosa reli- va e com uma pontualidade ._ Sabe, Artú? Comprei *

quia, até' hoje, esse presente, britânica, todos os meses — e Semana.
que' fiz encadernar junta- rico nunca ele foi — satisfazia _ Coçn ^ dez tostões que te

mente com duas comédias rai- a modesta mas valiosa pensão dei ontem? indagou Arthur.
pressas de meu pai, escritas em que fixara para a educação da valentim Magalhães e Filin-
1861. afilhada. to de Almeida haviam vendido

Desde essa época, por multo a sua interessante revista a ai-
tempo impôs-se Arthur, na sua Os que conheceram Arthur j^,,,,, que tomou 0 Cabral para
benevolência para comigo, a Azevedo ainda se lembram sem testa ae ferro.
obrigação de dar-me todas as dúvida dessa bonhomia, sem- ,
«uas peças, logo eme se imprl- pre cheia de um perene bom Q„an(io se separou de sua
miam. humor e fino esprito, que ir- primeira mulher, Arthur, reall-

Assim que me encontrava, le- radiava da figura simpática do zand0 0 seu ve]ho sonho, foi
vaya-me à livraria do seu edi- belo rapaz que foi na mocidade residjr sozinho, no prédio que
tor. Serafim José Alves, de on- e que na maturidade se trans- comprou a crédito na rua Con-
de saía eu radiante com a va- formou no impressionante tipo seiheiro Salgado, antiga do

Jiosa dádiva, que me enchia de de homem forte, nao obstante casSjan0i na 6Ua predileta
orgulho. a adiposidade que tanto o des- Santa TerK;a.

A livraria Serafim era na rua gostava. Como se vê a sua belr Poi das épocas em que mais
Bete de Setembro, entre as de cabeça já emoldurada de ca- convivl C0!n 0 meu querido
Gonçalves Dias e dos Ourives, belos brancos, nessa fotografia a!njg0# Teve então um creadò,
em' um dos dois grandes pre- com a segunda esposa e a en- 0 José „„, português meio bo-
dios, de sobrado, que ainda teada, em que o seu bom hu- ça[ mas que me era fiel é de-
existem, na loja onde funciona mor se traduz nessa pose de dicado.
a Panificação Primor ou na chauffeur improvisado! Era uma delícia ouvir o Ar-
contígua E como é alnda "nPress10- thur contar as burrices do José.

Possuí,' desse modo, as bro- nante essa cabeça no 'cito de Entre eias a de nãò haver cha-
churas de todas as peças de morte e é bem do meigo Arthur mado 0 patrão, que devia em-
Arthur Azevedo, da Jerusalém a expressão de bondade tran- Darcar pei0 expresso da ma-
Libertada e da Casadinha de quila e sorridente, ao findar ^o nha para Sa0 paulo... porque
fresco até Os Noivos. seu sofrimento, que o talento a0 entrar no quarto viu 0 pa-

vr„.. f„.rfo „m ib«9 f„nrtoti d0 artista e o coração do aml- trão a dormir tão bem que te-Mais tarde, em Am, fundou fizeram Modesto Broc0s fi- ve a de acordá-i0.Arthur com Jose Ricardo Moniz ^ eternamente „0 seu admi- ^ma das vezes em que jantei
íra^íní^aí, SdduS. teto- ravel deSenho a bk° de PeDa! nessa CaSa COm ° ArthUr' VÍ"°era um dos mais assíduos reda exclamar diante de qualquer"g-s- , . , „„ Alguns atos e frases de Ar- coi a _ue 0 Creado não lim-Funcionava na loja de um thurBAzeVedo citarei, dentre as ra: ^
velho prédio da rua do Ros a- muitas me acode?n à me- f __ Q. José TOcê ecerio Por ai passava eu todas as 6rta colhidaB H0 meu convi- que tem nojo do asseioltardes, ao sair do Colégio Pe- yl0. ^ ele •
-<lrS. ?i 6 <,eroorava-me t^ní rerta vez còntoú-me o ca- Ainda nessa fase da Tida do
r^laTr e£ tor^-oT-^tn.e-ehç.der- ^f***»^-**
Arthur, fizeram ese jornal, uni- nador

MOREIRA SAMPAIO

pos em casa de Moreira.Sam-
co no gênero. "chefiava Arthnr .ii>» *&* 

^¦tg^*°^£&j£OeuíftTa* frente^ o «geriWrio,n» Secretaria da Asrtoüt"», nos DesvaUdos, em Vila Iniu*,

Lembrou-se Arthur de dar uns
passeios a cavalo. Fui o seu
companheiro. Moreira Sam-
paio arranjou com Henrique
Joppert, dono de uma coudela-
la, dois animais: um ardego
baio para mim e uma égua,
gorda e mansa, para o Arthur.

Esses passeios eram aos do-
mingos, pela manhã. Saiamos
do Asilo cedo. Arthur, com o seu
habitual desprendimento era
matéria de elegância, monta-
va sem botas nem presilhaa
nas calças, com um comprido
sobretudo, chapéo mole e uma
varinha.

Andávamos pelas ruas de
Vila Isabel, Andaraí, ou Tijuca.
Qué gostosas gargalhadas me
tez dar o meu engraçadíssimo
companheiro!

Vínhamos, uma linda ma-
nhã, pela rua Conde de Bon-
fim, com destino à estrada ve-
lha da TiJúca, onde morava
um sr. Pinto, amigo de Arthur.

Na ocasião em que seguíamos
ao lado de um bonde repleto
dè famílias que iam para o ai-
to: da Boa Vista aproximou-se
de nós Alberano Crissiuma, ele-
gánte rapaz, caraéOlando em
um lindo e fogoso puro-sangue.

Ao vê-lo, brada o Arthur:
Olá, sr. sportman! Chegue,

para lá ò seu cavalo,, que o
meu é égua!

E" de imaginar o efeito dessa
exclamação: uma gargalhada
de todos que a ouviram,

- ¦

De outra vez, ao chegarmos,
de volta, ao portão :dá chácara
do Asilo, saia a banda de mu-
sica dos alunos^

Subi a ladeira - na frente e
quando já me achava no alto,
as meninas da casa do diretor
gritam da varanda:

O Arthur caiu do cavalo!
Voltei a galope para o por-

tão. Aí encontrei Arthur, que
apenas se desequilibrara ¦' na
sela; e respondeu à minha in-:
terrogação:

Não foi nada- Não caí. E'
que esta égua não se parece
com o tenor da Toutiiiegrá dc
Templo: não gosta de música
de banda: Mas não houve *novl-
dade: Va!eu-me Santo Antônio.

Foi o caso: quando o cava-
leiro transpunha o portão, o
bombo bateu o sinal para a
partida da banda, e o animal,
assuistando-se, deu um ligeirc
pulo.

Quando existiu a Gazetinha,
eni 1882, conta Arthur Azevedo,
é.qnè yeio a oonheber Moreira
fiampaja, ao qual pouoo depois

se ligou, escrevendo juntos pa-
ra teatro a primeira revista de
sua parceria — o Mandarim.

Em ahril de 1887 vim eu a
travar relações com Moreira
Sampaio.

Uma noite, em meados desse
abril, parará no saguão do
Teatro Santana à saída do es-
petáculo. Nesse momento vi-
nha Dermeval da Fonseca com
a senhora e chamando-me,
disse: ... ¦• ¦

— Procura amanhã o Morei-
ra Sampaio .no Novidades. Ar-
ranjei-te lá um lugar.

Assim fiz e logo fiquei a tra-
balhar na revisão do jornal
que, tendo começado na rua
do Ouvidor, se havia transferi-
do para a de Gonçalves Dias,
onde montara oficina própria.

O primeiro companheiro que
ali tive foi oliveira e Silva, de
pouco vindo do Norte, e' já Ar-
thur Azevedo era colaborador
da folha com o seu Oe Palanque
e a seção de teatros.

Ao entrar para o Novidades,
Moreira Sampaio ãcolheu-me
com o trato a favel e bondoso
que o caracterizava.

Laços de afeto semelhantes
aos que já me ligavam a Arthur
dentro em breve já me ligavam
também a Moreira' Sampaio,
cujos predicados de ¦ inteligên-
cia, caráter e coração tanto se
identificaram com os do que foi
o seu companheiro ' até que: a
morte os separou.

Pouco tempo depois fui
transferido da revisão pára a
redação do Novidades- e ai per-
maneei até 31 de janeiro de
1889, trabalhando no noticia-
rro e na tomada dê debates, na
Câmara dos Deputados.

Em 20 de junho de 1887, des-
ligou-se Moreira Sampaio da
empresa do Novidades, que ti--,
vera á idéia de fuiidür, cha-
mando para companheiros Al-
cindo Guanabara è' Francisco
Guilherme dos. Santos.

Planejara um jornal pura-
mente popular. Alcindo, que se
revelara na Cidade do Rio, ao
lado de José do Patrocínio,, e
Santos, que se estreara na ge-
rêhcia do Diário de Noticias,
começaram a dai orientação
politica ao Interessante Vesper-7
tino.

Deu-se a cisão e Moreira:
Sampaio, sem qoèbraf us rela-
ções de amizade com os..... dois,,
afastdü-se.

Entre, nós, já se haviam òon-
solidado os laços, afetivos, atn-.
da mais estreitedos pêlos de
familia, em conseqüência do

meu casamento eòm a filha
(CoBíiiiaa na íPííím leemntej
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Poesiõs c/e /Wore/ra Sampaio
SONETO SONETO

ti, >>

Ninguém te sabe ver como eu te vejo,
Nem te sabe querer como eu te queroj
Ninguém sabe esperar como eu espero
O momento feliz que tanto almejo.

Se na minbalma impera um só desejo,
E' porque, muitas vezes considero,
Ninguém sabe querer como cu te quero,
Ninguém te sabe ver como eu te vejo.

Bem sei que entre as misérias deste mundo
Só pode assim sentir amor profundo
Alma de poeta, coração de louco I

Pelo que dtgo podes ver, senhora,
Como está todo teu, como tc adora
Quem te dá tanto para ter tão pouco!

Chega nm dia, fatal, o tédio à vida:
Cansada dc sofrer, a criatura
Não sente mais liorror à sepultura
Pelo que sente à vida já vivida.

Assim a morte, outrora tão temida
Transforma-se num sonho de ventura,
Porque no seio seu nos assegura
P'ras dores todas eterna! guarida.

Quando Deus não mais ouve a nossa preo*.
Quando em torno de nós tudo fenece,
Quando em torno de nós tudo desaba.

E a flor da vida a vida não perfuma,
Onde o remédio que o sofrer resuma
Melhor que a morte t.ue o sofrer acaba?

ARTHUR AZEVEDO E MOREIRA SAMPAIO
(Continuação ia pál/im, anterior)

mais velha de Sampaio, a ml-
nha querida companheira ate
Sole. . ,

Nesse ininterrupto convívio
de quatorze anos, dia a dia, pu-
de apreciar de perto essa cria-
tura de elite, toda inteligência,
atividade e coração, a demons-
trar sempre nos atos e gestos o
talento, a bondade e a abne-
gação nas horas boas da vida e
sem rancores nem represálias
nas horas más, ele que as teve
das mais cruéis, sobretudo nas
últimas fases da sua curta
existência de meio século.

Desiludido da medicina, lo-
go no inicio do uso do seu dl-
ploma, conquistado por um ár-
duo esforço de rapaz pobre,
voltou-se, como a de Arthur
Azevedo, a sua capacidade ln-
telectual para o funcionalismo
público e para a poesia, o jor-
nalismo e o teatro.

Quando o mérito revelado na
burocracia grangeou-lhe, no
advento da República, a esco-
lha para a direção do Asilo de
Meninos Desvalidos, desde logo
a generosidade da sua alma o
tez esforçar-se para que essa
denominação fosse substituída
pela de Instituto Profissional
no estabelecimento criado por
João Alfredo — o que conse-
gui u.

— A caridade, dizia, é sem-
pre louvável para quem a da,
mas é humilhante para quem a
recebe. Por que motivo aqueles
que nesta casa fizerem um no-
me através do próprio esforço
hão de carregar a vida inteira
eom o titulo de desvalido, por
mais que o venham a honrar?

O que no desempenho do seu
cargo fez Moreira Sampaio, na
ordem material e na ordem
moral, pormenorizou Ernesto
Senna após uma visita dc sur-
presa, em entrevista publicada
no Jornal do Comércio e repro-
duzida nas suas Notas de um
repórter. Melhor o podem afir-
mar os que, ainda vivendo, mas
Já de cabelos brancos, conhece-
ram na juventude o diretor,
sempre pai e amigo, que jamais
regateava o seu entusiasmo por
todos que cá fora se destaca-
vam pelo mérito.

Esse entusiasmo bem o de-
monstra Moreira Sampaio em
nm dos seus sonetos, quando de
uma manifestação a Francisco
Braga.

Na sua mentalidade nao po-
dia encontrar guarida a idéia
da escravidão. O abolicionista
Já se expandia na mocidade, co-
mo se vê destas quadras suas,
publicadas em 7 de setembro
de 1865 no Diário de Notícias:

Que em breve rale o dia, a au
[rora redentora

Que o escravo infeliz transfor-
[me em cidadão:

E' homem como nós, tem alma
[sonhadora,

Se o berço o dividiu, a morte o
[faz irmão.

Pelo feito oh! Brasil, que em
[caracteres vivos

Ho seu livro imortal registra a
[Humanidade,

Despedaça os grilhões, redime
[os teus cativos:

A vez da Independência exige a
lUDerdadel

Quando a estreiteza de es-
pírito mesquinhos lhe moveu
insidíosa campanha, para foi-
çá-lo a deixar o cobiçado cargo,
o fez aposentar-se com o irri-
sório vencimento de 233$333
mensais, não se lhe entibiou o
ânimo.

Não pensou, porem, em em-
preendimento de pura nature-
za comercial.

Vira perder-se na exploração
de uma papelaria da rua do
Ouvidor o que conseguira ga-
nhar com inteligência e ativl-
dade na tipografia Montalver-
ne, que adquirira mediante um
arrendamento com opção de
compra.

O teatro, entretanto, dava-
lhe, como autor, proventos que
lhe permitiam manter a famí-
lia com conforto.

Não obstante, sem mais as
responsabilidades de funciona-
rio público e com o tempo 11-
vre, em má hora lembrou-se
de se fazer empresário teatral
e o autor que tanto ganhava
viu o empresário, depois de
ilusórios lucros, conhecer as
mais cruciantes amarguras a
que o seu organismo não pôde
resistir.

Poi essa a história da hrl-
lhante empresa que organizou
no Teatro Apoio com Adolfo dc
Paria, tendo, por compartici-
pantes, os artistas Matos, Lo-
piceolo e Rangel Júnior.

Inaugurada com uma reprise
de A Cigarra e a Formiga que
Moreira Sampaio traduzira com
Arthur Azevedo, montou depois
a empresa outras peças, como a
primeira de grande sucesso,
entre elas a Filha do Inferno,
na qual se evidenciou o talen-
to da Lopiccolo como cantora
de hábeis recursos, o Bico do
Papagaio, a Borboleta de Ouro,
Fantan, o Tulipa.

O insucesso de Quatro mi-
lhões, uma peça adaptada por
Luiz de Castro de um roman-
ce francês de aventuras e cuja
montagem custou 40:000$000,
soma fabulosa para a época,
tez fracassar a empresa, que
durou quase três anos.

Dos espetáculos da compa-
nhia, nunca deixou Morena
Sampaio de retirar pequena
quota, alem de donativos e do
produto das multas, em benefi-
cio da Caixa Beneficente Tea-
trai, de que foi um dos funda-
dores e o primeiro presidente
eleito.

Obrigada a deixar o Apoio
pela terminação do arrenda-
mento, ainda se transferiu es-
aa empresa, reduzida aos dlre-

tores. Sampaio e Paria, para o
Recreio Dramático, onde se ar-
rastou penosamente, com co-
médias e vaudevilles, por al-
guns meses, até o esgotamen-
to final.

A inata boa fé do meu Ines-
quecivel amigo ainda o fez
confiar na palavra de certo
empresário de então. Já casa-
das as suas duas filhas, desfea
a casa e foi residir comigo, en-
quanto preparava os elementos
para uma excursão ao Norte
com a companhia que tratava
de organizar. Semanas e sema-
nas se escoaram até o desen-
gano decisivo.

Poi desde então que. sob a
aparência de um falso bom hu-
mor, entrou Moreira Sampaio
a sofrer com um estoiclsmo que
só a sua família podia bem
avaliar. Era a arteriosclerose
que se agravava, para vitima-
lo aos 50 anos, zombando da
ciência e da dedicação de Bar-
bosa Romeu, seu velho e dileto
amigo.

O estado de alma de Morei-
ra Sampaio nessa derradeira u
dolorosa fase da sua existência,
ele o espelhou no último sone-
to que escreveu, reproduzido
nestas colunas.

Fora demasiado forte o gol-
pe. Mal o atenuou o êxito da
Inana, a sua última peça que
viu reprssentada e cujos direi-
tos de autor já vinha alienando
para solver compromissos da
sua tormentosa empresa.

E quando se trantportara
por dias para a casa hospita-
leira do concunhado e amigo,
desde a juventude de ambos, o
velho dr. Dias da Cruz para
mudar de ares e assistir ao ca-
samento de um dos filhos desse
tipo de sábio e santo, não pôde
u meu querido sogro voltar
para o nosso lar.

Expirou como um justo que
era, interrompendo a frase com
tanto sentimento glosada na
sua crônica por Arthur Azevedo:
"Estou sentindo uma coisa es-
quisita..."

. Do que venho referindo nes-
tas desataviadas linhas, verifi-
ca-se como me coube o destl-
no, para mim gratíssimo, de
transcorrer longo período da
minha vida entre Arthur Azeve-
do e Moreira Sampaio, os dois
belos espíritos e os dois grandes
corações, tão identificados um
com o outro, que um afeto fra-
ternal ligou, num elo que só a
morte logrou destruir.

Tive assim a felicidade de ver
que nessas duas almas de elei-
ção, perlustrando na vida a
mesma senda, nunca o ciúme, a
vaidade ou a dúvida consegui-
ram fender esse elo, sem que, no
seu mútuo respeito à indepen-
dência de opinião de cada um,
fosse, quando raramente diver-
giam, de leve molestada a in-
dividualidade do outro.

A discussão que entre os dois
originou a critica de Arthur à
CornacUpte da Amor, mágica

O ENGROSSA
FARINHAS — (vendo as horas)

ATO 3.**: QUADRO 11 — CENA 4."

Ji hão dt islar na ordem do dia. O projeta atada haja
devi entrar em 3.' discussão. Preciso do voto de alguns amigos.
Vou engrossá-los... (ao público). Vv. Et*. adnuram-sir...\
Ora, ho)t em dia quem não engrossa/

RECITATIVO

O verbo que hoje em dia está na moda.
Embora toda a gente faça troça.
Verbo que se conjuga em qualquer roda
£' o verbo — engrossar. Quem não engroaaf, I

Engrossa o peralvilho o negociante.
Se quer pilhar-lhe a filha, dote e tuda
Este engrossa o freguês, »/ que tralanttl
Quando quer impingir-lhe algum canudal, >

Um médico ' chamado p'ra um doente,
Mas esle, que lhe quer ferrar o calo, s
t» que deverá \aeert... Sim... francamente!, ,
Não tem outro recurso, è engrossá-tal.

Aquele lem no foro uma demanda.
E das custas não tem p'rq o pagamento,
Mas vendo que o negócio lhe desanda.
Só acha uma saída: o engrossamentol.

Aos ministros engrossa o pretendeu!*, •
Quando quer apanhar boa fatia...
Os ministros lá vão para o Presidente.*, y
Em casos tais, quem não engrossariaf

Os que riem de mim não fazem mossas.
Visto que hão de engrossar sempre que possam, >
E' falai: se eu engrosso, tu engrossas.
Vós lambem engrossais e eles engrossam!

E agora dão-me licença, pois não' Preciso falar ao relate*
do parecer. Um excelente moço o relator! Como discute beml,
Que argumentação brilhante!... Se alguma ves for para Pt?
trópolis, hei de arranjar-lhe uma boa casa! (Sai)^

O ATOR VASQUES
(Poesia recitada pelo ator Colas no ultime benefício 4*

Vasques, dois dias anles da morte deste).

Ele pediu por João Caetano morto;
Em nome da Arte ele estendeu a mão;
Hoje ele vive, mas não tem coníorto,
E nós pedimos pelo nosso irmão I

Tudo fez pelo mestre, que adorara;
Para o gloriíicar pediu, pediu!
E a estátua que no peito burilara
No bronze, que não morre, ele fundiu I

Ele vive, disse eu! A alma se parte 1
Ele vive? — Viveu! — Não vive, não!
Porquanto a vida para o artista é a Arte!
Porquanto o teatro é para o artista o pãol

De que serve viver quem tem na idéia
Que para si o teatro já morreu?
Coruo pode viver sem a platéia
Quem à platéia a vida inteira deu?

- Tudo, porem, o artista agora esquece.
Pois, vendo-vos aqui, bem certo está
De que nalma do povo que o estremece
O "Chico, o Vasques, nunca morerál

E nós, cujos desejos satisfeitos
Hoje vemos, beijamos vossas mãos...
Dizem que temos todos os defeitos,
Mas ante a mãe comum somos irmãos»

de Sampaio, demonstra o meu
asserto. ,

Ligados como comediogratos
no seu primeiro trabalho en,
comum, o Mandarim, Irradia-
ram-se as expansões do afeto
recíproco através dos seus la-
res.

Sem a filha de sangue que
sempre desejou e não teve, Ar-
thur estendeu o carinho pela
sua filha de coração, a sua Co-
Unha, que adotou de pequenl-
na, às filhas do seu amigo, es-
peclalmente à mais velha, da
mesma Idade de Cotlnha.

Oom esta e as suai duas lilbas

dividiam o seu afeto Moreira
Sampaio e sua esposa. E a
exemplo dos pais, todas se fl-
zeram irmãs para sempre.

O meu casamento com a íl-
lha de Moreira Sampaio fez
Arthur envolver-nos, a mim e a
minha mulher, na amizade que
a ambos já dedicava.

Ideal comum de ambos o
bom teatro nacional de decla-
mação, tanto Arthur Azevedo
como Moreira Sampaio, pro-
curavam, através das suas re-
vistas de ano, reconduzir pai»

(Continua na página tegutnUl j
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A vida de Moreira Sampaio-mm vere silva
Tendo dado ao teatro todas comédia, ora no drama, apare- traduziu, no ano seguinte, a que recebia. Deixou uma peça que a maior parte da sua obra

as energias da sua mocidade e ciam, no São Luiz, o Amoedo, a peça fantástica, Amores de inédita, a comédia O genro de não foi publicada, temos de
o íulgor do seu talento, escre- Apolonia e o Soares de Medel- Psyché (Psyché era a Julia muitas sogras, escrita com Ar- concluir considerando-o um
vendo, parodiando, traduzindo, ros e, no Alcazar, a provoca- Piá); em 1892, traduziu, para o tur Azevedo, o seu primeiro co- dos filhos espirituais de Mar-
Moreira Sampaio morreu atrai- dora Suzana fazia andar a ro- SantAna, Les 28 jours de Ciai- laborador e dedicado amigo. Uns Pena, o criador do teatro
coado por ele, ás portas da pe- da a cabeça dos elegantes do rette, com o nome de O rapaz Se pode ser aceito o testemu- nacionel.
núria, privado t-té da própria momento. de saias (mais tarde represen- nho do comediógrafo mara-
cadeira em que se assentava pa- Moreira Sampaio foi feliz na tada, por sessões, no São José, nhense em favor do mereci-
ra escrever as suas peças. E, sua estréia; o p'blico divertiu- como A mulher-soldado e Dez mento de Moreira Sampaio, já
todavia, fascinado pelo ingrato, se com a jovialidade do yseu es- dias nos Pyrineus, com Soares
deixou o exercicio da profissão pírito, e os jornais registaram de Souza Júnior, para o Varie-
primeiramente escolhida e ai- que ele tinha aptidão para a dades. Saudoso da revista es-
cangada ã custa de tantos sa- carreira. Em vista disso, o creveu, 1893 e em 1894, com Vi-

Martins montou-lhe, cinco me- cente Reis, Abacaxi e A vovó
(a "vovó" era uma metralhado-
ra antiga, com a qual de uma

(Correio
1928).

da Manhã, 18-10-

crifícios impostos à velha mãe,
viuva c pobre! ses depois, a segunda peça, no

Nascido na Baia, mas vindo Provisório, do Campo de San-
cm tenra idade para o Rio de tAna, que passara a se chv
Janeiro, Moreira Sampaio fez os mar Teatro D. Isabel, em hn-
seus estudos de humanidades menagem à princesa, então re-
lio Colégio Pinheiro e afeiçoa- gente'do Império. A nova pro-

RODRIGO SILVA
O simpático ministro da Agri- Os leitores desculparão se fa.

das fortalezas da barra alveja- cululra apresentou-se ontem na ço de uma simples noticia o
vam os navios revoltados, em respectiva Secretaria pela pri- objeto do meu artigo; islo é
1893). Mas onde iria eu se qui- meira vez depois da promulga- mais uma prova da considera-
sesse dar aqui a relação dc ção ia Lei de 13 de Maio. ção que me merece o simpático

ram-se ianto mestre e discpulo dução de Moreira Sampaio, O quanto produziu o Moreira Todos os funcionários, e no paulista para quem o destino
que este desposou uma das fi- Martins no Inferno, não era Sampaio? De toda sua grande número deles grande parte áo reservou a honra e a glória de
lhas daquele. Três anos depois original, mas imitada de uma tarefa ficou para que a gera- pessoal das repartições suba!- referendar a Lei da Abolição.
o graduado em edicina, tendo peça fantástica, que fizera su- ção atual lhe conhecesse a ha- ternas, esperaram o sr. conse- Rodrigo Silva gravou o seu
se especializado no tratamento cesso em Paris. Várias come- bilidade, uma revista rrfbdelar, ífteiro Rodrigo Silva à porta do nome numa placa de bronze, e
das enfermidades infantis, Mo- dias escreveu até 1883 (O Diabo O Rio-nú, que ainda há pouco, edifício e fizeram-lhe uma rui- o seu nome perdurara enquanto
reira Sampaio entregou à em- e o sapateiro, que tinha por lamentavelmente modernizada, dosa manifestação. Enquanto nesta terra houver um homem

presa dirigida pelo ator Mar- principais nterpretes o Ma- esteve em cena, no João Caeta- uma banda de música ãesper- 9UC possa dizer:
tins e que se instalara no atual chado e o Peixoto; Fagundes no. Depois de O Rio-nú, que ta»a os ecos, por via ie regra — Meu tataravo fot tatarane-
Teatro Carlos Gomes, a sua & C, Os botoeudos, a propósito loi representado em 1896, es- quietos daquela casa, e algumas "> de uma escrava.

primeira composição dramáti- da permanência entre nós de creveu O buraco, O engrossa e girànãolas de foguetes estoira-
ca, a comédia em três atos, vários selvagens dessa tribu, Inana, que foi o seu canto de vam no ar, s. ex., debaixo ie
Entre o Casino e a Phenix, Dos passando-se o primeiro ato no cisne. A Inana, a novidade do «"ia cAtica de pétalas de rosas,
interpretes dessa peça, uma Museu, numa das salas da Ex- ano dc 1900, era uma artista abraçara a iodos os manifes-
charge interessante sobre a ri- posição Antropológica, excelen- que se exibia numa casa da rua tantes, sem distinção ie classes-
validade existente entre as temente reproduzida pelo pin- do Ouvidor e que, segundo se O ministro subiu as escadas
duas casas de espetáculos mais cel de Carneiro Vilela; A rosa dizia, voava no espaço, sem entre duas filas de amigos e
populares na época, só resta murcha, em verso, arrufo entre apoio. Chegou-se depois à con- admiradores, e penetrou no seu
Isolina Mondar, casada mais mulher e marido, a propósito clusão de que o arrojo se devia gabinete acompanhado por to-
tarde com Eugênio Magalhães, do encontro por aquela de uma a uma combinação de espe- aas "s pessoas presentes.
Dos outros, Martins, Amélia flor no bolso do marido, flor lhos. A revista' subiu à cena, Ai tomou a palavra o meu
Gubernatis, que fora antes que, todavia, estivera no cabelo no Teatro Recreio, em princi- amioo e mestre Machado de As-
uma das vedettes do Alcazar, da injusta ciumenta), e duas pios de janeiro de 1901, fazendo sis, chefe da 1" secção da Dire- (Continuação ia página anterior)
Ana Costa, Galvão, Manarezzl paródias: Rosa da Pureza (a a Pepa, que era a empresária, toria ia Agricultura, pela qual <-?** teatro o publico transvla-
e outros, só existe a memória, protagonista era a Helena Ca- o papel da protagonista. Mo- corria o serviço do elemento ser. °°. Pára o gênero ligeiro e com
lembrada por um restrito nú- valier) e O alferes da flauta (o reira Sampaio morreu nesse vil, e, em frase alevantada e ™J° 8°«t0 viam-se obrigados a

mero de admiradores No Cas- militar era o Trivero, que meses ano, a 4 de outubro, na casa correio, saudou o sr. Conselhei- translSuV
sino, o Martins explorava todos antes cantara óperas no antigo da rua Haddock Lobo, 211. Ja or Rodrigo Silva em nome de f*sa 

Intenção, que sempre
os gêneros, desde as operetasás Pedro II, ao lado do Tamagno vinha, há meses, combalido, todos os seus colegas. externaram na nnpiensa, loi

peças de Sardou, u«na das e do Castelmary). Em 1883, pela moléstia que o fulminou, Seguiu-se-lhe osr. Franca ratificada por Arthur na sua co:

quais, L Papillon, traduzida aliou-se Moreira Sampaio a só lhe permitindo acusar que Amaral, chefe interino da Dire. movida e vibrante despedida a

üõm o nome de ^rbXfemo, Artur Azevedo e reviveram "estava sentindo uma coisa es- toria das Obras Públicas, o qual, beira da sepultura de More.ra

substituiu em cena Entre o ambos a revista, que estava es- quisita". Tendo se feito em-
Cassino e a Phenix. No Phenix quecida desde 1878. Começa- presario, entregou, para con
trabalhava a companhia do ram pelo Mandarim, uma serie servar o nome sem macula, to- dos vivas
Heller, representando mágicas de vitórias que se prolongou das as suas economias, vendeu O sr. ir

FRIVOLINO.

("A Época", de 17-5-1888).

Arthur Azevedo (
Moreira Sampaio

anel simbólico. Ho-

depois de um pequenino Sampaio.
"speech", levantou entusiasma- Foram estas as palavras tex-

tuais de Arthur Azevedo:
Ernesto Vitor falou "Levas contigo para o fundo

em nome áa repartição fiscal dessa cova, tão cedo aberta, ose óperas cômicas e constituída até 1887, com Cocóta, O bilon- o próprio   ___
de elementos do agrado popu- tra, O carioca, Mercúrio e mem de boa fe, ainda aos 50 da City Improvements , e o sr. sonhos que a ambos nos afaga.
lar como o Vasques a Rosa homem. Depois da representa- anos, acreditou nas promessas comendador Acioly de Vascon- ram> quand0 moihávamos as
Villiot, a Delmary, o Lisboa, o Ção desta última (a 3 de janei- vindas do Pará para levar ao eeltos Inmtor Geral das Ter- n05sas penas no mesmo tintei-
Guilherme de Aguiar e outros, ro de 1888), dissolveu-se a par- extremo norte a sua compa- ™J^ol°™zd%?l lfíL°" ° ">¦ 1«and<>, escrevíamos no
Nos demais teatros procurava- ceria. Artur passou a escrever nhia. Para realizar o desidera. «™f*° 

^apd'lletoria meSm° paP"' con^°Kiand° M
se atrair concorrência, dando- com seu irmão, o romancista t»m, vendeu o resto que pos- gados OajM Inspetoria „?ssos pensamentos, coníun-
se ao público tudo quanto pu- Aluzio Azevedo e Moreira Sam- suia, ficou sem teto e sem v°£a?™?m°'%Iz"% 

f" ?">*> .»"" na outra as nossas
desse lhe despertar interesse. paio apareceu sozinho, no moveis! Viveu os últimos tem- ™Wate™\,aJ°±°l Sil"? inteligências, fazendo dos nos-

ianeiro de 1889, pos ao lado de uma das filhas ''fi"***0 mJ» eloqüente discurso j^ espjritos um espírito sô,
porque aposentado matizando por levantar um t)i- preparando com o estrume dava aos empregados do Ministé- revista de ano o terreno para ario da Agricultura. plantação da comédia, sem prè-

mTLÍ ^ÍlSa°ÂttJeaZ'J ™ nem adivinhar que ficaria-meu bom amigo Arthur Azeve- mos com M sementes na mão.do, que e também qualquer eot-
sa naquela Secretaria, leu o se-

No São Pedro, Guilherme da SantAna, em .
Silveira e Adelaide do Amaral, assinando a D. Sebastiana, na casadas,
mantendo as glorosas tradl- qual representou pela primeira na função de diretor do antigo
cões de João Caetano, repre- vez, em português, a Lopicollo; Asilo dos Menores Desyalidos,
sentavam dramas emocionan- em 1890, traduziu, com o rtorne porque o prefeito Furquim
tes como O terremoto das An- de Mimi Bilontra, a Mimi Bom- Werneck nao «hava que pu-
«lhas, do fecundo e imaginoso boche, de Grangee Thibonst, desse educar crianças ia ho-tunas, ao iecunao e imaginoso ™«i » >""6" «...-»..—, ----- --- • .,....„ so naqi
D-Ennery; Furtado Coelho e um dos maiores êxitos da Leo- mem que escrevia para o teatro, , («
Lucinda, mostravam-se no Gi- nor Rivero, no velho Varieda- nao lhe dava para a manuten- mmte
násio, na alta comédia; ora na des; ainda para vencimento mesquinho

Moreira Sampaio-
"Minerva

se teatro çao

(Da Galeria cio
Elogio Mutuo )

Auro- rolcamente a indiferença dos to-

! O N E T O

Arthur Azedo

Ambos amávamos o teatro,
mas tu amava-lo com desva-
rio e os teus últimos anos, tão
gemidos, tão martirizados, ío-
ram uma alucinação de visio-
nário."

Alem disso, colabn- los malevoléncia dos pedan-

Conselheiro, perdoai tanta ousadia;Minha falta esquecei, se há nisto
Mas vós, firmando a Lei que a Pátria "O teu trabalho, 0 teu SUOr, O

[exalta, teu sangue, as tuas lágrimas, av°" "• tua miséria de empresário con-
tribuiram para formar o patri-
mõnio do Teatro Municipal e

Fizestes Igualmente
Vai lazer trinta e sete anos, té os periódicos

ainda imberbe. Ninguém lhe da ra Literária' . ----- ......
mais de vinte e cinco primaveras, rou em muitas folhas, e, mncii ui-
Ninguém lhe dá nem ele pede. timamente, na "Vida Moderna Reproduzo esse trecho, porque

Nasceu na Enfa aos 9 de agosto As "Novidades" não sao, pou,, naquele tempo eu ainda não tinha uuiii u(_ j
de 1851 e veio muito criança para como se tem dito, a sua estrela ae reiações de amizade com o autor Aos mesmos sentimentos delicados _-,, *
. Corte. jornalista. dos "Botoeudos*. Q»e "»J« vos dão direito a honrada *""" «".r

Meteram-no no Colégio Pinhei- Mas o que ele é, sobretudo, Alem de um sem número de tra-
io, e ele apaixonou-se pelo estudo um comediógraío; é essa a ieiçáo duçoes, e duas paródias, Rosa,
e por uma das filhas do diretor do mais pronunciada do seu talento, da Pureza , da Dama , e Alie-
eolégio. Tivéssemos um teatro, e Moreira res Buscape , da Aida e das

Um dia, «horreseo referens!" Sampaio figuraria na .primeira quatro revistas de_«83V8MVMI5
apanhou meia dúzia de bolos em plana, como um dos maisiegiu-
presença da. namorada; entretan- mos herdeiros do Martins Penna.
to, essa humilhação, lonije de des- A comédia de costumes, a jui-
mrrallzá-lo aos olhos dela, infla- gar por alguma coisa que ele con-
mou-a e decidiu-a definitivamente seguiu fazer representar, teria em
a amá-lo com todas as forças de Moreira Sampaio desvelado cultor,
um coração de virgem. Entendam digno de todos os aplausos
14 estas coisas! Casaram-Sí, e já A apresentação e o estudo em-
«gora teem uma encantadora fi- bora superficial, dos tipos e cara-
lha de 14 anos. Estr.o aqui estão cteres; o deservvolvimento das ce-
»vós. nas; o encadeiamento das

Moreira Sampaio, à custa de ções; í
inuito sacrifício, formou-se em teatral:
Medicina na Fnculdade desta Cor- chama o *
te em janeiro de 1873; mas teve chamou o
imperdoável desaso de trocar a no- pre se ha de chamaria
bre e independente profrsão di
médico pela de empregado públi-
co. Três anos depois de formado,
entrou para a Biblioteca Nacional

escritas de colaboração com
o meu melhor amigo, Moreira
Sampaio tem escrito as seguintes

E" muito natural que neste dia,
Que de prazer as almas sobressalta.
Os prosaicos oficias tenham alta, . ,e entrem as Musas na secretaria. morres sem ver ergrida essa

obra de reparação e piedade,
honrada r*1*1 9ual juro pugnar até o

tienda, cneu último alento — e é comO' Providencia dos escra pisados! a mão estendida sobre o teu
Apelo (e o vosso coração me atenda!) 'cadáver que O juro!"
Estendei para os vossos empregados Do SOnho dOS meilS dOÍS aml-A mao qne a Liberdade referer.da. gos compartilhava eu por elei-

to da minha aproximação des-O ministro apertou a mao oo de a meninice com escritores e
peças originais: "Entre o Cassino poeta, que estava enfiado à vis- gente de teatro e mesmo do
e o Phenix", três atos; "Fagun- ta da mediocridade dos seus cnnr,1IP «„«.,«»
ri«. jk rmmminlii»". trís atos: "Os ,-„,..,.„ . „ r *„ j. mt  sangue paterno.

Por isso foi, naturalmente,
des & Companhia", três atos; "Os versos, e o Léo ie AffonsecaTtr.tr,r.*sr1r\c" iiim ririmnr rlp trTaCX  __j_- . _ .Botoeudos" (um primor de graça
e observação), três atos; "O Dia-
bo e o Sapateiro", um ato; "O

_ _ meu amigo Camilo", um ato; ''O
situa- Carnaval de 1882", um ato e a

diálogo- a frase incisiva, "Rosa Murcha", um ato, e em
essa 

"coisa 
que agora se verso

que está sempre presente a to- ... ,
ias as manifestações promovi- «u« a Primeira ensancha depa-
das pela promulgação da gran- Jada. 

n.a. mu?£a carreira de
de Lei, chegando muitas vezes a funcionário publico, empenhei
parecer que tem o dom da ubi. í.od0.° meu esforço para a rea-
quidade, — o Léo de Affonseca laaca0 do nosso ideal comum.

naturalismo", qiie já se Já agemisó me r«ta dteer qut imeilat'amente mandou „ sone. Como é de imaginar, foi
realismo", e que sem- o meu amigo é um bom rapando- to aa"IltáHn Mercantil» de São *rOaa que logo dei conheci-aue sem- o meu uimgu e uni iwih io|/««., u«- «n«»i« «#„.,,,..,<;j

verdade" .tado de excelentes qualidades, ™ <"> "Diário Mercantil' . Pauio... pelo telégrafo. mento do que ia tentar e Jun-
na

-,„ ¦ ,„-i_ icsn «Tio seeredos de arte pronto a sacrificar-se por um ca-   „—,-. .
de fawr Sedas - e ele os pos- marada. e Incapaz de se vingar de o sr. conselheiro Rodrigo Sil- tos entramos a agir
«% Mimíénte alguns por admi- quem quer que seja. va declarou por último que do- Prefeitura, ele na imprensa,
ravél intuição literária, outros em Vai para cinco «jos que.somos „„ ejo aU semnía-feira „ aue até o resultado do nosso traba-
™,,ii.HÍ ri» leitura dos mestres, amigos íntimos: estou habilitado _.,„„,__,,. V„„.'Ji_. * lho oue Moreira Samnaio nãi

-iuruu para a muuuifuu «aiiuimi. '«'" ...u—v— --.*- - ¦ „_ef_„ amierrv.
.Em jíneiro.de_187õ. por çcasiUo resultado da ^«««J^»- TcSa,da reforma da Secretaria do Im-

pério, fizeram-no oficial desta re
Ém Junho de 1882 escrevi

"Gazetinha" o seguinte, a propo-
consagrá-lo como tipo da leal- naturalmente correspondeu aos lho Quei Morei» Sampaio não

j. dade anseios ie que se achavam pos- pode ver, mas que Arthur Aze-
™^«™™_ ""•".¦•L. ,,r„--j;",Vmn rnmédia s'ia- Ah! esquecia-me de dizer que snfdoj os manifestantes. vedo ainda teve a ventura de
ESSSÜh01"1' Je M 

%áiS> que esperar das aptl- Moreira Sampaio chama-se Fran- Quando s. ex. se retirou, de contemplar nas paredes ia le-
S m™ imter, teve semure um doe? doTr. dí. Moreira Sampaio; cisco e já foi ™b-teV®Moemmi- nom foi acompanhado até a vantadas do edifício onde a

IMfSâM^T&S A um Deus Pa™ ««gJ^J *%J,.fSE2??'-?5Kuie P»rta por todo o pessoal da Se- sua memória tem a merecida

&i£-4S% tosAT&Ja iSSü^íTS S^°rrurd^ fcSS^dfft - N- Ul) cretaria. Menagem.



PAGINA 1S2 — SUPLEMENTO LITERÁRIO D'A MANHA DOMINGO, 1S-KMM1 í^fe.

1%**,. . -Í,>X ":'' :iK<
l'iV™*_ <ji^t *fl«É
f* ¦ _a * j_n_*fl__ __¦_*$¦
•* 'ja^ÊÈÈÈMk 

hmsWW?mmi ÉrWÊÈ.
L ' J__P__í^^l«Px_____[ ________f*iP*^^^L________P_i ** J-War?. ^_§___l

¦Pff ;_lii_il^_____^E-fcí-»^**. aJÊbÊê ív^ «Hr-V^a ¦¦Sy,,>rr
üin ^___H
¦H ¦__Hb^:':-_-__________ $&b u ^^^^k S^^R^i;BiIlI a
pi lll M ¦ 1 láÊÊÍ
ir ^__!________-__k X -I \\*Ts\\\rjk
_T**È__flF__ __*^^B \\\\\\^m\\\\
[Zf-^ ^____Ptí__r^S*1^-_^'

BIBLIOGRAFIA DE MOREIRA SAMPAIO
K.C.OBIOINAIS:

Abacaxi — Revista do ano di
1892 em 3 atos e H quadros,
com Vicente Reis, música de diver- Teatro Variedades em
sos autores. Representada pela 1.* bro de 18-38.
vea no Teatro Apoio em 15 de ja- Kovd — Revista em 1 prólogo, 3

Josefa vendida pelas irmãs —
Opereta em 3 atos, música de Vic-
tor Roger, tradução livre. Repre-

de outu- sentada pela 1." vez em 2 de junho
de 1889 no Teatro Santana.

O Lambe Feras — Vaudeville da
nciro dc 1893. atos e 13 quadros, com Vicente M, Ordonneau, tradução livre, com

O Bilontra — Revista do ano de Reis. Representada pela 1." vez no música de Assis Pacheco. Repre-
1885, em 1 prólogo, 3 atos e 17 qua
dros, com Arthur Azevedo, música
de diversos autores. Representada
pela 1.* vez em 29 de janeiro de
1886, no Teatro Apoio em 1897,

Teatro Apoio em 24 de agosto de sentada pela 1.* vez em 19 de fe-
1894. vereiro de 1897 no Teatro Apoio.
PARÓDIAS. IMITAÇÕES Minha defunta — Cançoneta cft-

TRADUÇÕES: mica, tradução.
O alferes Buscapé — Paródia em Marido em apuros — Comédia

A' Borboleta de Ouro — Mágica 4 atos da jpera "Aida**, de Verdi. em 1 ato, de Meülac, tradução. Re-
3 atos e 16 quadros, com Or-

lando Teixeira, música de Assis
Pacheco e Costa Júnior, Represen-
tada pela 1.* vez no Teatro Apoio
em 1897.

Os Botocudos — Comédia em 3
atos, música de Carlos Cavalier.
Representada pela 1.' vez no Tea-
tro Recreio Dramático em 30 de
setembro de 1883.

O Buraco — Revista em 3 atos.
com Accáoio Antunes, música de
diversos autores. Representada pe-

Representada pela 1." vez no Tea- presentada pela 1.* vez em maio da
tro Luttnda em 22 de dezembro de 1882 no Teatro Principe Imperial.
1882. Martins no Inferno — Imitação

Agência de casamentos — Vau- em 3 atos da peça "La Beauté du
deville em 3 atos de Feydeau e H. diable'*. Representada pela 1* ve*
Desvallères, tradução. Representa- em 1876 no Teatro Santa Isabel,
da pela 1* vez no Teatro Recreio antigo Cassino.
Dramático em 8 de dezembro de Mimt Bltontra — Vaudeville ei»f
1900. i atos, arranjo livre, música de di-

Alika ãáo — Opereta em 1 ato, versos autores. Representado pela
música de Bernuchat, tradução li- 1.' vez em -agosto de 1890 no
vre. Representada pela 1.* ver no Teatro Variedades.
Teatro Santana em 30 de dezembro Mulher para iols — VaudeviU»

MOREIRA SAMPAIO. BSAGA JUHIOR E ARTHVB AZEVUUU.

ESPIGAS HISTÓRICAS
MAX, por alcunha o BRIC-A-BRAC

Poi na Grécia, anles de Cns- não, que a minhalma transm''-
to muitos anos, que este joio grando, e transmigrando, de

que eu agora aqui relato se d*% corpo em corpo passando, há de
ie modo imprevisto. ir pura, aleyre, calma, venceu-

Nesse tempo havia um poeta, do as horas qutinéricas, e os

por sinal muito malandro, cujo culos — rápido instante, reviver
nome era Menandro, sujeito que jovial, flamante, numa das duas
è vis faceta tal talento reunia, Américas! Nesle momento in

que em Atenas mais amado, denle, eu vejo o corpo futuro
mais querido e festejado outro daquele em quem, asseguro, mi-
não se conhecia. nhalma resplandecente vas' ha-

Quando Menandro falava, bitar, doida, esperta, numa '.ei-

quando Menandro era lido, tJ- ra de palmeiras, sabiás e laran

Ia 1." vez no Teatro Apoio em 20 de 1889. em 3 atos, de Georges Feydeau •
de Janeiro de 1899. O Amor molhado — ópera côml- H. Desvallières, tradução livre.

O Carioca — Revista do ano de ca em 3 atos de J. Prevel e A. Lio- Representado pela 1.* vez em 22 da
1886 em 1 prólogo, 3 atos e 16 qua- rat, música de L. Vamey. tradução dezembro de 1899 no Teatro Re-
dros, com Arthur Azevedo, música livre. Representada pela 1* vez no creio Dramático,
de diversos autores. Representada Teatro Santana em 11 de novem- Os Nervosos — Comedia em I
pela 1* vez no Imperial Teatro D. bro de 1887. atos de Victorien Sardou, tradução.
Pedro II em 31 de dezembro de AmorSs de Psyché — Peça fan- Napoleão das moças — Opereta
1886. tastlca em 1 prólogo, 5 atos e 13

Cocota — Revista do ano de quadros. Arranjo livre com Luiz de
1884 em 4 atos e 14 quadros com Castro, música de Luiz Moreira.
Arthur Azevedo, música de diver- Representada pela 1.' vez em 1891
sos autores. Representada pela 1.* no Teatro Variedade,
vez no Teatro Santana em 6 de «Amor trambolho — Vaudeville
março de 1885. em 3 atos. música de Assis Pacheco.

Carnaval de 1882 — Comédia em Representado no Teatro Apoio em
um ato. Renresentada pela 1" ve/
no Teatro Recreio Dramático em 8
de março de 1882

Um carnaval na Corte — Opere-
ta em 1 ato.

A Cornucõpia do Amor — Mági-
ca em 3 atos e 19 quadros, música
de Costa Júnior. Representada pe-
Ia 1." vez em 5 de dezembro de
1894 no Teatro Santana.

Desgraças de utn Ambrosia —
Cena em verso. Representada pela Delibes. Representada pela 1* vea

em 1 «to. tradução. Representada
pela 1.* vez em julho de 1889 no
Teatro Santana.

Ortografia — Zaxzuela em 1 ata
e 4 quadros, música de Chapi, imi-
tação. Representada no Teatro
Santana em 4 de setembro de 1889.

O pai de Marcial — Peça em m
1897 atos de Delfil, traduç&o com Aae-

Bití, Sampaio _ Cia. — (Jpereta redo Coutinho. Representada pe-
em 3 atos. a propósito da "Filha Ia 1.' vez em 1884 no Teatro Re-
de Maria Aneú". creio Dramático.

Condessa Romant — Comédia Pecados velhos e penitência no-
em 3 atos. tradução com Azeredo va — Peça em 1 atos, tradução an
Coutinho. Representada pela 1.' italiano com Azeredo Coutinho. Re-
vez em 1878 no Teatro Recreio presentada pela 1.» vez em 1884
Dramático. no Teatro Lucinda.

Cobr« de pena* — Opereta em Pompon — Opereta em 3 atos,
l ato. traduç&o, música de Uo tradução com Azeredo Coutinho.

Condessinha — «Opereta era 1
ato, tradução — Extraviada.

Uma causa célebre — Drama em
5 atos e 8 quadros, de DEnnery e

1." vez no Teatro Cassino em 1877.
Diabo e sapateiro — ComédW em

horas quiinéricas, e os sé- 1 ato. Representada pela 1.» ve*
no Teatro Recreio Dramático em
1879.

D. Sebastiana — Revista do ano
de 1888 em 1 pr61ogo. J atos e lt
quadros, música de diversos auto-
res. Representada peIa 1-" vez n»
Teatro Santana em 22 de Janeira
de 1899.

«ffnfre o Cassino e a Phenlx —
Comédia em 3 atos. Representada
pela 1. * vez em 20 de abril de 1877
no T"TtT0 Cíissinn.

O Engrossa — Revista do ano de em 3 atos de A. Valabrègue.
1898. em 3 atos e 13 quadros, eom ção. Representada

Pândora — ópera cômica mitoló-
... Teatro Santana em setembro íica em I atos e 4 quadros, arran.
de 1889. jo com música de Carlos Cavalier.

Renresentada pela 1." tm em 7 daRepresentada pela 1
outubro de 1896 no Teatro Recreio
Dramático.

O poço encantado — Opereta» atoa e 5 quadros, de DEnnery e ."^^ masica de Audran, tra.
Çormon traduç&o. Representada Í"*S Rrarralntada pela !• ve.ducão. Representada pela

em outubro de 1895 no Teatro
Éden Lavradio.

pela !• vez no Teatro Lucinda ent
1886.

Cadix - Zarzuela em 2 atos, tra- "~Õ'naÍr"o"mÜÍi'6es - Viagem entra-duçao, música de. Chueea e^ Vai- „Xiíi em 4 ato. e 20 quadros.*¦¦ vea '.„:„_ Aa a «3ci_ Pur-hpí-n Arran-verde. Representada pela
no Teatro Santana em 8 de agosto música «ie Assis Pacheco. Arran-
d* liu» jo de Luiz de Castro. Represen-' 

ttX» e iescavsio, - Comédia J*»» P& l" ™ "" 1M" ^ T<*"
tro Apoio.

Rosa da
éo o povo endoidecido, tonto, jeiras, ainda náo descoberto! 12* Q Engrossa _ Revlsu, a0 „,„ ae em , a[os ae A Vaiaoiwe. traau- -rv--;-¦;¦, _.„„ _ paródia em
tanlo gurijalhuva, que alguns vejo o corpo: — e pequenn, 1898. em 3 atos e 13 quadros, eom ção. Representada. nitulüT e^Soaráirrafoi do dr»-
úreqos (vide nota) da epidemia curtas pernas, grosso busto, mas música de diversos autores. Repre- A eicnim li formiga - Opera '"ÇÍSaM-*- 

de O Feuillet. Re-», Y • •;¦. L , , , j , , , . , ,¦ sentada pela 1.» veü no Teatro Va- cômica em 3 atos de Ctnvot e ma «-"""» " — •
io riso batiam sulnl, a bota! utn todo bem robusto, porte le- rledades em 30 ae agosto de 1899. Duru. música de Audran. tradui-ao

Escreveu para o teatro mui- pião e sereno; o nariz um pou- Fagundes & Cia., mulheres ga- com Arthur Azevedo. Representada
tas comédias Menandro. em jue co avesso às Unhas normais da r^1SLZ 

fZtiáSclTiuT- _*_. &^tt?l&! 
AP°'° "

• enredo era um meandro lera- plástica, fazendo certa gint-shea los Cavalier. Representada pela 1.* A Cabula — Opereta em 3 atos.' vea no Teatro Recreio ''' ¦ - -
em 17 de junho dc 1882 vee no Teatro Éden Lavradio em

1895.

ma "Dallla" _. -. -
presentada pela 1." vea em 13 do
março de 1882 no Teatro Recreio
Dramático.

Kapaz ie saias — Tradução _-
vre em 4 atos do vaudeville "Lea
vingt huit jours de Claircttc *.

Representada pela 1." m em 30
de dezembro de IMI no Teatro.
Santana.

O ro»w» de ouro — Opereta em
entre outros aoudos irabilhos olhar a carteia de uma alma hu¦ _ . , __-' ,,. . Grogs e apoiados — Cena em
io seu engenho, as comédias: ra e sincera, mas onde se v, que verso Representada pela 1.' vea O «tomador ie feras — Drama en _ 

 "O Gamenho", "Rosa Mur- impera eternamente a nwlícit! no Teatro Cassino em 1877. 5 atos de DEnnery, tradução com j atos. imitação do francês coro
, ., **r\ d , • •! r- a j íu*<- ° genro de muitas sogras — Co- Azeredo Coutinho. Representada Eduardo Garrido e música ae Mi-

Ou , e Os Ftotocuaos . Eis o corpo sem dejeto em que médi» em , atos com Arthur Aw. ^ ,. m „„ ^^ ^^ ^cardwo. Representada pet»
Dis IkernaUuk o cronista, e minhalma, vos juro, residirá no vedo. Representada pela 1* ve« Dramático em 1885. 1.» vez em 1889 no Teatro Santana.

." ¦ . .' j.M ,„„ : • (utu.-n „,_«. i^tnftf» Mi/iír <iu* em 14 de novembro de 1908 no Tea- D. Juanita — ópera «cômica, mú- üm« separação — Peça em 4 atoa
«9»« va, por conta dele, que «c \utu,o num tempo mais tue ^ Carlos (Jomes s,ca de Suppé tr"5uçSo com to. d(, E u^,^ traduç&o.
este autor aquele que fez pri- perjeito! Há alguma novidade — Canço- redo Coutinho. Representada pela Três mulheres para um mando

P viram pasmos irementes, neta cnmic-i. música de Prancisca l.« vez no Teatro Phenix Dram-itl- — Comédia em 3 atos de drene*
Gonzaga. Cantada pela 1." vez no ca em 1885. Dancourt, traduç&o com Azeredo

O Diabo na terra — Opereta Coutinho. Representada pela 1."
metro a revista. pasmos

Sos jornais, enlre confrades, os convivas do banquete, com} Teatro Lucinda em 11 de abril de
também Menandro escrevia, e rápido joguete, sair dos l-íbios 1886.

uma secção rediejia no jornal ridenles de Menandro que er.t O Homem — Revista do ano de-""• •"'«»" ¦¦—*'„•" '*"'-'.". 
„...,,• ,:„-:..„ ,.,.,,. ,.„',;,„ j» 1887, em 1 prólogo, 3 atos e 10 qua— "Novas Idades , na pilhéria estático, ligeiro vulto latita, de dm com 

"Arthur 
AzcVedo. múst

tle era trunfo, era do riso c uma graça indejinita, todo pe-
Evangelho, e na secreto — "Ar- queno e simpático, que num

to Velho" — alcançou granúe prato de acepipe, ao som de or-

triunfo. questra invisível, pòs-se alegre,

(') E' sério! .Vão improviso: irresistível, dmisando o — "aiii-

ca Philippe!"O pai da comédia, nova,
mestre da velho Flauto, num

grande banquete lauto, em que
deu mais uma prova do seu ta-
lento jocoso, num arroub* de
tnlusiasino, atirou ao povo pas-
mo, este discurso famoso:

— Atenienses! A Grécia, lu-
teiro, farol da Glória, há de vi-
ver na memória do pove. pc'a
faceiia, pela graça e brilhantis-
tno de um cerlo espirito live
spte niais tarde o povo deve ape-
lidar — o alicismo! Um pesar
tne restaria, tão grande, tão du-
raiouro, que de raiva um forte
estouro nesle momento eu da-
ria, se não tivesse utna dose de
trença jirme e valente no dou-
trina transcendente da nos.*
metetnpskose!

Era * pesar st na moits,
morta minhalma ficasse, c qu,
tut viia acabasse a txislènc:a

for tal sorttt

dros. com Arthur
ca de diversos autores. Represen-
tada pela 1.' vez no Teatro Lucin-
da em 3 de janeiro de 1888.

tnana — Revista de costumes
em 1 prólogo, 3 atos e 22 qua-
dros, música composta e compi-
lada por Costa Júnior. Representa-
da pela 1.* vez no Teatro Recreio
Dramático em 13 de fevereiro de
19D'

r, a» _ r O Mandarim — Revista do anoDe Menandro a profecia «um- de ,883 em , prolog0i , atos e n
piiu-se ponto por ponto, í nes quadros, com Arthur Azevedo, mú-
ia história que conto, sem nu- t?X^™™^^- 

tT^.B M ,,.vens de antasui, lal qual l, em cipe Imperial em 9 de janeiro de ru, tradução. Representada pela 1."
t«_o_ »« «"»¦« 10OA «/• Taotm Dnnrnin

íkernalack, o velho cronista I8M- _., .- . O meu amuro Camiio — A pro-
grego, de Ma.r o nome pespego, p^,^, em , alo
por alcunha — o Bric e Brac. Mercúrio — Revista do ano de

De Menandro a alma sincera » «J 
Çgg** 

*£& «ffi.

no corpo de Max habita, e por de diversos autores. Representada
isso é que este edita comédias PÇ«» 

* •* *»« **» Teatro Lucinda em

fantástica em 3 atos e t quadros, vez em 12 de dezembro de 1884, no
traduç&o livre do italiano. Repre- Teatro Recreio Dramático.
sentada pela 1* vm no Teatro Ver para crer — Com-édia em 1
Santana em 5 de janeiro de 1-888. »to, tradução do francês. Repre-

O duo da Africana — Zarzuela sentada pela 1* vez em 10 de abril
em 1 ato e 3 quadros, traduçáo. de 1886 no Teatro Recreio Drama-
Representada pela 1.* vea no Tea- uco.
tro Santana em 1888. A Venus £Artes — Opereta em

A dama de espadas — «Direta 3 atos, música de Varney, tradução,
em 3 atos, adaptação, com música Representada pela 1.* ve7' eIU
de Aodon Milanez. Representada 1889 no Teatro Recreio Dramático,
no Teatro Santana em 4 de teve- O "_*• — Comédia em S atos do
reiro de 1889. Labiche. tradução. Representada

O deputado das saias — Vaude- pela 1* vez em l-B-80 no Tea-
ville em 3 atos, tradução. Represen- tro Príncipe Imperial e em 6 ao
tado pela 1." vez no Teatro Lucin- fevereiro de 1900 no Teatro Recreio
da em 18 de Janeiro de 1902. Dramático sob a titulo "Deve-so

O estratagema de Arthur — Co- dizer?".
nr-édia em 3 atos de Chivot e Du-

-opinião de Augusto
16 de março de 1887.

vez em 1884 no Teatro Recreio. . j
Flor de chá — Opereta em 3 atoa, A nhllF A 70U(Vlfl Tlfl

traduçío eom Azeredo Coutinho. Hl llliil «HiCTCUlI I™
Reoresentada pela 1." vez
1883 no Teatro Lucinda.

A filha de madame Anoot •
Opereta em 3 atos, tradução com
Azeredo Coutinho. | l ¦

Fanfan, o Tulipa — ópera côml- /IA I Ittlj)
, em 3-atos. de Ferruier e Pre- uv tiniu

velhos, bicudos, para um povo ArthW Azevedo v* música *J»«l£™«* 0 trrumvirato */'«»?>*¦
mais ladino, desde a "Phemx'- -,1/™ 

fito Representada pe™ nela l" vez em 29 de janeiro de mor, Urbano Duarte e Arthur
ao -Cassino", até mesmo aos iT^eTnoCírTS,S?_Sfà- 1897 no Teatro Apoio Azevedo foi durante mMtotem-
¦• ii„i„r,.,lnt» «co em 5 de outubro de 1884. O Grao Jfooot - ópera cômica po o bíoco ia graça e io esptrt-

botocudos A romi _ ojnçonçta müsica de em 3 atos, traduç&o com Azeredo ío alegre. Homens, aeontecU.
Foi alisando este estudo, esta Abdon Milanez, coutinho «_„.._ meníoj e coisas nio levaram a

história verdadeira... M» nú - Revista de cMtumM íJ?Í.T^reeo7s t?ad5cl? »«" ourso sem ali eneaehoeirar-
- Max Menandro Moreira. TasLa^Xe^utor^'^^ Soríwi -"SSÍSt* rS_ se em gargalhadas. Desses só

bela Espiga, eu vos saudol sentada pela ;.» vez no Teatro Re- t™d^**í<,,d.0^,.ni;0V.^p"S?t5; ™!'_0. ?1 ÍÍÍÜÍS. 
"fiJSfcf 

V\
D. FUNCAS ££i°

^___^__ Suspeitas do Gregório
Nota -Mh! «_r_-*-Br«_ s&o dia em 1 ato, «Oslea «le 8lm«y» «- * "^»* .)£""' • •"— *~ w-, fat, mttnelro*.

.. Uai não, Uas pteudAnimos de Moreira Bampaio. nlor. Representada i«U l* vea no - Extravtada. «» ""» !»"»•»«••

sentaaa peia i.-vez no íeairo iw- «whv« ™ ™^™«. 71-"""-; ,w™ «' "¦""'_T _, ' T__#_: - -
creio Dramático em 4 de abril de da pela 1- vez em 18 de maio de plena mocidade io espirito, e «

1889 no Teatre Santan»- ™em, com mal* competência io
A fcoro 4o Dum — «3omídia eoa • ' 

,«—_. «nrumbir o aloalo
2 atos de Chivot . DUW. .ad.*** ««« "_.-2SL£?** ' ^

:~-.-.::r.re.U,i,--^--'
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A morte dé Moreira Sdmpdio ARTHUR AZEVEDO
• (Eloy, o heroi)

_- "Estou sentindo uma coi-
sa esquisita"; foram estas as
últimas palavras de Moreira
Sampaio. Ainda não eram di-
tas, ele fechou os olhos, deixou
pender a cabeça e morreu se-
renamente.

Depois de tanto sofrer e pa-
decer, teve ao menos uma boa
morte, que o levou logo, sem
estertor, sem agonia. Sentiu
uma coisa esquisita e morreu.

Que coisa esquisita era essa?
A mesma que Fontenelle, pou-
cos momentos antes de soltar o
último suspiro, chamava "di-
ficuldade de viver"; a mesma
que eu e tu, leitor sadio e ru-
bicundo, havemos ambos de
sentir um dia que, espero, ain-
ãa está longe. *
Pobre Moreira Sampaio! quan-

tas coisas esquisitas sentiu ele
durante a sua do!orosa existên-
cia de teatróf iio!... Abusou
tanto do coração em proveito
alheio, que este acabou por ir-
ritar-se e matá-lo.

Em troca de tanto sacrifício,
o meu infeliz amigo não teve
outra recompensa alem da sa-
tisfação de haver praticado o
bem: a ingratidão era infali-
vel, — e não há nada que doa
tanto como a ingratidão.

Ele teve a mais estremosa das
mães. Viuva e paupérrima, a
boa senhora, nem um momen-
to se descuidou da educação do
filho: pô-lo num bom colégio,
matriculou-o na Escola de Me-
diiema, fê-lo médico.

Durante o curso, Moreira
Sampaio revelou muita aplica-
ção, fez boa figura, prestou
magníficos exames. — E' uma
vocação! diziam os parentes. —
Há de ser um grande médico!
confirmavam os amigos.*

Não! — não foi um grande
médico; pode-se mesmo dizer
que não foi um médico, nem
grande nem pequeno.

Depois de formado, enfiou no
dedo um anel de esmeralda e
pregou à porta uma placa: "Dr.
Moreira Sampaio, médico".

Mas o teatro estava-lhe na
massa do sangue. Tinha ape-
nas curado seis doentes e pas-
sado outros tantos atestados de
óbito, quando "sentiu uma coi-
sa esquisita" e escreveu ur/.a
comédia.

Salvar-se-ia se essa produção
ficasse em família; infelizmen-
te foi representada em teatro
público, e para cúmulo do in-
for tu nio, aplaudida... O mé-
dico estava irremediavelmente
perdido. »

No Brasil o doutor em medi-
eína pode exercer Impunemen-
te todos os misteres, — todos,
menos o literato e com espe-
cialidade o de literato que faça
nr. Pode ser chefe de Estado,
ministro, senador, prefeito,
deputado, comerciante, indus-
trial, agricultor, etc, sem per-
der a confiança da sua clien-
tela: o que não pode ser é es-
critor público; isso ninguém
lhe perdoa. Os exemplos são
tantos, que não preciso citar
nenhum. *

Vendo que os doentes não
mais o tomavam a sério, Mo-
reira Sampaio fez-se emprega-
do público e deu largas à sua
vocação de comediógrafo, es-
crevendo e "fazendo representar
um grande número de peças
originais, traduzidas ou Iml-
tadas. *

Quando veio a República, fi-
íeram-lhe um presente grego:
arrancaram-no da secretaria
do Interior e deram-lhe a dl-
recão do Asilo de Meninos Des
validos.

Nessa ocasião lhe observei
que fazia mal em aceitar esse
cargo, que me parecia moral-
mente incompatível com o de
escritor de peças ligeiras, mais
ou menos irreverentes e arrls-
cadas.

— São capazes de te pregar
alguma quando menos espera-
res! dizia-lhe eu; onde estás,
estás bem; não tens as respon-
•abilidades de um educador!

Meu dito, meu feito. Um mé

dico ilustre, investido das fun-
ções de prefeito, achou (e quem
poderá sustentar que cie não
tivesse razão?) que o autor d'"0
Rio nú" não devia dirigir um
estabelecimento daquele gene-ro, e forçou Moreira Sampaio a
pedir a sua aposentação, — uma
aposentação ridícula, que lhe
não deixou sequer o salário de
um bom cozinheiro-.*

Mas o seu grande erro foi fa-
zer-se empresário..Um belo dia
sentiu "uma coisa esquisita" e
cometeu aquela asneira, não
obstante os esforços que liz pordesviá-lo dela.

Tenho que a indústria teatral
é uma indústria como outra
qualquer, honesta e rendosa
quando é dirigida de boa fé e
com economia e critério; mas
para ser empresário é preciso
ter um feitio especial que ele
não tinha, e, sobretudo, um ca-
pitai de que ele não dispunha.

Não obstante os inauditos
esforços que Sampaio e os seus
companheiros empregaram pa-ra atrair e satisfazer o público,o resultado foi desastroso.

Essa maldita empresa, depois
de produzir ou. pelo menos,
agravar a lesão que o matou, e
de lhe tirar toda a energia do
corpo e do espírito, levou-lhe
tudo, tudo, até o próprio anel
de esmeralda, último vestígio
do médico! *

Mas o tiro de honra deu-lho
um empresário ambulante, que
se achava no Pará, explorando
companhias estrangeiras.

Esse "colega" propôs a Mo-

reira Sampaio levar a sua com-
panhia até àquele Estado; ele
pagaria as passagens e adian-
tar ia os dinheiros precisos.

O pobre comediógrafo, ho-
mem de boa fé, cujo ardente de-
sejo era desobrigar-se honra-
damente para com um pessoal
numeroso, sacrificado pela in-
diferença do público, aceitou
entusiasmado essa proposta,em que via a salvação da sua
empresa.

O outro escrevera dizendo
que, no caso de assentimento,
Sampaio lhe telegrafasse e ime-
d latamente mandaria os fun-
dos.

Sampaio telegrafou, e, sem
esperar pelo dinheiro do Pará,
que eram cebolas do Egito, pro-curou arranjar a quantia in-
dispensável para mover-se. Mas
onde e como, se não havia cré-
dito? Foi então que tomou a re-
solução desesperada e suprema
de vender em leilão os cacaréus
que ainda lhe restavam. E ven-
deu tudo e ficou sem casa e fi-
caria reduzido à posição dolo-
rosa do pobre diabo que não
tem onde cair morto, se uma
filha estremosa o não acolhes-
se com o afeto sublime de uma
Cordélia! *

Escusado é dizer que o tal em-
presário do Pará nunca mais
deu notícias suas.

Quando esse cavalheiro rece-
ber a notícia da morte de Mo-
reira Sampaio, talvez sinta, porseu turno, "uma coisa esqui-
sita"...

ElOT, o herói

O MESTRE DO
TEATRO BRASILEIRO

j^ ^l|u^& í|j-%\J\ .£ ga*^HB^g^^^^j^^.^^|J |

Busto de Arthur Azevedo, existente no Teatro Municipal.

EM DEFESA - Arthur Azevedo
Mão desconhecida enviou-me

pelo correio um retalho do n.°
65 do "jornal do Comércio",
que se publica na capital do
Pará, contendo um artigo do sr.
Cardoso da Motta, sob o título"O Velho Simões", escrito a
propósito do falecimento do
ator português José Simões Nu-
nes Braga, muito conhecido no
Rio de Janeiro e em todo o Bra-
sil.

O sr. Cardoso da Motla era
tambem ator; cansado porem,
de colher os louros do palco,
fez-se ao que parece, jornalista,
e meteu-se a iluminar a opinião
pública na terra de Maciel Pa-
rente.

Ele começa o artigo por la-
mentar que o teatro no Brasil,
deixasse áê ser "uma escola de
moral e dos bons costumes, o
espelho refletor da sociedade
etc", para tornar-se precisa-
mente o contrário, e atribue es-
sa desgraça... a quem?

Ao pobre do Jacinto Heller e
a mim!

Lei amo-lo:
"A Ignorância de uns, a ga-

nancia de outros e a perversão
moral da maioria transforma-
ram o teatro que possuímos, que
era um templo, no teatro que
hoje domina e cuja qualificação
por pouco digna não quero dar
aqui.

"A obra da demolição e do
descrédito começou pela paro-
dia, o gênero teatral mais noci-
vo, mais canalha e impróprio
de ligurar num palco cênico!

"Um empresário menos es-
crupuloso, lembrou-se um dia
de explorá-la; um autor, neófi-
to, porem talentoso, não trepi-
dou de o auxiliar cegamente. E
assim deu-se principio a deba-
cie.

¦A filha de Maria Angu", pa-
ródia desgraciosa e da "Filie de
Mme. Angot", foi, por assim
dizer, o início dessa longa série
de disparates, que hoje para
nossa vergonha e como atesta-
do do nosso atraso e nenhum
cultivo, constitue o melhor dos
repertórios das nossas compa'
nhias e do infeliz teatro nacio-
na'".

Vejam agora no jornalista o
reflexo do ator que guarneceu
a memória eom as tiradas mais

companudas de Dernnery e Anl-
cet Bourgeois."O empresário, aventureiro,
depois de milionário diversas
vezes, está expiando o seu cri-
me, no arrastar de uma exis-
tencia difícil e atormentada,
socorrendo-se, de vez em quan-
do, para poder manter-se, dos
l»brcs artistas dramáticos, pa-
ra as quais ele próprio cavou a
ruina!"

Agora eu:"Quanto ao dramaturgo que
o auxiliou, foi melhor aquinhoa-
do. Prosperou, tornou-se nota-
vel pelo seu talento e pelo seu
trabalho, produziu muito, mas,
coisa singular e inexplicável!
bate-se hoje como um leão pela
moralidade do teatro, que foi
o primeiro a violar 'o grifo é
meu). E' atualmente o maior,
senão o único e sincero paladi-
no do teatro escola**.

Ora, há muito tempo fazem-
me ferver o sangue umas tantas
acusações injustas com que se
tem pretendido enodoar-me.
Sempre as desprezei; porque
partiam, por via de regra, de
certos meninos erradamente
convencidos de que o meio mais
seguro de ganhar fama é de-
primir a alheia. Hoje. porem,
que sou atacado por um homem
de teatro, e que tem, pouco
mais ou menos, a minha idade,
é tempo de por os pontos nos ii,
afim de que tais invenções não
possam passar em julgado.

Não é a mim que se deve o que
o sr. Cardoso da Motta chama
o principio da debacle teatral;
não foi minha 'nem de meu ir-
mão, nem de "quelqu'un des
mlens", como diria o lobo da
fábula) a primeira paródia que
se exibiu com extraordinário
sucesso no Rio de Janeiro.

Quando aqui cheguei do Ma-
ranhão, em 1873, aos 18 anos de
Idade, jà tinha sido represen-
tada centenas de vezes, no tea-
tro S. Luiz a Baronesa de Caia-
pó, parodia de "Gran-duquesa
de Gerolstein". Todo o Rio de
Janeiro foi ver a peça, inclusl-
ve o imperador, que assistiu, di*
zem, a mais de vinte represen-
taçôes consecutivas, fazendo
até com que inventasse que ele
estava apaixonado pela Isme-
nia.

Quando oqui cheguei, já ti-

nham sido representadas com
grande êxito duas paródias de"Barbe -bleue", uma, o "Barba
de milho", assinada por Augus-
to de Castro, comediógrafo con-
siderado, e outra, o "Traga-mo-
ças", por Joaquim Serra, um dos
mestres do nosso jornalismo.

Quando aqui cheguei, já o
Vasques tinha feito representar,
no Fenix "O Orfeu na roça",
que era a paródia do "Orfée
aux enfers", exibida mais de
cem vezes no teatro da Ajuda.

Quando aqui cheguei, jà o
mestre que mais prezo entre os
literatos brasileiros passados e
presentes, havia colaborado em-
bora anonimamente, nas "Ce-
nas da vida do Rio de Janeiro",
espirituosa paródia da "Dama
das cainélias".

Antes da "Filha de Maria An-
gü", apareceram nos nossos
palcos aquelas e outras paro-
dias, como fossem "Faustino,
Fausto júnior". "Geralda-Ge-
raldina", e outras, muitas ou-
tras, cujos títulos não me ocor-
rem.

Já vê o sr. .Cardoso da Motta
que não fui o primeiro.

Escrevi a "Filha de Maria An-
gú" por desfastio, sem intenção
de exibi-la em nenhum teatro.
Depois de pronta, mostrei-a a
Visconti Coaraci. e este pediu-
me que lh'a confiasse, e por sua
alta recreação leij-a a dois em
presârlos que disputaram am-
bos o manuscrito. Venceu Ja-
cinto Heller, que a pos em cena

O público não foi da ooiniâo
do sr. Cardoso da Motta, isto é,
não a achou desgraciosa:
aplaudiu-a cem vezes seguidas,
e eu que não tinha nenhuma
veleidade de autor dramático,
embolsei a'guns contos de réis.
que nenhum mal fizeram nem a
mim, nem à arte.

Pobre, paupérrimo e com en-
cargos de familia, tinha o meu
destino naturalmente traçaao
pelo exilo da peca; entretanto
procurei fugir-lhe. Esc-evl uma
comédia literária, a "Almanjar-
ra", em que não havia mono-
logos, nem apartes, e es?a co-
média esperou quatorze ano-*
para ser representada; escrevi
uma comédia em três atos, em
verso, a "Jóia", e. para que ti-
Tesse as honras de representa-
{So, fui coagido a desistir dos

meus direitos de autor; mais
tarde escrevi um drama com
Urbano Duarte, e esse drama foi
proibido pelo Conservatório;
tentei introduzir Molière nu
nosso teatro: transladei a "Es-
cola dos maridos" em redondl-
lha portuguesa, e a peça foi
representada apenas onze ve-
zes. Ultimamente a empresa do
Recreio, quando, obedecendo *
um singular capricho, desejava
ver o teatro vazio, anunciava
uma representação da minha
comédia em verso "O Badejo". O
meu último trabalho, "O retrato
a óleo", foi representado meia
duzia de vezes. Alguns críticos
trataram-me como se eu hou-
vesse cometido um crime, um
deles afirmou que eu insultara
a familia brasileira!

Em resumo: todas as vezes
que tentei fazer teatro sé-io, em
paga só recebi censuras, apo-
dos, injustiças e tudo isso a se-
co; ao passo que, enveredando
pela bambochata, não me falta-
ram nunca elogios, festas,
aplausos e proventos. Relevem-
me citar esta última fórmula
de glória, mas — que diabo! —
ela é essencial para um pai de
familia que vive da sua pena!. .

Não, meu caro sr. Cardoso da
Motta, não fui eu o causador da
debacle: não fiz mais do que
plantar e colher os únicos fru-
tos de que era suscetivel o ter-
reno que encontrei preparado,

Quem se der ao trabalho de
estudar a crônica do nosso tea-
tro _ e para isso basta cônsul-
tar a quarta página do "Jornal
do Comércio" — verá que o des-
moronamento começou com o
Alcazar.

Depois que o Arnaud abriu o
teatrinho da rua Uruguaiana o
público abandonou completa-
mente o teatro dramático, du-
rante alguns anos sustentado
com Inteligência e heroismo
por Joaquim Heleodoro.

Furtado Coelho, o grande ar-
tista, foi o primeiro qne sc lem-
brou de inandar fazer uma pa-
ródia para enfrentar como in1-
migo. A "Baronesa de Caiapó"
nasceu, como todas as pe^as do
seu gênero, do "primo vivera"
dos empresários.

E não tem razão o sr, Cardo-
so da Motta em considerar a

(Continua ia página IM)
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A VIDA É DE CABEÇA BAIXA - »«>*«»«
TOl PEQUENO

UNIVERSO

LIS lutJliuica uu que UIU iua- l.Ci a ^u^n-t, o« •¦
to. Elas fazem o jardim estar culpa foi minha.
sempre sorrindo. Daqui vejo 
céu, vejo uma montanha, vejo CONVERSA COM GEORGE
árvores. Aqui bendigo a sina SAND
que Deus me entregou. Quan-

.. i _ »f„tMt n,io a nronrtia a Mus- Alziro Marino continuou po-
ESPAÇO NO rei o rumo. Era bem a este jar- Musse, que a Pendia a ™f ^^ foi a de José

dim que eu devia chegar com set Poesia dosou corpo. lnteressantis-

, , „ a minha verdade Prunlt'ra-- ^ gamava^tanStantoAimo" que terminou desconfiai»-
Um retiro branco, tocado de ™ deu amdoisamantes a Uu- do de estar Idiota c que, ao

verde pelas folhagens, com um CONTA <l™ deu ao«osaamanres contràrlo 
de multos qUe nunca

pouco de ouro, em cima, jun- sao 'ae serem * . desconfiaram, não estava...
to da lâmpada. As janelas sc No tempo em que a gente servo-a aqui emires re™"*
repartem numa chusma de ja- começa a querer ser, eu come- tres retratos de moça naquele
nelas menores do que um ros- cel a querer ser isto mesmo. A 

J™#™ 
«™,, na° 

fm 
fJf 

2 
SA

" ~- " *"¦"- -""" ""'"" "" ?a 
a VenS òomoTocè era Um dia, resolvi me matar

bonitaGeorge Sand! Na ci- Antes, em vez de escrever
dade onde nlsci, eu andava, uma carta, Ma casa do ma-
com vinte anos, estudando Di- estro Araújo Vianna e pedi

SoAen^o" em mim7nos cami- Uma rosa aberta que nio reito nun-.romance seu "La par. 
^^«J^. qTe

nhos andados, nos entes co- vai morrer, Um botão de rosa Petite'^«Me , por um a do meu suU.Mi0_
nhecidos, não descubro, para que nao vai ser rosa. A Iam- chamada rua da «feJ%e ™. 

Amujo Vianna não sabia de
lembrar, nenhuma desilusão, pada lhes da, de longe, o jeito contrei oá^^°^0^% cor. Procurou a música. Não
Novos enganos envolveram os da vida. Se eu me lembrasse delros Per^te 

^™™ae 
™ 

ach'ou. Então, tocou a parti-
enganos mortos. Sinto a doçu- de uma rosa, se eu me lem- Vaux que com certeza o co_ ^ 

^ ^^
ra de ser Não tive dias iguais, brasse de um botão de rosa, nhece). Era presidente uo n» „.

A vida parece a mesma. Nun- haviam de «(parecer assim na tado com 
^^^J^ 

™* 
6uça. Tem uns pedaços

ca mais foi a mesma. Àquela, minha memória. Também o nunca o ™a™; »nle£ 
^

Já longe, que se chamava ado- tempo teria levado o perfu- 
^toalmento 

por^gj» * 
Tocou tocou_

lescéncia, eu queria dar ago- me... íu£ ,,m«T única vez Ai não Sentado num sofá, atsras do
ra um nome de balada romftn- Os dias são mesmo feios, pote, uma «"ica vez A. nao no ^

£a .^parti^Tr^: 5= S-3T 2f5i « g g» £f «TS SsfaSíft.a.SL-^
««rSS-i-.íf « Af|eé A me es,- S. J^^S. *£ -•

— *. .. _ ^ni^MU .^-~~«~.A rtnlne non

hei de compreender os ho-
mens"!

CULTURA
Aprendi, tudo com minhas

avós. Maria da Glória, mãe de
meu pai, bonita, contente, exa-
gerada, me ensinou o lado do
fora. Maria Angélica, mãe de
minha mãe, cega, pensativa,
tristonha, me ensinou o lado da
dentro. Minha mãe, que tam-
bem era Maria, estilisou as li-
ções das duas. O colégio dos
Jesuítas, em seguida, não ma
convenceu de que os fins jus-
tificam os meios. E a Paculda-
de de Direito, mais tarde, pôs
em mim, para sempre, o enjôo
da justiça com que se ganha
dinheiro.

A PRIMEIRA DEFESA

vagarosa E fico, no silêncio, amava neles, não era? Era a
sem fim, a imaginar que ou- música de Chopin que a pren-
trás estradas existem. Não er- dia a Chopin. Era a poesia d-

realidade não constituía o seu
forte. Faltava-lhe a vocação.
Apezar de positivista, tinha
treinado apenas na metafisl-

Renato Costa estreou no ju-
ri, em Porra Alegre, defenden-
do um assa^ino que não tinha
advogado. Falou o promotor.
Renato falou. Os jurados fo-
ram decidir. Decidiram con-

QUEM VEM LA?

H m WvÊ

&ff{ I '.FSaa?l&\ Am? *"
wÈÊÈ\ ' * illlP^i-M*' ÍS I o»--^v*"

sLa»^"*^ 
*^^~****~?3&^z~:^-^P ~^fv is,i® v

A-V . 'A' 'jf "'¦ MSjQ¦':¦ /~-r-V '

¦ z£Jr 'JÊL ^¦'¦-Tmí "'J^v^Ã^a^ã
x*,.~,^j& Mi. £Sl^si*!&-8£. ^*p >,»«*'-siíiJrj W^srr~l^*i™^i*MS*&nfâr*£?^*$BP*- 

j.- ^"*WHr**eW^ J^™ví^'Tt>*^vjr*£. Ü^SiwSP!^iíw ¦-¦¦^- «A^^?-3 V^^M^S
tJK-rL.. V5il—.... ..*;— . „„, , jrr-íBrgT^a.—v-j

ca. MaTs que um homem, fora denar <> réu a trinta anos de

sempre uma Idéia Uma idéia P1^,,^ 
, rua da laA^ía<

dos outros Vinha de _passar ^^ ^ ,ndl do:
por vanos transes. Çonformls- , Trlnta anos!
ta, a,b0»'^'d.0;„r"olV0^;oP"" Com uma defesa daquelas!!
slonelro, desterrado, eleito re- _ E, _ clisse José PlccoreiH.
presentante do povo na Ca- você ,
mara Federal... Turista... ¦» '.
Tal qual pensei nele agora, pen- na0 ha ^na malOT---
sei então em voeê. E' uma coisa
melo maluca, bem sei. Mas não 0 p/»,so TRISTE DE BECKER
posso pensar em você sem pen-
sar nele. não posso pensar nele
sem pensar em você, E* a juen- Becker tinha vindo de Ham-
tude E ainda dizem que a ju- burgo para o comércio de Por-
entude não olta mais... to Alegre e nao podia ouvir a

"Cavalaria Rusticana" sem
CARTA FORA DO BARALHO chorar. Qualquer pedaço des-

ssa ópera fatal o enchia de so-
Há uma melancolia nesse íuços, mas quando ficava ruim

destino. A expressão, que tam- mesmo era na ária:
bem é velha, significa diver- o Lola che di latte a Ia
sa«s coisas mais ou menos camicia!
Iguais. Carta fora do bara- Ai, mesmo sem as palavras,
lho. . Por necessidade do jo- apenas com o violino saudoso
go. Por ser uma carta sem va- do quiosque onde o amável
lor. Porque está marcada. Binter fornecia cerveja, san-
Destino. . E há, de verdade, duiches e inspirações, aí as lá
uma melancolia nesse destino grimas pulavam dentro do
Em torno da mesa, que pode chope e, em torno, enchiam de
ser redonda e que. em geral, manchas a meza, enquanto
é quadrada, para não dar na Com o braço direito espancan-
„i„*„ — homens se aglome- do o passado e a boca sem po-
ram; oí> de bigodes, torcendo der exprimir mais nada, Be-
os bigodes, os sem bigodes, es- c^r punha a alma para fora:
talando os dedos, sorrindo no _ ô! ô! õ!
ar, pondo os olhos pálidos uns Todas as noites, nós pedia-
nos outros. Todos acreditam m0s a "Cavalaria Rusticana"
numa carta. E numa carta e todas as noites Becker era
ninguém acredita mais. E' a um enorme desgraçado,
carta fora do baralho. Já fot Afinal, num sábado, contou

LEALMENTE

As vidas aue eu tenho vivido,
misturadas às vezes e, mais
comumente, seguindo uma ãs
outras — sem ligações visiveli
— não foram de responsabi-
lidades próprias e nsio fizeram
mal a ninguém. Nem a mim.
Experiências. No fim, todas se-
rão "a minha vida". 3oa?*Boa O pesssimismo é uma ati-
tude literária. O otimismo é
mais natural. O otimismo vem
de fora. O pessimismo sai da
gente. Uma coisa de Montai-
gne dá sempre prazer repetir:
"E* uma perfeição absoluta,
quasi divina, saber gozar »eal-
mente do seu ser". Lealmen-
te...

Quem vem lá> E' homem, é vento, é fantasma)
Ou é o veleiro que volta de sua viagem ao mai ?
O inesperado ser arrastava uma asa,
tinha os olhos cobertos de orvalho,
a voz era de vaga revoltada.
vinha só, recoberto de algas,

peixes nas mãos, coraes nos cabelos,
embriagado ou louco, febricitante ou palhaço.
Sendo mesmo irmão dos pescadores
estes não o reconheceram.
O inesperado ser era como um náufrago na terra.

As criaturas de Deus recuaram medrosas:

Quem és tú? És demônio marinho ou és cisne?

Iam crucificá-lo num penhasco do mar.
— Sou homem, imagem de Deus, sou poeta.
Sob esta figura humana meus ombros são de rocheJ"

e minha cabeça é uma vela de barco.
Sou assim para resistir

para não morrer

para vos salvar.

¦ JORGE DE LIMA

trunfo, muitos dia-s. multas
anos... Quanta carta fora do
baralho!

GERAÇÕES

a história.
Eu gonheceu aquele mu-

lher ouvindo esse musica.
Muito amor. Muito amor. Mais
de uma mez. ô! ô! ô!

Morreu. Becker?
— Nom, nom! Fugiu com

uma gorista, sem vergonhe!
Foi-zimborra!
DÚVIDA

Eu agora estou ficando melo
velho...

A noite começava na oasa
de dona Otilia Barreto, De
nós, os certos: Homero e eu.
Felippe comparecia muito.
Carlos ia de quando em quan-
do. Eduardo não ia, por pai-
xão. Chico era da casa, mas
nem sempre estava em casa
Antonius, também da cassa,
saía quando nós entrávamos, a POSSÍVEL VERDADsS
porque nos achava burríssimos
representando de estetas. En-
tretanto, de nós todos Anto- E' preciso acreditar no sa-
nius foi o único que enlouque- tiro, amigo de Remy de Gour-
ceu O único sincero. Na ca- mont, sempre igual acompa-
sa de dona Otilia. Murilo de nhando a mudança dos ho-
Carvalho, de volta de Paris, mens, ainda o mesmo de mui-
cantou as coisas mais lindas to antes do assassinio de Or-
deste mundo, com uma cara íeo. Deram-lhe em Roma o
de Pierrot de Willette e uma nome de Fauno. Depois, so o
•¦-¦ rm» Antonius chamava: chamaram de Diabo. Ele não
"de salão", e Felippe: "de ai- tem idade. E' um sonhador.
ma" Fizemos a segunda ge- Diz: "Todas as mulheres sao
ração da casa de dosa Otilia, novas e misteriosas". Diz: "Os

que tanta influência exerceu grandes deuses não descem
em nós Casa de artistas. Ca- mais à terra maculada pela
sa onde a inteligência tinha guerra, a propriedade, o ouro
um culto. A primeira geração e essas leis humanas que tra-
foi a de Alberto Barcellos, Vie- duzem tão mal as doces leis
tor Bastiaa • Alziro Marino. divinas". Diz: "Ah! eu nunca

A origem novelesca
de Aluizio e Arthur

Azevedo
[Continuação da página ÍTU

chado, nas proximidades do
largo da Igreja do Carmo.

As senhoras honestas puse-
ram as mãos na cabeça, estu-
pefactas. Choveram os comen-
tários e os protestos. Nunca se
vira uma proeza igual na pro-
vincia tão sossegada e pacatal
D. Emilia passou a ser qualifl-
cada com os adjetivos mais de-
sairosos — e em torno do chan-
celer criou-se uma lenda don-
juanesca. Ninguém soubera do
namoro. Tudo se processara ãs
ocultas, sem que as velhas bea-

I tas mexeriqueiras tivessem apa-
nhado o fio dessa meada de es-
cândalo. Quando a cidade.sou-

|be — tudo estava consumada
E passou-se a apontar o solar
residencial do vice-cônsul co-
mo a casa onde morava o pe-
cado e a vergonha, e sobre a
qual devia cair a maldição.

s os anos se escoaram —
c u» comentários morreram.
Nunca se viu d. Emilia s3alr a
rua ou chegar á janela. Seis
anos depois, no Rio de Janeiro,
Antônio Branco morreu. D. Emr-
lia, por esse tempo, Ji havia
dado à luz cinco filhos do vi-
ce-consul- — todos eles regis-
trados nos assentamentos da
igreja de São João como filhos
de pais incógnitos e batizados
também sem o nome dos pais.-

David Azevedo, com a mor-
te de Antônio Branco, dá à ci-
dade mais um assunto para o
comentário dos serões da pro-
vincia: casa-se com d. Emilia e
legitima o nascimento dos fi-
lhos que tivera com ela. Sã"
duas meninas: Maria e Cami-
Ia; e tres rapazes: Artur, Ame-
rico e Aluizio.

A vida, agora, toma um ou-
tro mmo. A familia está cons-
tituida de acordo com as leis o
os sacramentos da Igreja. Mas
dona Emilia continua sem
querer sair à rua e sem esten-
der a cabeça pelas janelas de
seu sobrado. E sai à rua, for-
cada, apenas duas vezes: uma,
para mudar-se do sobrado para
uma morada Inteira, de azulejo
na rua do Sol; a outra, a 20
de Junho de 1888, quando a
foram levar sao cemitério.
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Retrato francês de Goethe
Há uma cena pitoresca que ERNESTO FEDER mos dc erguer, incessantemen-

espelha, fielmente, a influência te, uma pesada pedra",
aue Goethe exerceu na Fran- — . »• ,. t , L
2; Descreve-a Eckerraann Goet,le a um Patriotismo arden- Lichtenberger, protestante,
' ... . . .. . .- temente francês. Nascido na ci-, acentua o contraste entre um
confidente do poeta, que tão de-

dade francesa Goethe uni São Francisco

o avô como dcâo da Faculdade ,c possam dar a palma ao Po-
verello, devendo, todavia, pres*
tar homenagem à nobreza mo-

solada e graciosamente fixou, "ouc. "í""*" d,e Estrasburgo,

ST livro admirável, suas Pales- a cuía Universidade pertencera £» 
admitir que os amigos des-

trás eom Goethe. E' a cena em ° aL° c,om" <,Ca° <la F'ral,<la(.le " "  "~ "

„ue o poeta, aos 80 anos de dc Tc0,oS,a Protestante e o tio

?dade,.se curva, extremamente ^'men^^g 
U, a^Ziiâ £ ral, ao destemor orgulhoso, .

comovido, sobre uma caixa que aba„donav'a * 
^^ ^V» ^^ ^

tte enviara o escultor francês » (|c e abn ^ ge ^

tes do romantismo francês. Os rcs1"tu'do :l *r,™f em 19,g e 
, 

Nesta sal;«lü'*.a ve Liehten-

próprios escritores haviam in- j> «or de senti-lo, de novo, arre- berger nao ja uma vitoria indi-
r, .',.  ai: — ..: balado em WW. Enquanto es- vidual mas a afirmativa da fe

pera, na zona livre da França, na dignidade majestosa do éter-
o dia da libertação, dá a lume no humano. Neste sentido os
sua obra, eni dois volumes, so- esforços pertinazes de Goethe

muitoTo,it°ros'.' Goèthc br.c 
,G™ÜK- ÇonsaKri'n<,'> 

ao f° ° revestimento intimo de to-
estudo de Goethe o trabalho de da a sua vida.
uma longa vida e de 50 anos A i(Jéia do Homein, aprofun-
de_ professora*) em Faculdade, dov.^ fornecemIo ao5 moAer.
cuja resenha ora nos da, apre- nos a nle,hor raz5o que „ ,„„
senta-nos uma síntese que nem a crer que 0 i(lca, (]e humani(Ia.- biografia, nem historia da (le vale mais uc um belo sonho

cluido suas obras. AH se viam
livros de Vítor Hugo e Sainte-
Beuve, de Balzac e Alfredo de
Vigny, de Jules Janin, Ballan
che
deu largas à sua alegria: "David

— disse ao seu secretário — me

proporciona, com este presente,
dias agradáveis. Os poetas mo-
cos me ocupam, já, toda a se-
mana, e, como que, me infun-
dem vida nova com o frescor
de suas impressões. Farei um
catálogo especial desses retra-
tos e livros que me são tão ca-
ros e reservarei, para eles, Iu-
gar privilegiado em minhas co-
leções e biblioteca". Que co-
movente imagem a do gênio
alemão ao receber, no apogeu
de sua vida, a homenagem da
geração moça francesa que ele
enriqueceu e que, por seu turno,
o enriqueceu num intercâmbio
de duradouros valores cultu-
mis.

obra literária. Quer apresentar,
em sua plenitude, a personalida-
de do sábio de Weimar. Poeta
e artista,
sador e

a um so tempo, pen-
naturalista, místico

i mais que um t
e pode tornar-se lei da vida.
No limiar da época moderna,
era da divisão do trabalho; épo
ca cm que trum tam os especia-
listas, os "homens 

parciais",homem dc ação, ele é, segundo Goetlle se agjganta como espe.
palavra de seu admirador

francês, "uma das monadas
mais ricas, impressivas e fc-
cundas que a Humanidade haja
produzido c que refletem o
mundo pelo modo mais coniple-
lo e harmonioso".

HHfe"; *'¦":• ¦Ms*' ?M

¦ ^ 
* '"'.-sv-f^Vj^jRIH

m%. Km
cime completo do homem to-
tal.

Aos especialistas diz: "Pode

o hoineniyobter muitos resulta-
dos com o adequado uso de tais
faculdades insuladas; só atinge
o extraordinário pela associação

O trabalho de Lichtenberget de várias facilidades. Mas o
nada tem «le tendencioso nem unic0| „ totalmente inesperado,

Um século já se passou dc- almeja ser particularmente s0 alcançará se todas as suas
atual. Esta atualidade, a situa energias se unirem num todo
ç*io histórica í que a da à obra harmonioso". O mérito de Licli- _ „,._.„ .._ .,  _. 

<lo sábio. No próprio momento tenbcrger está em ter pintado Napoleão, continuou a admirar nias, como o previià, contra e
Nesse rolar dos anos, não di- em 1uc parece realizar-se a pa- Goethe como um desses seres o Imperador, achando que os caos turbulento que ameaça a

niinuiu a influência dc Goethe 'ayra Pro'ética do poeta aus ,jc excecã0 enl qUtra todos os alemães, depois da guerra de cultura. Não lhe causaria sur-
na França. As manifestações lriaco Grillparzer, contempora- elemell[OS (ja natureza humana, desembaraço "i "

de 1932, quando do centenário ';eo dÇ Goethe, ''DaHumanida- 
sensibilidade, imaginação cria- ver tão pequen

pois dessa cena de colaboração
franco-alema que remonta
1830

GOETHE

"mas outros tantos cossacos, primeiro a traçar, contra um*
Bachkirs c Cachoubes". literatura nacionalista; a ima-

Mesmo depois da queda de gem de um cosmos todo harmo-

de sua morte, revestiram-se, na
Alemanha, de caráter assás eon-
vcncional. Mais vibrantes e
frescas se viram na França on-
de a Biblioteca Nacional, gra-
ças aos zelos de seu ilustre ad-
ministrador, general Juliano
Caiu, organizava a mais curió-
sa exposição dc Goethe do ano,
e onde a sessão comemorativa
na Sorbonne teve um brilho ra-
ramente excedido. Não c, pois,
fruto do acaso que a mais re-
cente obra científica sobre Goe-
the nos seja dada por um fran-
cês, Enrique Liehten berger. Ki-
lia-se este sábio à conhecida fa-
milia alsaciana que, tradicional

de pela nacionalidade à bestia-
lirlade", Lichtenherger coroa
Goethe como uni dos homens em
quem se incarna a cultura mu-
derna como era ontem e como
desejamos seja amanhã, üa
cabo da lenda sobre a serenida-
de olímpica de Goethe pondo
em relevo a inquietude trágica
de um ser para quem a vida

continuavam a presa sc ouvisse, durante esta
imaginação cria- ver tão pequeninos e mesqui- guerra franco-alemã, o seu elo-

dora, razão, vontade, energia nhos e odientos como dantes", gio proclamado por um francês
ativa e senso religioso se com-
binam em justas proporções.

Goethe, a mais perfeita ex-
pressão da cultura alemã, re-
jeita as babozeiras de uma mis-
são especial da Alemanha, de
uma hegemonia teutõnica e náo
faz a menor concessão ao na-
ciònalismo. As "guerras dc li-

Sua crença na imortalidade, ao qual pudera expressar sua
Goethe externou-a, certa ven, gratidão como o fez a Schiller,

pelo modo seguinte: "Se eu em carta famosa, ao dizer-lhe
trabalho, sem cessar, até o fim graciosamente: "Ergueis, com
da vida, a natureza se obriga mão carinhosa, os ttres e have-
fornecer-me outra forma de res de minha vida",
existência se a forma atual não

era uma aventura grandiosa c herdade", de 1813,
combate dc prussia

medida só

mais pode conter meu espírito".
A natureza cumpriu essa obrí-

em que a gação. Foi-lhe dada outra íor-
aliando-se à Rússia, ma de existência no século que

Araripe Júnior
sobre Arthur Azevedo

esforço.
Aos 70 anos dizia o poeta que

em toda sua existência não lo-

grara quatro semanas de bem-

"De ordinário, nesses ágapes li-

mente, casa o culto do alemão estar. "Era cumo se houvesse-

terrível, doloroso
que a harmonia e a medida so el„p„na Napoleão para fora'da se seguiu à sua morte,
iaem como fruto de permanente Alemanha, chamou-as ele "guer- Hoje em dia seu universalis

ras de desembaraço", por os ter mo se ergue contra as estreite- terários, sobressaiam pelo espírito
desatado de um jugo sem to- zas do racionismo; sua serena %£JFfâSJ?^£S^.
davia, lhes trazer liberdade. tolerância, contra a íntolerau- Arthur Azevedo se completavam,
"Já não vejo franceses e italia- cia mesquinha; a literatura uni- dando ás nossas festas intelectuaisa i .» t i ' uma frescura e juvemlidade en-
nos na Alemanha , disse ele, versai, cujos contornos fora o cantadoras. Se por um lado o au-

 tor do "Ateneu" fustigava a nos-
sa inércia com esfusiadas impre-
vistas, paradoxais, o comedíógraío
dos "Noivos"', quando de veia, pul-
verizando as palestras de anedo-
tas e pequenas comédias, quase
representadas ao vivo, provocava
rifadas incoerciveis e uma alegria
molieresca inextinguivcl.

Ayres da Mattn
Machado FilhoVIDA RICA E TRANSBORDANTE--

"Itinerário" de Armando Más Leite (Livraria Editora Paulo como Armando desejava. Agora, como em todo o tempo, hão
Bluhm 1941) é um livro de doente. O doente, como diz o autor, de mostrar, através do depoimento de um dos melhores que
tiespedè-se da vida todos os dias. No entanto, a mais forte im- não está sozinho a importância do esforço de cristiamzaçao
Dressão oue essas narinas nos deixam é de uma vida, rica do Brasil, de cnstiamzaçao do mundo, em que a mocidade ver-
taansbordante pasmas 

nos oeixa dadeiramente 
católica se acha empenhada, detendo, no mo-

A Impressão supera o sentimentalismo do amigo, alimento mento, o sinal da esperança ..... ..•
da saudade sem Kme"io Menospreza o dado inexorável do tem- Se eu nao soubesse quanto e precário o ímpeto dos médio-

po Z-aue VCTtoSkM ente transcende as medida humanas. crês, afirmaria que o nvro logrou sacudir o comodismo de um
Skn Más Leite vWeu intensamente. Não foi só a ânsia de deles. Porque na verdade nem todos que na medida da-própria

evgoteo alcance ds"xistência, minuto a minuto, no adeus fraqueza, forcejam por merecer chamar-se católicos, dao de
cad vMnstaSe oSe Lav nem o esforço simnlesmente animal si o que lhes cumpre, no aperfeiçoamento individual e no dever
do náufraTo Z"se senteYerdWo mas luta por emergir, mas do apostolado. Morrem na rasteira cotidianidade os impulsos
êxnânsíó de uma vida DleSária e múltipla, estuante nos surtos que impelem a desejar, na esfera espiritual, alguma coisa mais
rin m™ A\^tl l ™« ínmn-los da inteligência ávida e, acima alta, diferente da vida que a atitude burgueza poe ao alcance
do Hmaado de tudo isso! sublimada na bS dos cimos,' afinal de todos e está nos antípodas do cristão, nos anüp^asdomte-
satisfeita,™ momentos de santidade. lectual que é um "consagrado"^ segundo considera SertiUanges.

Armando vive Tem «íi H^^g^fínlrt^nas ca? as ¦•Itinerário" é o número 4 da co*.eção -Os Nossos-da Li-
v ve, graças a publicação ^2^3 apenas na vraria Editora Paulo Bluhm de Be:o Horizonte. Abre o livre
oue espelham uma a!maYnh1d„ 

Ycomnlko pe'a própria lição comovido ensaio de Tristão de Ataide e sentida página de Edgar
realização literária, mas acabado e^ompletóiw a pr A 

da Mata Mar.hado. mn-nificos depoimentos acerca do
dessa vida e dessa morte; nos dois ensaios, 

^^J^^JSeSai autor, ttvide-se em três partess Itinerário, Dois Ensaios e Car-
tas a Alceu Amoroso Lima e outros.

A parte o valor literário que o faz estimavel por todos, o
mais copiosa, um dos quais revela o dom de po«
Inéditos confirmam vivazmente.

„X: ãmilosVlTà^oT^oTlfZXãn- Uvro-intêressa a quantos, católicos ™ não,j^piram j, melhorar,

dosa revelam, mais aue tudo, um

™ pa.a»tas ao M««c « 
^»-«-, 

-•- r- -. substan- livro Interessa a quantos, católicos ou nao, aspiram a mi

2SÍÍ'SJSSS.,"»ÍS;,Si Wtoí^rSlSS^r^dr^!-»..». e aos preocupados Wm a história das Idéias no Brasil.

José Veríssimo
soBre Arthur Azevedo

Não sei quem inventou aqui ft
idéia de um teatro oficial, um tea-
tro municipal. Sei, porem, que se
não foi o meu confrade Arthur
Azevedo quem a teve, foi ele o seu
mais ilustre e incansável propu-
gnador. Arthur Azevedo é o quo
os franceses chamam um homem
de teatro; tem o amor, a vocação,
a intuição, o gosto inveterado do
teatro e de tudo que se relaciona
com ele. Se a situação do nosso
teatro fosse melhor, ele poderia ter
sido um escritor de teatro tambem
de maior valor. Com aquelas qua-
lidades indispensáveis para o ser,
ele é mais um posta delicado A
correto, tem imaginação e espírito,

o que é raro nos nossos atuais
escritores de teatro, sabe fescrevei
a sua língua.

laÉJfiÉiBMH
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Amor e inspiração - Conceito sentimental
A força poderosa do instinto explica o fatalisrno amoroso

de que o romantismo se serviu, como tema de ficção. Baudelai-
re, fatigado da "Venus Negra", em longo estágio de boêmia,

-., „^ ,1,. nr.^nt- Yiininnixn i«ip Ma.rfnmp Kíihntií»r_ Daí a

CLEMENTINO FRAGA
(Da Academia Brasileira

consumiu-se de amor platônico por Madame Sabatier. Dai a Zador e libertino, a alma voluptuosa mostra-se sem timidez, ais-

poesia mais inspirada dos arroubos geniais de sua alma tempes- Sjmulando a liberdade do instinto no torpor do veneno filosó-
tuosa. Não encontrou no amor puro a redenção de Tanhauser, fjE0 untado de prestigio sacerdotal.
mas a decepção cie seus enlevos, antes dissipados nos transbor- «0s homens colocam o infinito no amor; nao e culpa das
«lamentos do delicio e do sonho. mulheres", disse A. Prance, com a malicia de sempre. "BenedM-

Contrariando a dominante literária, elegantemente inspi- n0 ve!haco", como o chamou Hebrard, confessa em paginas de

rada nos salões elegantes da França do século 18, o realismo erande beleza suas vicissitudes e prazeres em matéria de amor
tentou espiritualizar o amor venal e a beleza triste, bem refle- nas referências a Madame Bergeret, (Valerie Guerm), Madame
tida pelo impressionismo da época na pintura de Guys, Rops. de oromance e Leontina Lippmann, depois Madame Arman ae

Ve°as e Louis Legrand, todos estes representantes da escola do caillavet. Por último numa vida salteada de aventuras, os

rú° psicológico, dos vícios elegantes e das perversões sociais. amores senis com Mlle. Brindeau, comediante e companheira
Sem dúvida um dos perigos, (ou milagres?! do amor é a anes- de b01.d0 na wíaSe,.i de Paris a Buenos Aires, e Mlle. Laprevotte,
tesia sensorlal: não deixa ver, nem lembrar, aquém ou alem do 2 n Maaame France, legatária sentimental de Madame de cau-

polo de eleição. Mais poderosos que a razão, o amor e a musica ,ayet g,,, toda a sua vWai em que so contava as horas de amor,
.™,„n™nr rfo «m b iniDunemente. seus domínios de confor- i.—,,.,, tmi... aJamaisTr'aiu7"ao menos" em sentimento, a sentença buscada

- - "*;  "a suprema felicidade esta natranspõem de vôo. e" impunemente, seus domínios de confor- jamais traiu. ao menos em :
mismo e penitência. Raros os homens de gênio que escapam a porta d0 jardim de Epícuro
influência feminina, como Miguel Ângelo. Nao vingam os; moti- volüpia".
vos de arte que a fazem vítima do amor. Flaubert, solitário e E. cert0 que Anatole France passou 15 anos sem escrever,

introvertido teve amores efêmeros, que lhe deixaram recorda- tçnd0 sld0 arrancad0 á preguiça mental, nimbada de ceticis-

cões rebentadas depois nas páginas da "Educação Sentlmen- mo aos estimulos docemente tempestuosos de Madame Arman

tal"' quando Frederico Moreau deplora que lhe faltasse a reci- de Caillavet. segundo os biógrafos de France, cia o fazia tra-

nrocidade do amor feminino, capaz de propiciar ao espirito ba,har reguiarmente, a bem dizer disciplinarmente
í!_.. _.„,„„f„,„ ^o i,i=nirnc.ín e de sublimidade. a** ípir,,., nue lhe fez a glória. Num belo ensaio sobi

fazia tra-
, no culto

dasTetrás,°que"iheTez a glória. Num belo^ensaio sobre "As mu-
lheres de Anatole France", não as personagens*s de sua obra

literária mas as mulheres de sua vida, Afranio Peixoto exalta
o papel de Leontina Caillavet, nestas palavras de merecido lou-

tame D'Houdetot foi a neroina aa itouveuc i>»v.o<: ._ yor: -nessas tristezas das mulheres de Anatole France, salva-
Hugo produz os "Cantos do Crepúsculo" sob a influencia se bela e granae figura, Leontina Lippmann Madame Ar-

.... .-.,...- r, ,„ „„„ .nhstitinn an Ihe dA paz ao coracao, calma à sensualidade, gosto ás

coleções, consideração na sociedade, salão onde brilha, que o

faz escrever, que censura o que escreve, que o estimula, que
lhe dá com o amor, a admiração, o conforto, o sucesso asas ao

uma'atmosfera de inspiração e de sublimidade.
De Rousseau, dizem por condições pessoais, talvez organt

eas. a influência de duas ou três mulheres embora Patente,
foi malaventurada em sua obra intelectual. Nada obstante.

Madame D'Houdetot foi a heroina da "Nouvelle Heloise

Galpria úenomes ilustres

PRUDENTE DE MORAES — O
primeiro presidente civil da Kepú-
blica Brasileira, nasceu em de
outubro de 184X, tendo transcorri-
do, portanto o seu primeiro cente-

animadora" e fiel ris. jüiiette Drouet," nome que substituiu ao

verdadeiro — Jullenne Gauvin. A inspiração da amante dilata-
ae por outros livros, nos quais se contam seus mais be.os poemas

Lamartine foi um incendiário de corações, que se tez Dom- me fla com 0 amuli a au„„i„v„„. „  _ ~_ . —

fceiro como disse um dos seus biógrafos. Adorado pelas mu- ènjo e dignidade a vida e à obra, com o que ele e enfimAna
lheres a muitas resistiu o poeta das "Meditações", ajudado das Çole France Passando, depois dos surtos de uma decepção, dos

ternuras conjugais, buscadas num casamento de amor Diz de uma vida que deSabava no ridículo e na sargeta,

ile que são -os Dantes que fazem as Beatrizes e nao as Beatri- £Una morriai e, com 5eu retrato fiel, a Teresa doLys Rou-

ies aue fazem os Dantes", mas, humanamente, teve que ceder aQs 2Q anos anteS| podia dizer de seu velho amigo, eu

aos encantos de Madame Charles, que Dargaud, seu grande ami- ^ lastjm0 tó_]o conheclao. Morro por isso, bem sei, mas nao

co afirma não terem sido apenas platônicos... Nas rodas le- lastim0 Eu amei'\
mlninas era chamado o casto Lamartme - revide natural „.

tônico das mulheres desatendidas e agastadas. O conceito e

Sara temer e desafia defesa a postos, como fez aquele austero «Desgraçado do homem sozinho", diz o Evangelho. Os le-

conselheiro e homem de Estado, que justificava suas aventuras , ladores d0 pccad0, embora conheçam, nao atentam para a

ISte pela necessidade de defender a honra da esposa, pro- B* antinômica entre a sociedade e o amor. 1».

lando a paternidade de seus filhos. Camões, que e dos nomes tantasia enfeita e embelece, derredor do determt

poéttos de nossa adoração, deixou nestes versos verdadeira *™ 
„q scxua,, sagrad0 pcla natureza. A moral religiosa autoriza

n r,r„pr sensual, normalizado pe!o casamento, com ou sen
lentensa: prazer sensual, normalizado pe!o casamento, com ou sem

amor. que é afinal de contas o sumo resgate, isto e, o pacto
sacramentai do amor e da virtude.

E, dessa emulsão eròtico-sentimental, a sociedade faz o en-
trecho tragi-cómico das aproximações apressadas e das uniões
que falham. Assim no Ocidente, porque no Oriente o casamen-
to por amor foge à moral: prevalecem a preferência da família
e o encontro de interesses.- O tirocínio amoroso só se compraz
na idade adulta: a adolescência é casta, como é quieta a velhice.
Mas os símbolos tomados à sexualidade opulentam a literatu-
ra indiana; o erotismo tem ideologia, como o prazer obedece
a técnicas consagradas, requintadas no apuro dos gestos e das
sensações. O homem de fortuna pode ter gozo ao lado da es-

r> nmnr não correspondido de Stendhal deu à literatura um posa, 
'sem 

excluir o gozo da noção do dever Na China a poli-
. £™°L~ 

°= 
.°Vri™.nta » ri* exnressáo humana. gamia é legal; apenas em 30% dos casais chineses ha monoga-

mia. Não são raros os lares povoados de tres a seis mulheres;
*._ n_n-An nnfn.niimOM nf\*V\/\ Á nüflIPol í»í"»nHÍrTMfl-

BRPM^IP^ i^M

AUGUSTIN FRANÇOIS CÉSAR
PROVENCAL DE SA1NT HILAI-
RE, o ilustre sábio a quem o Bra-
sil tanto deve. Nasceu em

„ _ outubro de 1779 -

•Se de amor os domésticos venenos
Nunca provastes, quero que saibas
Que é tanto mais o amor depois que amais
Quanto são mais as causas de ser menos.

E não cuide aSguem que algum defeito
Quanao na cousa amada se apresenta
Possa diminuir o amor perfeito:
Antes o dobra mais; e se atormenta,
Pouco a pouco desculpa o brando peito; ^
Que amur com seus contrários se acrescenta

O amor não correspondido de Stendhal deu á litt
¦vro delicioso de sofrimento e de expressão humana.

 .f. mia NUO Sao rurus US lUies pu»uauua uv wm a ítio iiiMiiiwvo,
.„,„„„,„.. recebeu da influência excepcionalmente cresce este,número, como é natural, condicio-

Anatole France, amoroso mpenitente, recebeu da 1£"!"™» 
má^u condicões de fortuna. E- conhecido o caso do marechal

feminina providencial estimulo, ™ verdade net,uaiizaaor ,n.chong.chang 
cuja opuiència de coração se dividia por

suas tendências displicentes, ^u 
chegar a mocidade no meio aos ^^ 

^ ^^ mulheres, Argumentam os moralistas
livros, sob as árvores do cais de Paris, onde 

J8^**?f"," 
""dí- 

orientais que é imoral abandonar amantes e filhos, igualmente
O instinto precoce o encaminhou ncMjuJto 

^ ^tátua de Venus, legítimos, como todos os filhos, não à maneira dos monógamos

-simboloPdaafor°ça doce e invencível da multiplicação da espécie, do 
^™^ isUj sentimos qlft multa raza0 ^istiu a Bouffers,

ele sentia compreender a vida 
y°^adav-?a mundana de quando disse: -ralsonner sur 1'amour Cest perdre Ia raison".

tico do "Lys Rouge" requinta a elegância da vida mundana ae 5em dominou 0 destino humano. Os im-
Paris; e. entretanto, em Florenea que as P"fn^ d? ™™ 

\ perativos secretos da natureza atuam sobre as gerações que se
ce humanizam seus amores. Para o grande ceuco ^uéedem, 

afeiçoam épocas e predileções, mas e sempre o mes-
devoção que tarda a chegar, mas chega para a.mulher quanao ^ ^^ g ^^^ do instinto nas coisas de seu privi-
a solidão não mais a assusta. E a Tebaida ""^"Pf• "s .- ,é 

i0 Na0 há lcis sentimentais limitadas a quadras biológicas
amorosos são raros, como os grandes ^^moraa é s S ou a estações da vida. O amor crepuscular padece dos mesmos
comum que o verdadeiro sacrifício. A paixão amorosa e a mais v 

lrituais e é enfim libertado pela compulsão do ins-
aelvagem, a mais barbara, a mais anU-Mcial das paix.les^uma cultlvFad0 e lôgic0 nos requisitos autênticos de longa ex-
parisiense presa de amores sinceros; desm,ente »u^™'»^» 

J ^ncia hereditária. "Amor, como disse Monclair, que é feito de
falta à sua condição, que e a.de agrada a todos comouma oora p 

^ contacto£. t(jdos os „,„„„,„, de tod^ as visões de
de arte. Teresa, a heroina do -Lys Rouge cnega a ™n" todog 

Qs murmúrios, que enriquecem a sensibilidade; a seu fa-

que o amor é uma embriaguez efêmera, que acaba em cns . 
sentidos se completam, e a inteligência os utiliza e associa;|o sr LUIS ™™*u%JXSr?,

ra ela os romancistas nao conhecem a vida. Ha, entretanto, amo v 
recompõe uma arte, que nada tem de anti-natural;lr--m-stro das Relações Sxtmores

«s que são abismos deliciosos. »Tha.s" *;»^Ç- a,"e êT que seTu^em e se atra?m, de logo começam.a criá-la U *»?»*g*J£J ^"1
da carne em tormentoso encontro ««£*» do "?™ 1 « 

c0[n0 „ desej0 reciproco , concebe". Nao o c<m-\-_^- "e"a cap"° ..

cristão. A resistência à natureza faz a gloria terrena de Pamnc^ «ntS'entai. 
mas a razão biológica é capaz de entender o -,«=—carne em iu....™™  -- - . / . t„rrena de Pafúncio. a um tempo, tai como o oeseju i^,v,^-^ « w.^^. . ...« „ ^™

MESA.

A glória despreocupa-
da de Arthur Azevedo

(Continuação da página 166)
fetos diziam que concorria com
o cenário, o guarda-roupa e o
mais que se fazia mister, inclu-
sive subsídio à empresa que as
levava à sena.

Pois bem: Arthur nunca a ele
aludia senão chamando-lhe:
"conceituado dramaturgo da
Bossa praça".

Como vedes, e de certo sabeis,
• seu humorismo, que às vezes
lembrava o de Paula Ney, era
muito diferente do de Emilio
de Menezes — ambos seus con-
temporãneos, em eras diversas.

Aa suas sátiras, simultânea-
¦íente. beliscavam e faziam có-

cegas, provocando o riso, e con-
quistando-lhe raras antipatias,
muitos admiradores, e mesmo
amigos.

As de Emilio, quando não al-
finetavam, navalhavam, dando
lugar a caretas e a olhares de
travez, e grangeando-lhe, na
mesma conta, admiração e ini-
mizades.

Quando atiravam eles pilhe-
rias. os mimoscados com as de
Arthur, saboreavam-nas como a
"bon-bons", embora fossem, às
vezes, um tanto aciduladas, ao
passo que, quanto às de Emilio,
as recebiam meio contrafeitos,
e como por cerimônia, ou de-
glutiam-nas à força, porque
ele as empurrava gorgomilos a
dentro...

Dai: da sua bondade nada
postiça, e sempre dadivosa; do
muito que era lido nos jornais

e aplaudido nos teatros; da sua
"nonohalance", que, ao invés
de Aluysio, o levava a despre-
ocupar-se da própria indumen-
tária; do modo afavel com que,
tal qual Américo, falava tan-
to á gente mais graduada, quan-
to ao mais humilde servente da
sua repartição, — a sua imen-
sa popularidade.

Os seus cinqüenta e três anos
de vida (7 de julho de 1855 —
22 de outubro de 19081 foram
um desmentido formal ao que
dc si próprio disse na sua alu-
dida auto-biografia: "um come-
diógrafo sem teatro, sem artis-
tas, sem público, sem estímulo
de espécie alguma".

Ao contrário do que então
afirmou, certamente nalguma
hora de desilusão e de descren-
ça. ele teve tudo: teatro, artis-
tas, público, estímulo, e teve a
glória.

Só não possuiu dinheiro, por-
que não o juntou, porque o deu,
e largamente, a quem lho pedia,'•e mesmo a quem não lho pedia,
desde que soubesse dum amigo
necessitado.

Padrinho de filhos de todos
os artistas que tinham filhos,
ele era um pai, — para os afl-
lbados e para os compadres
pobres.

Assim, ele que espalhava o
bem como um nababo gênero-
so, nunca possuiu, de valor,
mais que a sua coleção de telas
e gravuras, o seu "vicio" de ar-
tista.

E se esse outro bom, que ha-
via no fecundo e douto Luiz
Domingues, não adquirisse' da
sua familia aquela coleção, pa-
ra o Estado, que então gover-
nava, nâo teriam um teto a
viuva e os filhos de quem deu
teto c pão a tanta gente.

GENERAL FRANCISCO JOStT
PINTO — Foi embaixador extra-
ordinário do Brasil na$ comemos
rações 'dos centenários de Poria-

' — gol, reoteodej o ono passado —
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Fagundes Vare/a e Gustdve Flâubert- Onestâldo de
Penndfort

Vma das particularidades dos
artistas maiores, que criaram
obras de grandes proporções,
já nas artes plásticas como na
literatura, é a de abundarem
em suas criações pormenores e
acessórios da idéia capital que,
por si sós, fariam a riqueza de
muitos artistas menores e que
podem, por outro lado, ofere-
ccr vasto campo para múltiplos
e curiosos estudos especializa-
dos.

Disda-nos, há anos, o grande
e saudoso pintor Antônio Par-
reiras que encontraria matéria
por analisar em horas de expia-
ração nas minúcias da Batalha
do Aval, a famosa tela de Pe-
dro Américo em que, desde a
natureza morta, há de tudo
quanto se possa imaginar em
pintura.

Um canto ou uma simples es-
trote de Os Lusíadas pode ser
objeto de longas e pacientes dis-
ser ta ções literárias, lingüísticas,
científicas, filosóficas e outras.

Pois não há uma Flora de Os
lusíadas, como há uma Omito-
lóíiia de shakespeare, uma Mi-
neralôgia Homérica — e, assim,
sucessivamente, em re>acão às
criações gigantescas da li terá-
tura de todos os tempos?

E' assim que, guardadas as
devidas proporções, num Rim-
pies trecho de O Evangelho nas
Selvas, de Fagundes Varella, —
cujo centenário este ano se co-
memora. — encontramos mate-
ria para curiosas verificações
com referência a alguns escri-
tores de literaturas estrangei-
ras.

Esse simples trecho, destaca-
do tjue fosse cio grande poema,
poderia constituir um morceau
chnisi de muito poeta minor.

E, no entanto, é ali apenas
rima das muitas narrativas epl-
Bódicas da ação capital.

Trata-se do canto IV, em que,
pela boca de Anchieta, o poeta
narra o episódio bíblico da dan-
sa de Salomé e da decanitacão
de João Baptista, tecendo com
ta! episódio um transunto l:te-
rário das mais felizes que o te-
ma haja inspirado nas liteia-
turas conhecidas.

* * *
Três grandes autores estran-

peiros. de renome universal e
de ctracterísticas diversas, ele-
geram esse tema para assunto
capital de obras suas, variando
as dimensões e gêneros de tais
obras de acordo com a feição e
tendências dos seus autores.
São e'es, pela ordem cronolósri-
ea. Gustave Flaubert, Oscar
Wilde e Eugênio de castro.

Alem desses, Stéphane Mal-
larmé, anterior aos dois últimos
citados, fixou em versos imor-
tais a figura ambígua e sinuosa
da princesa da Judéia, simboli-
«ando nela o mito da virgem,"monstro pavoroso e inocente",
com todos os atributos andvojn-
nicos latentes nele, _ sem ta-
lar no número ilimitado de es-
eritores, bons ou maus, que.
posteriormente, sem lhe have-
rem introduzido qualquer con-
tribuição nova, fatigaram o as-
eu nto pela freqüência com nue
o exploraram.

Nf«> nos interessa, porem, a
análise do magnífico poema de
Mallarmé, que se não refere ao
episódio bíblico propriamente,
Sendo antes uma criação arbi-
traria, uma alegoria poltica. em
que a única personagem é uma
princesa hermética em eterno
solilóqulo diante da .sua própria
imagem refletida, num espelho
simhólico,

Eis por que prende tão so-
mente a nossa atenção, para o
fim que temos em vista, a cria-
Ção de Flaubert iHcrodias. no-
vela escrita em 1876 e pub'lca-da em 1877, no volume Trols
Con*es), e, outrossim, mas se-
cundariamente, como contras-
tes, a de Oscar Wilde ISalomi,
poema dramático escrito em
1892 e puWicado em 1893) e a
dc Eugenfc) de Castro ISalomè,
poemeto em versos polimétrlcos,escrito em 1895 e publicado em
1S96). — aa quala. embora de

diversa qualidade e com inter-
pretações pessoais e diferentes
do fato histórico, pintam, todas,
o episódio da dansa e da conse-
quente decapitaçâo. <E' curlo-
so o simbolismo histórico aofato que faz a sucessão, nessa
ordem, desses dois atos, se aten-tarroos em que a dansa — Ilgu-
ração sinuosa do ato genéslcu— é ai anteposta àquele pelu
qual cai, para a satisfação oa
mulher, o capuí masculino).

* * *
Das obras de Flaubert, Mal-

larmc, Wilde e Eugênio de Cas-
tro, exsite um paralelo que e
um verdadeiro monumento de
exegese literária e que se lntitu-
Ia justamente Salomé na Lite-
ratnra, sendo da autoria tio
eminente escritor espanhol R.
Cansinos-Assens.

Nesse estudo, que se reco-
menda à nossa inteira admira-
cão, não só pelo seu valor cri-
tico e exegético, como pelo tor-
moso estilo florido em que é
vasado e que aproxima a obra
rio idea] da "escrita artística"
dos irmãos Goncourt, — esta-
belecendo para logo a distinção
primordial entre as criações dos
trênios francês, inglês e por tu-
guês. diz o eminente ensaísta
que a versão do episódio evan-
gélico por Flaubert é a mais
objetiva, a mais fiel e cingida
aos textos inspiradores (S.
Marcos e S. Mateus, XIV e VI,
respectivamente).

Enquanto a de Wilde é o "ar-
quetipo da técnica de uma arte
preciosa e decadente, refinada
até o excesso'' e na qual "os
pormenores assumem um valor
essencial", a de Mallarmé "a
exaltação da virgindade, tran-
sida e ardente", modelada "nu-
ma cera dura e fria, como uma
estatueta mágica destinada a
um sortilétrio. destinada a cau-
sar a morte do homem simbó-
Üco, . eternamente cativo na
masmorra do sexo" e a de Fu-
gênio de Castro "um camafeu
raro e precioso", a de Flaubert
tem "a ponderação, a serenida-
de de uma obra clássica, no-
dendo aspirar às honrarias hls-
tóricas."

Nela, "um argumento da de-
cadência é tratado com a técni-
ca severa e forte que se poderia
aplicar a um episódio dos bons
tempos; nenhum sentimento
aparece exaltado com essa ex-
clusiva paixão própria da tecni-
ca decadente".

* * »

E' essa disciplina clássica e
severa, bem como a objetividade
artística aplicada ao transun-
to literário e poético de um
trecho histórico, que encontra-
mos na versão do episódio bi-
Mico pelo poeta de O Evange-
lho nas Selvas, obra que, escri-
ta por Varella entre 1871 e 1874,
foi publicada em 1875, isto é,
um ano antes de haver Flau-
best começado a escrever a sua
novela Hé-rodias.

Cabe, assim, a Varella, ao que
sabemos, a prioridade na trans-
posição para a literatura e,
principalmente, para a poesia,
da narrativa evangélica, não.
obstante tal transposição se
constituir apenas, no seu poe-
ma. de simples trecho episódi-
co.

Em Varella, como em Flau-
bes-t, Salomé dansa por deter-
minarão cie Hcrodias e é ainda
por ordem desta que, finda a
dansa, rsede a princesa a cabe-
ca do Precursor numa bandeja
de prata, tal como nos textos
bíblicos.

E', pois, por uma razão poli ti-
ca 'com o sentido religioso^ que
a expressão também continha
ao tempo) que, como no Nora
TcTtamevlo, a cabeça do profe-
ta rola sob o cutelo do carras-
co — ao contrário do que ocor-
re em Wilde (que, numa inter-
pretacão toda pessoal, detur-
pando os valores históricos, atri-
bue a Salomé o amor pelo Ba-
ptlsta, cuja cabeça faz cair ao
¦e ver de*presada por ele) e em

Eugênio de Castro (que, fan-
tasiando, outrossim, à pecami-nosa paixão de Salomé pelo
Precursor junta, como movei da
decapitaçâo, um abstrato amor
à glória, que leva a princesa a
querer recolher, na cabeça de
João Baptista, um troféu capaz
de fazer empalidecer de inveja
ás próprias matronas romanas
da corte cesárea).

No nosso poeta, como em
Flaubert, o pensamento quemove o braço do carrasco é um
pensamento político (o temor
de Herodias de que suas abo-
minações clamadas pelo profe-ta possam levantar o povo, pre-
textando e determinando uma
intervenção gejal e definitiva
dos romanos na Judéia), uma
razão de ordem superior, enfim,
algo elevado, como diz Cansi-
nos-Assens. "à altura eminente
dos tronos".

O assunto é, assim, tratado
dentro do ideal clássico, em queo justo equilíbrio da objetivi-
dade e da apreciação pessoal é
erigido como um princípio.

* » *
Ao ensejo que a aproximação

Vnrella-Flaubert na Unha geraldesse ponto de ideal estético, —
ao tratarem os dois escritores
de diversas latitudes de um
mesmo tema literário — nos
oferece, pareceu-nos interessan-
te, cerrando de mais perto o
paralelo entre as suas duas
obras de dimensões tão despro-
porcionadas 'de um lado. uma
novela construída com todos os
rigores do gênero e de outro
uma simples narrativa episó-
dica dentro de um longo poema
de vasta conceüçãol fixar os
encontros de idéias, de fábula-
cão, de composição literária, de
imagens, de acessórios ornamen-
tais, de processos de reconstru-
cão histórica e de panejamen-
to decorativo, curiosamente
existentes entre ambas.

For mais de um título, tal
paralelo oferece interesse, se ti-
vermos presente que poucos au-
tores teem sido. no Brasil, mais
acusados de plágio e de ln-
fluências alheias que o cantor
do "Cântico do Calvário".

No caso em exame, está o
poeta, porem, a salvo de qual-
quer injustiça, pois que a cro-
nologia, por si só, o defenderá
antecipadamente.

E, não só isso, ela servirá pa-
ra elevar o conceito a respeito
do poeta, cuja estilização do
episódio evangélico contem os
mesmos elementos emocionais,
estéiteos e literários que gran-
des obras de escritores unlver-
sais, — que posteriormente se
ocuparam do tema, — viriam a
desenvolver. Do confronto do
seu poema com tais obras es-
trangeiras, ressalta que as vi-
gas mestras de todas as poste-
riores realizações artísticas de
tal tema foram por ele levanta-
das, num simples capitulo de
um poema.

Todos os motivos de idealiza-
ção, de composição, e de suges-
tão artística, — desde> os gran-
des moveis históricos e religio-
sos da novela de Flaubert an
androginismo e protervas lnsi-
nuacões do drama de Wilde;
desde o tom calamitoso desse
drama à puerilidade corteza-
nesca e à tintura nupcial que
colore o poemeto de Eugênio tle
Castro, — se encontram fixados
ou delineados — segundo o seu
valor estético ou emocional —
nos versos do nosso grande poe-
tn, como numa placenta da
ntial mais tarde teriam de se
desgarrar as sucessivas realiza-
ções artísticas do assunto.

* sü *

O episódio bíblico em quês-
tão. a partir da elaboração sln
tética dos textos evangélicos,
tanto de S- Mateus, como de
S. Marcos, pode ser dividido em
três atos: o festlm, a dansa a
a decapitaçâo.

Observemos tal ordem, para
o paralelo que temos em Tlsta
(Varella e Flaubert). multo em-

bora o escritor francês haja int- que Herodias assiste da tribu-
ciado a sua novela momentos na, como simples espectadora,
antes do festim, quando Hero segundo o costume judaico (3),
des, pensativo, da balaustrada — erra ou fantasia por seu lado
dá cidadela de Maquero (que quando supõe a presença de Vi-
em Flaubert se denomina Ma- telio em Maquero, que nenhum
chaerous e em Varella (1) Ma- documento histórico autoriza
ckaúr) aguarda, ansioso, a che- supor.
gada do auxilio romano (temia ç^ varella, alem de fruto do
ele a represália do rei dos ara- desconhecimento da vida judái-bes cuja filha repudiara para se ca a presença de mulheres no
unir a Herodias), que é repre- á„ape seria pretexto literário
sentado por Flaubert na pessoa para a aeScriçào de clássicas
de Vitelio, governador da Sina. belezas femininas. Ali estão ro-

Herodes, aflito, esquadrinha manas e circassianas e, em lin-
fm 

o olhar todas as estradas, díssimo verso que atesta um
ntando avistar algum séquito, grau 5uperjor de cultura e re-

enquanto sobre a cidadela voam jjnamento poético, a par de
águias e alguns soldados,
longo da muralha, dormem a
sono solto, — expressiva e sim-
bólica imagem da impotência
de Herodes e da pátria judaica
para resistirem à águia romana,
quando esta mais tarde se aba-
ter sobre ambos

uma exata noção das evocações
históricas,

u ninfas mais gentis dai ilhas grega*

Entre as personagens secun-
Se tal íoi o pensamento de darias que figuram no banque-

Flaubert, ao fazer revoltearem te, em Flaubert, há unia assás
águias sobre a cabeça de Hero- misteriosa. E' um adolescente
des, justamente no momento que Aulus 'filho do proconsul e
em que este procura assegurar- futuro imperador) encontrara
se da vinda do auxílio romã- nas cozinhas de Herodes e que
no, não menos belo e significa- fizera questão de levar para a
tivo é, em Varella. o vôo das es- sala do festim, fazendo-o sen-
triges, que ele chama "as vi-
dentes da sombra" e que pai-
ram sinistramente sobre Ma-
ckaúr, como um augúrio fatl-

tar-se ao seu lado:"Près de lui, sur une natte et
jairibes crcisées, se tenait un
enfant três ocau, qvi soííjíqí-

dlco. — talqualmente as águias toiijours, II 1'avait vu dans les
de Flaubert.

Varella inicia o seu episódio

cuüines, ne pouvait s'en pas-
ser".

A certa altura do banquete, o
jovem desaparece subrepticia-
mente, sem que Flaubert haja

(observando rigorosamente os dito claramente quem é ele.
limites impostos pelos textos
evangélicos) com o festim, a
que se sucedem a dansa e a de-
capitacão.

A reconstrução literária des-
sas cenas em versos de tão
grande poder evoca tivo e a que

(Aliás, o autor de Sala?nbô
preferia sempre, à indicação di-
reta, o mistério, quando lhe pa-
recia que devia antes sugerir
que dizer, usando dessarte des-
se processo artístico com pno-
ridade sobre os simbolistas.nao faltam a cor do tempo e a T propósito precisamen-cor locar faz honra ao conceito ¦ He;P0(i/„s assinalara-lhede grande poeta descritivo que ' . ." nassaeem obscuranem os detratores do poeta lhe SS'S-C^íTÍSníS nuenegam.

Precisamente, logo os dots
primeiros versos em que pinta

fazendo-lhe ver o esforço que
o leitor teria de dispender para
a compreensão do texto. Flau-

. , bert, porem, não deu ouvidos ao ¦
de modo magistral a luxuosa " 'Ji .ritlt.0 . .... amjTOoolo rtn forfiir, „õn M.n,„n>i« granae CHllCO C Sdl .""IgU,sala do festim, são testemunho
da sua cultura, tão negada por
Verissimo:

Os primores da Fnropa. o luxo da
iAsl;i,

o fausto desta, a profu&io daquela,
de Herodes o palácio aformoseinm.

Magnífica distinção entre a
Europa fabril e a velha Asla
manufaturelra e rara!

O poeta inicia assim o seu

mantendo todos os passos obs-
euros).

Ora, esse adolescente não é
senão uma adolescente, como
veremos ¦

Na novela, por três vezes, an-
tes de surgir em plena sala para
bailar, Salomé aparece inoml-
nadamente, sem que o leitor se
aperceba claramente de que se
trata da princesa.

A primeira, quando Herodes,
poema com um golpe de mestre, da balaustrada do castelo, no
em versos que servem de suge- iiiicio do conto, a vê, ao longe,
rir para logo o choque das duas sem saber ele próprio quem se-
civilizações que se defrontaram
na velha Judéia.

Lembra-nos, a propósito, a
rá o vulto da formosa adoles-
cente (mal chegara Salomé do
Egito, onde fora educada, e ele

apreciação de Maynlai sobre a ainda não a conhecia); a se-
novela de Flaubert, quando diz gunda, numa deliciosa cena de
que ela é "uma ressurreição da
antigüidade judáico-romana".

Na descrição da sala do fes-
intimidade doméstica em que,
tendo entrado sem aviso prévio
num quarto do castelo, Hero-

Um, ambos autores de que tra- des surpreende, a sair de um
tamos se encontram em mais de. reposteiro, um belo braço nú
um c outro pormenor descritivo que, num gesto familiar e gra-e em acessórios ornamentais, cioso, procura apanhar uma
como, aliás, era fatal, visto que túnica esquecida perto, num
ambos tentavam uma recons- escabelo
trueão histórica. ge ^^ „ autor nâo men.

Mas o fato não deixará de ser ciona o nome da princesa nes-
lisongeiro para o nosso poeta, sas duas aparições, preferindose levarmos em conta que, para antes sugerir a sua presença,o seu painel, Flaubert, vivendo nem por isso deixa o leitor de
num grande centro e depois de perceber, afinal, a subtileza do
ter tido "a educação vistosa das novelista,
viagens", alem de contar com Na terceira vez, entretanto, é
museus, bibliotecas e coleções impossivel^reconhece-la em tra-
especializadas, tinha à sua dis- pestti, sob as formas efébicas
posição um pequeno exército de do belo e risonho adolescente
preciosos informantes, seus encontrado nas cozinhas do
amigos leomo o arqueólogo castelo e por quem Aulus estra-
Clermont-Gannéau, o filólogo nhamente se interessa. E tanto
Baudry), que lhe forneciam far- assim é que. ao que nos conste,
ta documentação, — ao passo nenhum crítico ou exegeta de
que Varella tinha de se socor- Flaubert se apercebeu jamais
rer do .seu próprio cabedal (2>. de ta] pormenor, não obstante

Quanto aos convivas do ban- a sua importância — e isso por-
quete, ambos autores, cada qual que a todos faltaria a chave do
em determinado ponto, come- enigma, que vem a ser o poema
tem um cochilo histórico — e do nosso poeta,
até aqui é curiosa a coincidên- Também Varella — extraor-
cia. dlnárla coincidência, entre tan-

Se Flaubert acerta ao deixar tas!- — nos apresenta Salomé
de Incluir mulheres — ao con- primeiramente em travestli,
srátrio de varella — no nume- eomo um gracioso escanç&o, 4*
ro doj comentai* do banquete, • 1Coattwa aa pagina tegumUi
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¦ * »^^ ^^ • ^ *^ mmmmm^  ,_, „„, ,,„,,_« í-fliit-nniarin. len- pm filho do Senhor, desce nt

(Co7ii.'íf_iiocão da página anterior)
perturbadora e provocante se-
dução:

Gracio.su escançüo. agll, travesso,
demônio de malícia em tenra id
M (uras de ouro que a seus pés re!

dos extremarem-se em harmo tra na do nosso poeta, como,
nlaí imitativas e sugestivas. por exemplo, a comparação com

£, tal a sugestão estética que a borboleta, que .em Vareua.se
o motivo contem, numerosos completa mediante a alusão as

poetas e escritores posteriores flores do tapete:
aos de mie aqui tratamos, des-

em filho do Senhor, desce para
anunciar ao Baptista a sua
próxima partida para o seio de

UM«i iuiouxa e segue a niedo Oeus.

oi^Oo, eui j,aüoo caueuclado, len
to e pisauo;

o ma.* «:_-«-_» u_.i«er dos íustíu

„¦„. ai» uc .me v ......u»., »w- J , J .„ ,„ Já se teriam calado, de cerio,
Uem prezando a Idéia central e cul- "Mais « arritia du foni ie ta w U1J>W1 uluem0li ue sopro, pois
'""** mlnante do episódio bíblico, salte un bourdonnement de sur- ^ Q ulllUU0 vel50 um o uimodizendode e.\cltante lalerno enche, U11111>U1;C u„ VH,„„„„, „.„ »_ „«„ „ „._ .__— _--

So"orí,_e8v™'.JOCS.n,í,ruí. figS. passaram a concentrar toda prise et tf«J»*»»,"' ¦ 
££ • o tom aos puacaW

. vencer- em audácia e de.versonh.i sua atenção exclusivamente na ;eune filie yenau a ««rer.mus
Entretanto, meu Deus. i um. menina aans- ri» Salomé «» l>oi'e oleuatre IUI COCnani * * *
no albor Ha adolescíncla... «a oolfrine et !a íéte, on dlStm-
¦ est. menina « fllh, de H.rodU.. ^ „ « Pft 

^ ^ <je jeJ ^^ ÍM
caicédoines de ses oreilles, Ia

Dos grandes autores a que blancheur ie sa peau. Un carre
cou-
aux

* * *
Curiosa concepção em Varei-

Ia. tanto mais curiosa porque
gratuita no seu poema, e eomo ™. .v— —•• —- —=  ¦;„„;». *»nnif am
Wilde estimaria tê-la conheci- Castro, indubitavelmente, quem vrant les epaules .enatt aui

do Ce que, tornando a sua So- levou a palma na descrição des- retns par une ceMure de orle

lomé uma encarnacão de todos sa dansa, em versos que, por* tirene. Ses caleçons noi_r»

os atributos da luxúria e do pe- sós, constituem uma obra pri- eíaien
eado, não se lembrara de acres- ma, como ritmo expressivo, fi- et i une

él"Íe.nt sTn%"rÍ 
MolentfeUê um estaiar ae 

"dedos" 
tierodlas rãdeuma ce"na bíblica: àquela

eaao, nao se íemoiara ue aeies- uu, t»...« ,..,..„ _-,..—¦•-. -_- et a une manterei „..„„,„ sio,r.m« c a. manda for- —„,.,.,,• .nm,mira_>n ru.i«
«entar tal excitante partícula- guração descritiva e Invenção fais«**w* **«•», *$_

toufles en duvet de coli

E tais intercorrencias no poe.
ma dão á narrativa uin tom
profético e grandiloqüente, mui-
to condizente com o assunto de
que ela trata e, de modo maia
amplo, com o estilo evangélico.

Ao contrário, a novela de
Flaubert é falta de céu — gra-
ve lacuna na descrição de uma
noite bíblica. O grande autor
de Salambú foi aqui traído pela

i coro » sua técnica excessivamente
[esiieiu objetiva,

um cwueiuo cruel lhe d* b<uu.uio. \ sua narrativa falta.o prin-
cipal elemento de sugestão e de

Em Flaubert, tambem "com 
verdade Indispensável á pintu-

dos" tierodlas
enama saioine e a manda lor- constante comunicação, pela
muiar o estranho peaido. U4) contemplação, entre a terra e

Em Varella, Herodes entrega 0 céu de que a escada de Jacob

Terminada a dansa, Herodlas,
em vareiia,

Cli.ni. a filha impudente,

ridade à nota androgínica que poética
salDica estranhamente o seu A sua descrição — que deixa- Sur le » .„„«„.„ m„ „ v„v.. — ._ 
drama, como o notou Canslnos- mos de transcrever por supo-la fira son volte, ruis ei«... iiauoeru, com a or- 0 paralelo que acabamos de
Asseirs! conhecida de todos e. principal- o *»»*'',/?«»?» 

aTrvthvte uem de decapitaçao, o seu anel. fazer (e que se completa, nas
Tal como em Flaubert, em mente, porque aqui nos interes- lun deiant '?""•¦"!». 

de como senha. Em rlaubert, e Vi- notas abaixo), serve de mostrar
Varella a criatura efébica deixa, sa, antes de tudo o paralelo de Ia¦ /-"» eI ° »"* vanòndu teiio 

que dis ao executor uma como no domínio da arte e da
de súbito e subrepticiamente, entre Varella e Flaubert crotato <10).Se,bn«> *™™ ^^ literatura 

são possíveis, inevi-
•ala do festim, para só tornar transcende, alias, o episódio, appelaient .««««"»"¦ »',. ,_ Q guarda parte, o Precursor taveis e naturais, os encrfntros
ela nas suas reais vestes femi- cena histórica, a personagem, fuyait toujours til). a; executado 

e a sua cabeça, de- de idéias, por isso que o pensa-
ninas e integrada na sua verda- para se tornar, num sentido porsuifatf plus '«!>«" «u " Kê ^ ie U[ sld0 entregue a Ba- mento humano é um só e tn
deira oersonalidade de filha de mais amplo, a própria expres- púlon, c°™™ »"f 

t 
J 

é é exibida aos comensais, processos de realização artisti-
Herodias, princesa da Judéia. são literária da representação cuneuse oommefne ame, va lome e 

^^ ^ y ^s ^ ^^ ^ ^^
Mas, apesar de toda a sua ma- fiüitrada da Dansa. (5) jnbonde « »e™"f "^re, 

de cão do festim.
«cia e audácia, em Varella, co- Não obstante, _ não^perde s-envoler. 

^^Zllscro' * * *mo em Flaubert, Salomé não seu valor a descrição de Varei- ia gmgras l^JZntt>ait Zivi
passa de uma adolescente, de Ia. tanto mais que levando a tales. VaccMement avait s^m

Sm ser ainda indeterminado, vantagem da pnor.dade sobre ;'espo.r Ses attit«des expri

e eomo tal, de um autômato todos a- demais autores, con- maient des »°"ptrs.et ™™J*

nas mãos de Herodias um sim- tem ela, em germe, as imagens personne une teue tang J^-caVInhosa 
e prenunciadorá vas. Entretanto, se o

pies agente da vontade mater- e linhas mestras que enrique- í«» »« »™ 
^ .emourait a cabeça decepada do Precur- lido, o primeiro e o ú

A catarse do drama e
langueur rora, que em Varella

na. que_dela,se serve paraca- ee„; _ esteticamente a descrição 
;««««.<— ^"te^dT^ua., em Flau- autores." principalmente,

em qualquer latitude.
Evidentemente, nem Flau-

bert, nem Wilde, — nem mesmo
talvez Eugênio de Castro, ape-
sar de português,..— terão lido

unge de jamais O Evangelho nas SeU
tivessem

primeiro e o último i

au-

tivar a Herodes com o sortilé-
gio da dansa perturbadora e
obter como prêmio a guedelhu-
da cabeça do profeta.

Em Varella, pois, como em
Flaubert, é Herodias, com os
«eu desígnios políticos e ambi-
ciosos, que enche toda a cena,
— ao contrário do que se verl-
fica nas posteriores e sucessi-
Tas realizações literárias do
episódio, em que Salomé, trata-
da por escritores e poetas deca- ela VO|teia _ a doida baiiadeiVa

dos seus sucessoersr

O» tancedores, avisados, rompem
nas mais doces e ternas harmonias.
Os convivas levantam-se surpresos.
Derramam servos nos brazeiros ricos
perfumes sem Iguais. Senta-se He-"' [rodes;

estremece Herodias. Entretanto,
escrava da cadência, mas senhora
dos requebrados. Unguidos menelos,
sobre as flores dos séricos tapetes.
mais ligeira que a leve borboleta, (6)
mais bela que os espíritos errante»
oue à noite brincam nos rosais chei-

[rosos.

dentistas, passa a Ser a figura Na danja tisnrada, aos aseis passos ... à ne üeuT me ia tem-
ÍL„a.i„™i^„ lnncrinmin rframa mi.l.ira o. mais Earrldos movlmcn os. parCllle O, une JteUT que m

i„, ,„ rarcsse Les pàupières sor, diante da qual, em Flau- autores, principalmente, quiçá
evtre-cioses elle se toriait Ia bert, apagadas as luzes e par- não se teriam aproximado mais
tnilte naiarícait son ventre avec tidos os convivas, Herodes dei- do que se aproximaram, em suas

ãeVòniu'ations de houle, fal- xa correr o pranto, sozinho, na obras referidas, da vérsao feita

Tait trembllr ses deux seins. et sala do festim, aos primeiros por Varella do decantado episo-

son irisaoe tfemeuraií immobite, bruxoleios do dia. dio bíblico.
ei ses Pieds n-arrêtaient pas. E, última (15) semelhança .—. . ,

PuisM fut Vemportcnent de entre os dois autores^ na re- .^A^-^^^uj-ur »

Vamour qui veut etre assouvt. construção fiel do lato histon- 2) e nos IarKUms de j0„atham e d.
Elle dansa comme tes prêtres- co, o quadro tinal do episódio Jerusalém (Números, xxn. 35». cr.
ses des inies, comme les Nu- qUe poetisam mostra-nos co- E. Benan, vtaí. Jesu,^ 

^ ^
biennes des cataractes. comme mo no texto evangélico, os ais» u holiVesse consultado as obras do»
7<,s hnrchantes de Lviie. Elle cípulos do Precursor que partem arqueólogos havia pouco aparecid,--
ICO V«tl f Ul «'»"' •*"" - . — r- .,. ,, -.,«. no fum, rli,Eic iininnc fnnl
sc renversait de tous les cotes. em busca da Galileia

prlncinpaldo longínquo drama ^'^os»'„-fs",Sivo, Ar,„eja„„.
bíblico, fenômeno esse que, pa- fts vezcs para &Q saino no centro,
ralelamente, se observa na ico- suspira e cerra os olhos... vaK —
nografia artística do episódio. sucnmh|r ae „„„,„..hff™ 

s^„ol

Até O começo OU mesmo me- Keanima-se. ri. levanta os braços,
tade do Século XIX, todas as flexível como a serpe eneurva o cor-
telas, desde a Renascença, ins-

parece que as suas duas únicas fontes
" ""*"""* ""¦" W,*"".""II" 

„n^-„ní de documentaçüo terão sido A Vida"Et tous les trois s'en allerent de Jcsu5 de Renan (apareCida en
vete aaite Lei brVlãnts ãe ses du cote de Ia Galilée" —¦ diz 186D o os próprios textos evangeu-
pere («/.«... u^-s ,,..., 

A(t ™ra„u„rt b- vnrollfl- cos, que certamente o poeta leu «
oreiües sautaient. letoffe de Flaubert. E vareua. e,tudou a íundo. a intuição poêiio
son dos chatoyait: de ses oras,5 - -" *- E depois de trabalhos excessivos,

ie dirigem
da' Galileia às plácidas campinas.

E, num rápido Riro.
|po.

piradas no episódio se intitu- d'^ rascinad"o Herodes.
Lm "Herodíade" OU "Herodias", sobre seus pês as rosas da srinalda.
não obstante muitas delas ou ^i/^iST.'"^""™^^"'
quase todas constarem aa re- que das nuvens descendo, em tarde
presentação pitórka de Saio- [estiva,
mé e não da incestuosa
de Herodes

Régnault, pintor decadentls-
ta, foi quem iniciou, com um
quadro célebre, a série das lnu-
meráveis 'Salomés" que tam-
bem proliferaram na literatura
depois de Wilde.

Note-se que Flaubert dio no-
me da mulher de Herodes ã
«ua novela e Mallarmé, poste-
rior àquele, mas predecessor de
Wilde e de Eugênio de Castro.

miilV.Pi* modera n vfio. quando a terra avista. ^.._ muiner jU oj p.,ssos air0„xa . SeSue a meio cher. Ensuite elle tourna autour

de ses vieds, de ses vêtements
jaillissaient d'invisibles étin-
celles qui enflammalent les
hommes- Une harpe chanla: Ia
mnltitude « répondit par des
acclamations <13). Sans fléchtr
ses genovx en écartant les
jambes, elle se courba si bien
que son menion frôlait le plan-

íalta de erudiçãoterá suprido
queológica.

(3) Flaubert, de todos os autorea
que em suas obras sobre o episódio
se referem ao festim natailcto de
Herodes. é o único que observa com
fidelidade o costume judaico. Os de-
mais (como tambem, alem dos cita-
dos neste arligo, o popular român-
cisla espanhol Perez Escnch,. çm "O
Mártir do Gólgota"), crronèamenta

ulheres no número dos co-

SbjTtM dite"pequeno paralelo -£- 
^%ÍL'?s,e"u?"™£

* * *
Depois de termos fixado as

semelhanças essenciais entre as
duas realizações artísticas — ineiu.

mais lento tanger úoj inslrumenlos. ( w d"AntÍpUS, frenetfImita > corça, quando alesre salta, ae ia «»« » 
,, rhnmhp dp*

quando eorre veloz: é viva a»e'ha quement, comme le rhomoe. aes
sobre os lírios dos vales adejando; sorcières. Elle toumait tOW .
mimoso eoliori. quando descansa ,. tmnPanonS SOtinaient P0"*
Uo leve. que não doora das allom- jours, les """''",.•,., ,.;¦_ Ha

Ibras (7) o éclater, ia foule hurlait. tne
r mais deitada flor... Por' largo

[tempo,
assim deleita a vlsU doi convivas.
Oíegante. por ílm. extenuada,
faz nm último esforço e, mansamente.
í«. pétala de rosa, aos p*« de He-

[rodei.

há que fixar, outrossim,
sua distinção fundamental, a
qual ocorre em favor do nosso

Há no

(4) E. alem desses, até mesmo e*-
eritores que em obras diversas se re-
feriram incidentemente ao episódio,
como entre outros Huysmanns em \
Rebours e Eça de Queiroz em A Re-

ransunto literário do iíqu'*-
iclater, ta fouie nuriuu.. *»*¦ isódi0 „_ varella, e não no (51 um dos achados ppétu-os <u
ieta sur les mains, les talons ?? mínhirt iim elemento in- descrição do grande poeta simbolis-
l»»l» n„An,ir,,t ainsi Vestra- de F»uoerc. um elemento in , d Portufal è uma sucessão da

en Vair, parcourut amsl '«.ira- dj|Spensavel a toda reconstrU- versos gerundials. que ao invés d«
de comme un grana scaraoee, certas Dassagens do constituir um deleito produz um
et s1 arr ela brusquement. Sa 5a0 ""LEr? -i,, efeito rico. originai. Aliás, como era

. .» „. Irfiiir». taisaient grande poema hebraico, o ceu. F,aubert. . dansa de Salomé em Eu-
nuque et ses t>ertebres faisaiem T()da g BibUa Mtá poVoada de genio dç Caslro é mais hieràtica do
un angle droit. Les fourrea-ux astras de comDara(;ões com os °«? proiana. Nâ0-"^"^m^'™15

mais próxima

un angle rtroil. LCS jourreuux , d comDaraçces com OS 1»' proiana. Não a
 , -, ,. Todas as sugestões rítmicas, de couleur qui enveloppaient » «• 

de »lus^s às innuições ™\Au:SmPo°rn
ainda intitula Herodiade tto seu musicaiSj piásticas e poéticasda ses jambes, lui passant par- °°Jrolo ica5_ «ÍSteírí. 

".ÍSiêr 
d. dans. ,u.

poema, a despeito de ser este dansa profana, idêntica à que dessus 1'epaule, comme aes » . hé. „lha de Herodias teria dansado. nu-
¦m Puro solilóquio de Salomé *»J £, rapa'lgas hebraicas «rcs.er_.ci-l, ^ompagnaient sa br^S'4m, 

de Prefe?ência, no £? SSl^^J^^TS^SComo dissemos, tanto Varei- bailavam para deleite dos olhos, figure, a. une coudee du sol. Ses mm • 
estreias. e na0 de' ;„,r0 tem ,ua„u,r Coi.a d. er^

Ia como Flaubert se manteem festins, estão contidas nes- íèures éíaiení pemíes, ses sour- • referem to-mistica, como em riautert.
fiéis aos textos evangélicos, O ".. ,.«., ir». ^oir« ses veux oresaue oul."" * *""' -".- ¦- t«l A comparação com a borbole-— - ,-A- *r 

"M 
,W, M^icr, SeS V"S05- •., a fS /mS 

ntl'LSeno«n,leVUeVUà. "»'* <^a0 a0S a'StrOS "Ue 8SSÍ' <•"««" «""> Fi.ub.rl tambem. com.
que vale dizer, ao ideal clássico As figuras coreograficas s&o terrfbies, ei des gouueiettes a . a5 mutaçôes do dia e era Éusenio de castro. Neste último, J" —>•—-"- ui—.-.* ..«- «n^ em belQ verso ^ue j pianche cha-

maria "antilogii do homem mülü-

«a navio, serpente • borboleta!

na interpretação do episódio, _lasmadas. ,.omo teriam de ser, son front semblaient une va- no(te
ao fazerem recair sobre os om- sobre a fauna a flora e o ma- peur sur du marbre blanc.
bro3 de Herodias, que age por Iavjihoso pagao.
»m movei politico, a respon- Na or[(em vepretal, ressaltam * * *
sabilidade da decapitaçao do com reievo M compaiatces com
Precursor. o lírio e ? rosa. r" qne estamos .

r ela que ordena a Salom* no poético e florido pais da Alem do seu interesse com- Iornecialn a_ -omparações poé- «"«,°u,r» « •*""':,?'¦ '
•Ue d\n^,ke é ela(ainÍa.q^,S; 5"*' na rlsont,a Pátrif d° ^'"VZrirt^Ô 

bela dê «SS ?uT embelezam 
?as 

pàgl- J*. 
'V, 

ÍSTeSS í
tfnua à filha o estranho pedido ç&ntico dos Cânticos, na terra bert, a descrição, tão bela, de

Os signos fatídicos, felizes ou plo
Infelizes, eles Os viam nas es-
trelas, que por vezes baixavam

terra transformadas em an- (jj E' interessante l comparnção
]OS. E eram as estrelas que lhes que se pode lazer desta frase com

______ _ =-_ —í esta outra de Renan, op. ett.: "Rola*
" ' is e vivas, melroa azues e tão

qué nã<
terra Deri, a oesenv»». ¦*»» "•¦". »» -., d. Bíblia que pousam".
e da Varella contem algumas nota- ™? ™ ÍJ " 

hiuii.., «ssoantes «»> Es,e movimento de surpresa
efti.s dienas de relevo. Com A* n01tes moucas, ressoanies rt dos „„„»„ est, ,a„,be.«

."» «s «.---" S°f5 , ."lf aS„„„,„-„!, 
,i rtí^i de VOZes e de cânticos, Sao ge- ím VÍrela, como se viu, e, outroas.nv

Só este pormenor é bastante Pr'°ri^d«- ~nocamente 
o «Imente " "0't«s cheias de es- «n. Eugeni. d. c„.»:

Em todos os autores que In para criar uma sugestão evoca- """• "° '„ "rS^tevebambem »«'«» como um campo de !oi- „. ,Éblto ,,4. „ „u a.sssr-à íssarru ^s^rew SíKbaí, _^yM=ás - • - «
SÍÜXr. f„rm. Hr.mM» da sua nor meio da colaboração ar- S°n5SSXr,°xa„,,p^^ multcTmals No P06"14 de Varella, apesar Acha.M ,ind, , „«,„, „,„. m

í?.5. f - ^fl_Íf. 
™ ""li. ™rl« de constar ele de POUCOS ver- romance de Escrich

•m paga da sua dansa.

m * *-
feliz do "lirlo dos va'e'.'
•rosa de Saron"

dada a forma dramática da sua por meio da colaboração
«bra _ a descrição da dansa da queológica, com a pura evoca-

princesa núbil diante do Te- ção da realidade objetiva.
trarca e dos lasclvos convivas Para alem desta, paira a rea-
do festim. constitue um mor- lidade subjetiva, - elemente
eea« íe bravoure, como neces- que nao pode ser desprezado slmbóUca
garlamente teria de acontecer, em obras de ficção que visam a
«tentos os elementos artísticos uma reconstrução histórica

como se viu.tarde e a partir de Wilde seria T,iativamente esse elemen-
coenominada "a dansa dos se- *°s- relativamente, esse c'™»™ Iomé t comparada ao coiibri.

.„ _ — r°B"i,™'. °L ., tendo referi- t0 «P»"** com relCVO. NO poe- (10) Tambe.n Varela combina ins-
elemento *e I?us.' "a" "*. 

.,°„,,F_„5„ ma, O Precursor. dO fundo da trumentos metálicos ou de sopro com
do Flaubert a essa Significação "'"' ,f. .hi_m--. n. demo- Instrumentos de corda. Ao desçre-sua Prisão, abisma-se na aemo d da sala do fos_

rada contemplação do céu no-
Por outro lado,-certos versos turno.

tim, refere-se ele a "doçainas
harpas, cítulos e frautas", estas cqui-
valentes a glngras (pequena flauta

SSmS.%fS^T 
No 

^tes ^en» p« Jjnte «.«TíSíS ™reflvoe- Brande harm0nla: - 5S__S JS"5SÍ XS&.T/1

SSàíffjÃ^-?.^^ Doeí«.»_Ba-_ta«1..toraada ^^«^-«^



¦¦".:¦¦¦¦¦ » i / -!

DOMINGO, lt-M-lMl

'¦;;;,':¦,,:.Ti- ,-:¦¦ -1... ¦r-:^:y.y ?-,«¦' ;,^.'.^v—';'. r.^'. . ¦ ;> ¦'¦¦'• ;.:;!¦;,¦' ;^>^

SUPLEMENTO LITERÁRIO D'A MANHA — PAGINA IU

OS HOMENS OCOS Tradução de
Vinícius de Moraes

(THE HOLLOW MEN)
T. M. 11o* (Thoma» Sterne), poeta e critico, nasceu em St. Louis, suostincta verbal ia poesia. Profunda e propositadamente hermético,

uai estados Vniaos, cr. 1SSS. Transferinao-se pouco ante, da Grande jazendo io hermetismo uma espécie de valor essência» do seu lirismo.
Guerra paro Londres, ai assistiu o melhor periodo da sua cria- Eliot no entanto, nao te furtou a vocação íntima io conto. Cantou.
fáo literária, aaeplanao-se anta ao modo aa poesia inglesa que ia por vezes, com um arreoatamento «ue leve o leitor ao mal» alto ia
americana. Publicou Poemas (llM-ius), onde recolheu "o «ue vos- compreensão poética. Sra Ultimo «rama em versos, "A Family Jteu-
taila ae_ preservar da sua poesia , com exceção de -Afuríer in lhe Ca- nlon". oOeaecendo ãs constantes ae sua poesia, é uma grande t trá-
l/iraral' drama lirfco ãe grande vôo. Eliot reúne, eom uma /elicldade glca evasão io espírito anglo-católlco em ouse» ão esclarecimento fo-
«ue fat pensar em colenigc mi flouãelaire, o artista ao critico, tendo ta) da palavra virtualmente poética. O poema «ue ho/e ãamos, em tra-
realizaie ensaUa indispensáveis ã boa compreensão ãa poesia inglesa ducão ãe Vinícius ãe aforais, é considerado uma obra-prima ia moãer-
la_s como o» Hisabethan Essoys , -The Use of Poetry anã rhe Vse na poesia inglesa. Cata ãe M25 e tran sob o titulo o seguinte ofereci-
of Citficism , fora um famoso estudo tobre Dente e outros trabalhos, mento •Mistah Kurtz — ele morto". Esse outro grande poeta que fo!Seus grandes irestres foram Dryten e Mallarme. Eliot levou ao raos- William Butler Yeats, incluiu-o no seu "Oxford of Modem Verse"
pero. como o poeta ão -Aprei Miãi d'un Puune", o exercido sobre (1892-1935). — V. de M.

Uma csmotinha para nm Pobre Cego.

Nós somos os homens ocos
Os homens empalhados
Juntos curvados
O crânio cheio de palha. Al de nós!
As vozes ressequidas
Ao coro que fazemos
São quietas, são alvares
Como vento em grama seca
Ou rato correndo em vidro moldo
Na nossa adega seca.

Vulto sem forma, sombra sem cor
Força paralítica, gesto sem emoção;

Aqueles que cruzaram
De olhos fixos, o outro lado do reino da morta
Lembram-nos — talvez — não como
Terríveis almas perdidas
Mas como os homens ocos
Os homens empalhados.

n
Os olhos com que não ouso sonhar
No reino irreal da morte
Esses, não voltam mais: .
Ei-los, olhos que são
Luz de sol numa ruina

J3i-la, é a árvore tonta
E há vozes que estão
Ao vento cantando
Mais distantes e solenes
Que uma estrela se apagando.

Não me deixeis ir alem
No reino irreal da morte
Deixai-me porem usar
Disfarces deliberados
Peles de rato, penas de corvo, galhos cruzados
Num campo
Indo para onde vai o vento
Nunca alem —

Nunca aquele último encontro
No reino do crepúsculo

III

E* esta a terra do cacto
E' esta a terra defunta
Aqui recebe imagens de pedra
Se levantam e aqui se junta
A súplica da mão de um homem morto
A luz de uma estrela morta.

E' bem assim
No outro reino da morte
Um despertar solitário
Na hora leve em que nós
Trememos mais de ternura

E lábios que levam beijos
Partem-se em prece na pedra.

IV

Os olhos não estão aqui
No vale da morta estrela
Não vivem olhos aqui
Neste vale desdentado'
Boca desmantelada dos nossos reinos perdidos

Neste humano fim do mundo
Seguimos tateando
Mudos de palavras
Aglomerados ao longo das praias do túmtdo rio

Cegos, a não ser
Ressurjam-nos olhos
Estrelas perpétuas
Rosas multifolias
Do reino do crepúsculo
TJnica esperança
De homens vasios.

Vamos rodar em volta do cacto
Em volta do cacto, em volta do cacto
Vamos rodar em volta do cacto
Até de manhã às cinco.

Entre a idéia
E a realidade
Entre o movimento
E o ato
Cai a Sombra

Pois Teu é • Reina

Entre a concepção
E a criação
Entre a emoção
E a resposta
Cai a sombra

A Vida é muito longa

Entre o desejo
E o espasmo
Entre a potência
E a existência
Entre a essência
E a queda
Cai a Sombra

Pois Teu é o Reino

Assim seri o fim do mundo
Assim será o fim do mundo
Assim seri o fim do mundo

Não com um estrondo — com nm berro.

Correspondência
de Autores e Livros

Uma carta das irmãs
de Raymundo Correia

Assinada pelas senhoras Maria
da Annunciaçíio Motta de Azevedo
Corrêa de Abreu e Maria Assum-
pçfio Motta Azevedo Corrêa, irmãs
de Raymundo Corrêa, cuja obra li-
terária foi recordada no suplemen-
to de 14 de setembro, recebemos
comovedora carta de agradeci-
mentos.
Um telegrama de Murillo

Mendes
De Murillo Mendes, alta voz da

poesia moderna do Brasil, recebe-
mos o seguinte telegrama: —
"Mucio Leão — Av. Rio Branco
108-sooreloja — A MANHA —
Meus parabéns sua acertada orl-
entaçüo suplemento literário A
MANHA. — Afetuoso abraço. Mu-
rillo Mendes".

Fagundes Varella
e Gustdve Ftaubert
/Continuação ia página anterior)
costume judaico, empresta-lhe um
tamboril, aliás como Escrich.

(11) Eugênio de Castro, posterior
a Plaubert, em cuja novela evidente-
mente bebeu muita inspiração, de-
senvolveu essa bela idéia, num sen-
tido inverso, porem, isto é, dando a
princeza núbil como perseguida e íu*
altiva:

Nascem bocas ho av que a estão bal-
[jando

e ato foge-lhes, doida, ansiosa, to-
[certa,

desmaiando, aiquejando, supilcan-
[do...

(11) Esta nota dubltaUva Ja, Va-
rela havia explorado:

Arquejante,
as vezes para do sai&o no centro,
suspira • cerra os olhos... Vai, quam

[sane?

Uma fotografia rara de Raymundo Corrêa
A propósito ia missiva io sr. Saymunio Corrêa ainda nio Um, o amigo io ir. Rodrigo chamtmo-lo assim, tambem foi

n j -> - _ .. , '—Z',:~ 7' -^ ;»ir. ** ~*rtn? Octavio, seu companheiro de intimo ie Raymundo e seu viRodrigo OctaiXo, publicada em saiui do cartaz. JSSto, em Sáo Paulo, em 1116, stnho em Ouro Preto, mas nun-ssTssrzsszvz -ass? 1^3»; %,J%.mzssrJtJ£ sã*- ,uBtoí* - 'ot<*
.srss. cqzzêaai,fn%b% s-jjTO^ss,*dtreaa ^."r^as&rtsss %fde ,eM *•* "trto-
como, « que, acreiitamos en- ie meu nvi Raymundo. qua ^ ^ ^ ^ ^ iets~.
cerra ie uma vez o assunto. sustentando a minha tnfor- tnl -/.uu-,, denutado ou «v« —.,.^n ___t «>_.«_.. «_._..Ei, a carta do sr. S^io Cor- naçSo. retifico, aqui a retiW. "SEmSJfiSEk'%£%%, "° """"* M mU<t<U M°
réo da Costa: ção, aliás, inteligente e razoa- « d(U (j COJMpje ^m „

vel do eminente dr. Roirtgo nmmctata mineiro Américo
Ortaoto. „__,.,, -u, nü, Werneck, festefaio autor ia

O caso i tio >mvtes qu nao ^lrmlgm ¦¦
meu caro «furto Leio, comporta a menor controvérsia.
Coco vt, a lotografla rara d» Bania dois 'João rtn*e*o-

Slo, 7-10-41.

rias..."
Com vm abraço do amigo

 jesiejuuv auiur uu•Oradema". certo
O governador Jóia Pinheiro SERQIO OORtttA DA COSTA-"

(IS) Essa explosão de admiração
por parte dos convivas já estava,
como se viu, em Varella. Eugênio de
Castro aproxima-se tambem aqui de
Plaubert e ainda mais do nosso poe-
ta, ao repetir literalmente, em seu
poemeto, a expressão "aplausos mil"
de Varella:

Rompem aplausos mil i i frêmito! «•
[chama.

(14) Sem contar esta outra, muito
interessante: a evocação de tempos
melhores, a nostalgia de lugares e
paisagens poetisados pela distância e
pela saudade. Em Flaubert essa evo-
cação * feita pelo Tetrarca, do alto
da balaustrada de sua fortaleza: "La
Tétrarque en détonrna Ia vue pour
contempler, à droite, les palmlers de
Jertcho; et U songea aux autres vil-
les de sa Galllée: Capharnaüm, Endor,
Naaareth, Tlbérias on peut-être II ne
reviendrait plui. Cependant, le Jour-
dato coulalt sur Ia platne aride."
Mo nosso poeta, ela é feita por João
Baptista, que dá aos belos e pacíficos
sitios bíblicos, segundo o gosto elas-
sico, os epltetos evocadores da fertl-
lidade, da amenidade e das riquezas
da antiía GallMla:

Aa lonce avisto
aa montanhas natais, frescas e nm-

[brosaa,
vale do Jordão e os verdes bosques

alas encostas do Hermon, os lindos
[campos

dos terrenos de ftan, cheios de fio-
[res,

cobertos de rebanhos...
"La Galllée — diz Poujoulat. «m

sua Hlstolre de Jerusalém — était nn
vaste jardln; le sens prlmiUf du nom
de to plupart dc ser cites, est comme
nn temoagnage de Paneienne prós-
perlte de cettc réglon: lei vous trou-
verez Capharnaüm (le beau bourg),
là, Bethsalde (Ia malson d'Abondan-
ee), pios Mn, Nalm ou Nahlm (Ia
belle). Maghedam (Ia déllcieuse)."
Semelhante evocação, faz Vigny, «m>
seu célebre poema Moisés, no qual
denomina Jericho "a cidade das pai-

i Dleu. 8'arrête et,
[sans «rgncll,

vaste hoiizon promère un
[long eoup d'oell.

n volt d'abord Phasga, que des fi-
[suters entourent,

Puls, an deli des monts qne ses re-
[gardi parcourent,

8'étend tout Gatoad. E' phralm, Ma-

m,Ik,

Sar It

Dont le pays fertlle k sa droite est
iThwê;

Vera le mldl, Juda, grand et stértle,
[«ale

Ses sables eu s'endort Ia mer oecl-
[Sentale;

Plus loin, dans mi valon que Ie solr
ta pali,

Couronné d'olhrfers, se montre Ne-
[phtall;

Dans de* plalnes de fleurs magnttl-
[quês et calmes,

Jérlcho s'apercolt, e'est Ia vrie des
[palmes;

Et prolonseant ses bois des plalnes
[de Phogor,

Le lentisque touffu s'étend J>rsqu'à
IMior.

II volt tout Chanaan et to serre pro-
ladaa.

On sa tomba, tt to mM» sm terá potat

„_.^'jsi
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A vida e a obra de Fagundes Varela - PAULINO NETTO
(Da Academia.

Fluminense de Letras) ]
candura de

Registo bibliográfico
LIVROS? RECEBIDOS.. \

"não teve »**> *> vülh<> os *'"¦*»• encantoi... bertlno — muito longe disso, poeta, a vlrglnal
Molham-me as «»c«s amoroioi prantos toj um (jmido amoroso e bom sua mentaice em flor, conseguiu

voa reviver t amari —„ ,„, „„ .,„„„ ^„a„„ __,„ fazê-lb baixar a terra e amar
O seu próprio vicio
nesse torturado, como disse Mu- „„.„ . »..,„, , , „_ ,
rito Araújo manifestações dio- ••"»« ¦ •"¦"• _ mas l0i um «Don juan'
nisiacas"; aceitou-o como cru- Mas - pobre Varela! - nem espirito que nunca _ mil e uma como «s homens amam sim
eificacão; foi-lhe antes um cili- sempre o ítoho o alçava às re- nouvesse amado, embora _ P^mente. ^°^'^.Jfcio da alma, com que expiou as giõeS etéreas onde os poetas so- chegaria, no amor, a encontrar Deus lhe, deu para se_deseja^
próprias culpas, cujo sentlmen- nnam_ jogava-o às vraes, fre- » Pertei«ao do amor. rem; comJ»'*^'™ "™í?
to tinha tão vivo, e que o levou. qSWente, mulambo dé ho- .A mulher que passava suge- tóteJMM Mios, r*m ela
final, ao desprendimento .to- Lm, pelas /esquinasidas ruas. «f^e^mulh»J-J-W» * 

fZKo dSlalàqíS »'___ ria-lhe a mulher ideal que ele conseguiu tirar-lhe es olhos e a
taida própria vida e à aceita- J_5£ S^taTtaindai onde! »ão atingia, mas julgava, no '>?»8iiia«ãp doe-la daquele,so-
ção da morte como redenção. ^ abados dormem. E a male- momento, empolgar. E a desilu- nho de Perfeiçao ™«f™e>
comparai, por exemplo, o vtaho S^^t f.^T™taha-lhe a *> «»>*>¦ » «suir. Amou por que tol aítaal, »™fn^^°
H» "Víriaine" « nneta cínico „_ "VJ. ~JS). «... i„h«.» certo, com o entusiasmo febril seu calvário, a sua Inspiração e

dos vinte anos, Ritinha Soro-
cabana, — Rita Maria Clemen-

a sua cruz.
Nem, mesmo Intui, de 'Juve-Tinho de "Richepin", em "Ivres- morder os calcanhares. Mas o

Morte", das "Chansons de que lhe sangrava era a alma, ——'3~/;^~,~ "™™ nin»" nue era menina e belaOueux", vinho frascário e or- £lma doiorida e boa, que com- tina de Oliveira - morena, Wl» . que era menina e ue»
giaco, com o vinho de Varela. preendia a própria i^nominiosa mundana, sadia e trefega que e eu o
A não ser nas trê3 quadras in- £__£__£ ma_f „Se muBita vez re- atordoava a estudantada, então, ^"^ SS . wpb»
tituladas "Amor e Vinho", ea- t,ei0u-se revidando afrontas e, mas «n"»-» c°mo P°dia amar: Ao ntar deleve araeem»;
eritas por chiste - provável- zurain(l0' o "Plectro", feriu na ?"er,';n<,0\a °u?a q"e naJ era- , ,,„,mente numa fase eufórica da (ace a maivadez e a infância, idealizando-a fora de onde es- nem, mesmo, Inah encheu
própria embriaguez — por sinal tava, implorando-lhe, enfim imensidão vazia do amor do
que nas costas de uma cédula Ontem. como hoje, como sem- ql1e ela na0 tinha E. 0 que p,,^ porqUe ,nah f0i apenas
de 10S000 por certo ao canto de Pre' a luz d0 so1 aclara e,a n01" nos dizem os seus primeiros uma lembrança longínqua da
alituma escusa tosca, o álcool te acolhe, esses seres de lama e versos publicados. Em 1861, In- Infância, foi apenas uma sau
em Varela era triste, melancó- podridrao, que aviltam a pala. titulou-os 'Vem!...", inçluin. dade.
llco e por ele procurava evadir- vra 1ue Deus deu a0 nomem, do-os, modificados e acrescidos Terá morrido insatisfeito o eo-
m de si mesmo como ji vos mentindo e infamando, que de novas quadras, nos "Cantos ração do poeta. Será então, que
disse para um mundo melhor conspurcam as próprias lagrl- Meridionais" sob a epígrafe "A naquela madrugada em que ex-
do qúe o mundo aue o fazia so- más' fazendo-as instrumento de uma muiher". São uma exor- pirou sereno, espreitando pela
frer Ou então despertava-lhe ludibrio e traição, que se dizem tação ao amor, mas — que janela, no céu sem nuvens o pri-
idéias líricas, nuase místicas, homens, e parecem *omens, amor! _ amor de poetai de pas- meiro sinal do dia e o bruxo-
em que os próprios devaneios ajaezados de oropeis e jóias, de toral e idílio, que a pobre Rita lear da última estrela, ele re-
de amor pairavam numa esfera vaidade e empáfia, mas sao nâ0 podia dar! Chama-a "Ir- petisse, na mente, aquela qua-
espiritual e o eterno feminino vermes vis. Esses, é que ioram ma dos anjos", "Atalá formo- dra que resume tudo o que foi
lhe aparecia, despido da mate- os algozes de Varela, que, mui- sa- e a cantilena termina nu- o seu amor?
rlalidáde brutal das coisas da tas vezes- ^ estigmatizou can- ma súplica, em que se abrem "Não és tn _jiiem eo amo, nemi Laura,
earne? revertido das foÃnas 'ando Como sao vivos por perspectivas quase virginais. »'ZnZ'r"£Í %S,JZ."iali£
étereâs e irreais dos mitos e das ?_x™El0: ls}JLl?\?°L™™°,,™: Eis.duas quadras da primeira Aé7r£re,aq íotapíTto chtaí.

Ttens! Je bois. Passe*, museade!
Tol. les doigts tremblants,
Ton vin fuit et fait cascade
Fntre les seins blants.
Com me 11 s'«parpille en route!
An tetln rose nne goutte
Forme un rubis rouge et clalr,
Flacon qu'un joyati dérore,
J* veux mordre et mordre encor*

Ton soulot de chalr.

VIF

A EXALTAÇÃO DE VARELA

DC

A MORTE DO POETA

Não; ele não pensava, por
certo, no amor na hora supre-

lendas. Ouvi, para confronto, '"^"1 a eterna figura c.rapulo- «rsão, de 1861
•«fd *>*trnf» hámiif» Ha "PU sa deste ser abjeto, que e de tO- "Vem! uma aurora surclrá de non
Slnin». baqulca 

de Bt 
das as épocas, que pode vestir a i»«a <«»> rái., . t™ >oi fotaro...enepin púrpura dos reis ou a toga. a ¦',â° "»•" - •""»"¦ •Il! *%£&
sotaina ou os andrajos de men- »„ «.^aa negras «• nm viver lm-
digo, mas a que o mundo, sem- (puro!
pre, chamará canalha. Ve-
de-o só: vós todos o conheceis vem!... ,« me imp.ru ja5»>™»- _^a- Na Tida ãe Varela, perde-
por certo. Ele ainda vive por- 0 „niiio riso, o eseamecer das sen- ,e o amor no meio do turbilhão
que a sua raca não morre. Per- Ites... _nnfll-n ,»„« neniracõe^ huma-
fido. soez, blandiciosoe intri- ¦« » *=»» — « - «J*- ^de Seu es" áviío Se
gante, anonimista exímio, distl- E„ de meu, 0ihM verterei torrentes, perfeicões e que, todas, despe-
la peçonha pelos próprios lacri- nharam-se, de roldão, gemen-mais; nao sabe amar, odeia, p belo; mas a Ritinha não tes doloridas e humilhadas, aos
nem sorrir, bajula; é neto de «ntendeu, ou não quis entender pjn'car0s de um sonho de Doeta
Sganarello e filho de Tartufo; 0 poeta. Ele pairava nos céus à realidade triste da vida de
traz na testa, irradiando perfi- ela era... mundana. Veio logo um wibKdia, como um brazão herádico, a desilusão e o fastio, aue Va- Todas as suas ilusões mur-O vinho exalta-lhe os instin- os trinta dinheiros de Judas. reia traduz n0 próprio título do .1UUBS * °Z "3.'"";,

tos elementares, faz-lhe ferver Vede com0 varela o aponta. ™ma "Deixa-me" charam. sentiu bem cedo que
 „.....I. _. «ULm'1 "'" - em cada esperança acariciada,

ele próprio punha sempre o selo
do impossivel; diante do mun-

sangue, escalda-lhe a imagi- qUando ele passa, coleante, na -neixa-me ajora repousar tranouno.
nação em devaneios lúbricos
brutais. A embriaguez aí é c
caminho que desce, que faz des-
penha? O espírito do poeta daS Ente maldito consagrado à intrifia.
rpe-inpq rín <?nnhn p ^o fantasia Do corP° à alma a perdição transportaregiões ao sonno e da ianiasia Nas aoces Irases de nma voz amlgJ,
para a realidade da carne, Nascesse como a serpe da Horesta
SCenderido-lhe nOs OlhOS Uma Como a sorpe tu vives, mas como ela
rpntplhn Tviá rip limma ná- Na° deu-te a providência o leve guizoeeraanama ae mxuria... ua- Q0_, 0 mal oc;1|to a0 vlajor revela,
se o contrario em Varela; e pelo Já dc teu leit» há desertado o sono
Tinho que ele foge à Vida e, em Já o remorso, se és mortal, te abraza!

nefxa-me açora dormitar em par,
E com os teus risos de Infenjal en-

•Mas o veneno qoe da liníua Instila., rm ____, retlro na„ m« te„tes 
'Sí dO, foi UBI tímido e Um vencf.,_*- _.„,J:. .—^„ , ;„» j0j mas a sOSi conSigo mesmo e

Nem a loura, angélica "düce a sua conciència, tinha a cora-
luande" — criança meiga, hu- gem espiritual dos místicos, sua
milde filha de uma íamilia clr- imaginação não conhecia a ver-
cense — e que foi a grande pai- Ugem das alturas e, por isso
xão do poeta, sua primeira es- ia tão alto que chegava até
posa, ao tempo de estudante Deus. De criança daquele tem-

vez de descer, ascende a esfe- ^.^ 
^1*™'™ S- ainda, mãe díquele "Emiliano". PO feliz e descuidado que tão

ras luminosas onde perde a con- lbra-/.a! que aos três meses de idade fundos sulcos deixou no seu es
ciência de si mesmo, onde tudo Não há virtude que teu pé nào pise! morreu aue fora "o idílio de pírito, e para onde ele se evadia
é irreal e a sua alma despren- N|» JJ ^rSnf^íest""»^» um amor sublime", nem essa, sempre procurando paz trouxe
dida do mundo e de suas mise- Que teu pérfido busto não retratei... que passou fome e frio por amor a crença ingênua que acalenta
rias, ouve cânticos divinos en- . a0 poeta e veio morrer do mal as almas com preces simples,
tre as "houris". que passam co- Olhai agora o poeta sob outro romântico de Marguerite Gaw tão simples e tão doces como
mo visões, que lhe despertam aspecto da vida, espelhado em ner entre os serros do Rio Cia- cantigas de ninar. E de todas
apenas o encantamento misti- seus versos. Varela amou, amou r0 nem ela logrou, talvez, cor- as suas ilusões varridas, só lhe
eo das coisas belas que não são como os poetas amam, mas — porificar em forma humana, a 'ieou a fé.
da terra. perdoai-me, vós, minhas se- mulher ideal que Varela buscou Já no "C&ntico do Calvário",

Foi um servo do vicio — e nhoras se vos desmancho um e morreu sem ter encontrado, anunciava-se a última fase da
nisso estava toda a sua humi- castelo de ilusão _ os poetas Amou-a muito, por certo, e apai- vida do poeta. A resignação
lhação — porque só através das nunca souberam amar. Amam xonadamente, mas à ela toca- cristã que vence a revolta de
névoas da embriaguez encon- demais, e muito e muitas ve- ram apenas os espinhos desse uma dor imensa; depois, a hu-
trava luminosidades, perfel- z?s, e desse amor que queima am0r tão grande — a miséria, mildade nas confissões de cul-
ções por que sua alma aspirava rápido, o que Vemos, o que as as privações, a doença — porque pa, a esperança da morte como
C ele, fraco, vencido, falido da mulheres vêem e se põem a so- as flores, as rosas, essas toca- redenção e a certeza de uma
Tontade, não conseguia entrar, nhar, os seus versos de amor. ram a Musa, e se despetalaram vida melhor, depois da morte,
pelo seu próprio esforço, em tão luminosos e tão vivo^, lem- em versos. Pelo "Livro das fazem de Varela um místico, e
plena conciència da razão, na bram-me esses fogos fátuos que Sombras", seu vulto perpassa: explicam, afinal, a angústia de
realidade da vida. Encontrou- tanta vez; pôr noites negras seu espírito sempre insatisfeito:
as num paraíso artificial que quentes, sobem, como uma in- "Pensava em ti nas noras de tristeza g qUe eje media as coisas do
foi, ao mesmo tempo, um re- vocação, das sepulturas cá em doando este. verão, pàiuowom- mundo pe]os vai0res do céu. E
manso de paz e a sua tortura, baixo para o céu, cheio de es- uma só, nada perdeu em tal co-

trelas. E' tão linda a chama mas __, ta „ eToca num mist0 tejo; antes, .ergueu-se à^ altura«Escravo, enche essa taça, azul è luminosa que baila por d_ amor e de remorso e aí en- das .próprias coisas divinas.
5S?r«íaeí««t nVv™toí» d„Sra,a " 

íTS^^TL!f tão, por vezes, o seu sentimento Wa natureza, a natureza des-
Que aiení nos ar« lutuienta paia, reJe'a • traduz apenas, um pu- de cJj se >xaita ao ponto de ta terra imensa e bela que ele

.¦ meu géni» quebranta. nhaoo de cinzas; nada mais. assumir o aspecto de uma con- tanto amou, a natureza brasi-
Varela amou,, como viveu, sem fissão penitente, de uma auto- Ielra bruta, diante de cujo ex-

rumo. Há eni quase todo o poe- acusação: plendor, Imaginou sonhando,
ta um fundo de "donjuanismo" "Tenho na face o desespero escrito: Anchiéta, um outro poeta, re-
aue Impede a fixação amorosa. Todo» me odeiam! quando toeo * pó! petindo nas selvas, para os sim
n, realidade de uni objeto hu- f^rSaTSS. ÍLTiSaf.» Hf* » vida de Jesus.

Despe-se, então, do envólucre mano. Em toda mulher o poe- Hemoi Ele, o poete louro, de olhos
da carne que é tortura e tor- ta ama a mulher astral, o ser ««"* « barba nazarena, ele
mento qué-é desejo e angústia, idèâl, que ele não atinge e em Sombra que passou silencio- também, tivera a sua cruz pesa-
mie-é desespero e dor e em vez cádá uma procura, sem. encon. sa em sua vida, que chorou.por da a carregar na vida. jraqoeia
de se lhe chafurdar o esoírito tra-lo jamais. Ele foi, por issi ele, mas chorou tão baixo que madrugada que se anunciava,
em delírios orgiacos, sobe á re- um Insatisfeito do amor, um ninguém ouviu, só mesmo, lm- em que seus olhos se fecharam
dão das maravilhas: desapontado da realidade do fe- precisa, entre os versos de um à luz da última estrela bruxo-

- niinino humano, um. desiludido -Livro das Sombras", os que leante, ele os tinha ppstps no
•Mab vüiiioi.oii! «Ki» "M»l que para amar precisava fugir, conhecem a yida Ji) poeta po- céu, e. talvez morresse sentia
H t* pod» na mundo como sempre íugiu, para ser te- dem vislumbrar — que digo? — do, que tampem ali como emPftVSMWMW «.«•••ü^-h^íS: m&.&F*"'-**"*01** 2&FidÍ3&?Z&

, a tormenta,
TormentA horrenda • fria!
Debalde a douda ronjurá-la tenta.
LHta, vacila e tomba macilenta

Nas vascas da agonia!

Dc um* taça ao fudo

OatM dormir, lonhar.

tihgências que encontrava e es- Alice Luande.
tas ficavam 

'sempre aquém d».,, Nein ella, jue'1
«na aspiração. NSo foi um U- ardente do r " ,.u'i)a.plra te, uma outra .lç dolorosa íüstó-

lsfeito amor do ria do Calvário.
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moça". — 271 páginas. Livra-
ria José Olímpio, Rio 1*41.

Argeu Guimarães — "An-
fero em Roma". 144 páginas.
Livraria J. Leite — Mo. 1941.

Sfela Maranhão — "S. *
Camila" — Prefácio ie Alceu
Amoroso Lima — XIS páginas.
Pongetti. Rio. 1941

—Afonso Alberto — "Aves it
arribação" — 298 páginas — Ca-
pa de Alceu — Irmdae Ponget-
tie Cia. Rio. 1941

— CONTOS
Umberto peregrino "De-

sencoittros". Capa de Santa
Rosa — 273 páginas — Livra-
ria José Olimpio — Rio. 1941

— CRÔNICAS
Joaquim Tommz — "E/é-

meros, ll" — 296 páginas. Dis-
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— CORRESPONDÊNCIA
Armando Mis Leite — "fft-

nerdrio". Prefácio de rrisfâfo de
Ataide — 124 páginas — Livra-
ria Editora Paulo Bluhm — Be-
!o Horizonte. 1941

— HISTORIO
_ Anfilóquio' de Castro —

"História e Estrela de Muriti-
ba". Prefácio do Pedro Calmon,
160 páginas. Tipografia Naval.
Baia. 1941
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até aos nossos dias". Tradução
de Eduardo Salgueiro com um
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Ciências sociais. Alba Editora.
Rio. 1941
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fiduardo Frteíro — "A fta-
são Literária" (Nova edição) —
221 páginas. Bluhm — Belo
Horizonte — 1941

Oscar Mendes — "Papiní,
Pirandelo e outros" — 153 pá-
ginas — Livraria Editora Paulo
Biu/im — Belo Horizonte —
1941

Clementino Praoa — "Mé-
dicos e Educadores". Conten-
do estudos sobre Carneiro RI-
beiro, Francisco áe Castro, Os-
waldo Cruz, Pacifico Pereira,
Azevedo Sodré e Miguel Couto

159 páginas. A Noite Editora
— Rio — 1941

Eugênio Julio iglesias —
"Sentimiento de Jorge Manrir
que" — r-Separata de "A Or-
dem" — Rio. 1941

_ Eugênio Julio iglesias —
"O romance espanhol: rio e não
flor...."— 21 páginas — Sorie-
dade Brasileira de Estados la-
tinos. Faculdade Nacional de
Filosofia- Rio — 1940
7 _ FOLCLORE

Getulio César — "Crenál-
ces do Nordeste — Prefácio de
Gilberto Freyre — 203 páginas.
Edições Pongetti — Rio. 1941
t — METAPStQÜICA

A. Lobo Vilela — "O pro-
blema da sobrevivência" — 144
páginas. Livraria Editora da
Federação. Rio — 1941

— SOCIOLOGIA
BRASILEIRA

Barros Vidal — "O Brasil
me o presidente Getulio Var-
gas está construindo". — 70 pá-
ffinas. Publicação do D.I.P. —
Rio — 1940

_ De castro e Silva — "Esse
colosso, o Brasil" — 78 páginas.
Empresa gráfica da Beoisfa do»
Tribunais. — São Paulo — 1941
10 — TRADUÇÕES

Stefan Zweig — "Oéaso de
um coração" — 144 páginas —
Contendo "Ocaso de um cora-
ção" e "Vma noite fantástica

Tradução de Aurélio Pinheir
ro — Irmãos Pongetti — Rio —
1941

Anatole trance — "A Re-
volta dos TMfos" —' 279 páírina».
Tradução de Olimpio Monteiro
_ Pongetti -Rio — 1941

_ Dirk van der Helde — "Mi-
nha irmã e eu". "Diário dc um
menino holandês ..refugiado".
121 páginas —" tradução M
Leonel Valandrb.— pdlcões na
Livraria do?GjWS kxrorto Ale
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DOMINGO, It-M-lMt MJPMtMENTO UTBIKUUO D* MANIM - r*«ilNA Ml

O Manecaio era cobocki âecktioo,
arrogante e. categórico. Capanga
do major Carvalhinbo, chefe poli-
tico «da terra, pratic&ya muita tro-
pella sem nunca ser punido. Ga-
phou, por Isso, uma "prova", que.
era de enjoar, e de "arrevortó'."
Chegava a mão cm qualquer, r pela
menor das coiwus. íseo outro, "ar-
resistia", la logo tirando a garru-
cha t> batendo-lhe fogo nas pernas.
para começar... Todos o temiam,
e a uma ordem sim agachavam-Re
eott)o cachorro mofitio de. muitu
surrado. Se ele em certos dias de
nm trago a mal?? da "branquinha"
gritava — nâo se cheguem multo
de mim, paisanada"! — todo» se
Iam afastando, medrosamente. Era
espadaúdo r forte. Braças de ferro,
com os músculos saltados. Levan-
tavn uma saca de quatro urrobus. e
atirava-a ao ombro. Pegava um
cachaço com os dentes e ergula-o
¦em se servir das müos.

n ina tor Carvalhinho deixou-lhe,
por morte, unia chacarinha. O Ma-
necão tornou-se, então. matR des-
pótico. Na frente de sua propr e-
fi;ific. quem vinha a cavalo, retar-
dava o passo do animal para níío
levantar poeira, Be vinha um ban-
do. cessavam as conversas ou o vo-
¦erio festivo. Ninguém na vlzf-
nhança podia ter cão ou Ralo que
cantasse de madrugada.'Era o que
ic chamava um *'homem dos dia-
niv--". que ainda havia de acabar
na boca de uma garrucha. Debalde
seus inimigos apanhavam cobras
venenosas e debt»vam-n'as. à nol-
te. nas suas terras. Parece que atí
as cascavéis e os surucucus tinham
medo de o picar. E o Maner-ão
apregoava que tinha o "corpo fe-
citado" «contra veneno e contra
tiro.

Ora, em certo dia, aproximou-se
de sua chácara um rapanelho ma-
gricela, trazendo um galo de brtea
eob o braço. Chamava-se. Mareei!-
so. Tendo perdido o pai. que vivia
de brigas de galo. só herdnra aque-
le galinho japonês. Quisera conti-
nuar o negócio da pai, mas o goll-
uno era ¦conhecido* por "bom row-
Tf-n". p ninguém aceimva briga com
ele. Metera-se na estrada, em de-
manda de outra freguezia. Ao pus-
mr neia frente da chácara, vtn um
galo índio do Manecão. Logo que o
Manecao o comprou, todos os que
tinham gaios de hri»fa venderam-
nos pnra alguém de fora, para cvl-

dKKjA Ub oALU-ih ilkJmmlt. ííouza
Cl»..)

tar dúvidas... Quem se atreveria a
encostar saiu (talo no do Mam-cfto?
Sô tse estivesse mei-ino "ülra".

O Marcelino ignorava íiíko. Che-
gou-se a cerca com seu gatinho. O
galo do Mancc-So armou-se todo e
velo de lft...

— Oni vamos!... Mete quer brl-
ga? Pois nós nüo "enjeitemo" —
disse o Mai-cellno.

Abriu a porteira e poz seu gall-
nho no chão. o galo Índio arre-
meteu contra ele e deu-lhe logo um
tiro de pé. O «alinho do Marcellno
nunca perdera. Podia-se apertar
nele sem ler dinheiro para a após-
ta, porque o ganho era certo.* O ManecSo veio à porta.

-- Que é isso? Quer uíereeer bri-
ga7

Oe gal cie è quo estão querendo.
Eu com o meu náo en Jeito briga...

Esse galinho magnata?,.. —
roncou o Manecao abrindo-se nu-
nm gargalharia.As veaes, a gente magr.cula
custa mais esticar do que oa gran-
dalhões.

Isso é comigo?
NSo senhor. Estamos falando

de galo — respondeu o Marcellno,
tom calma.

Vamos - tirar a prosa de seu
gaiero. Você t-?.m cinqüenta nol
reis pura apostar?

Até mais, se "vasauncé" for
servido.

-- Pois, então vamos lá "apare-
lhar" os bichinhos.

A luta foi demorada. Os gaios

haviam passado a bico. O do Ma-
ncc-ilo estava des tre; nado. mas era
um colosso perto do outro. O Ma-
necfto repetia: J

Você vai ver seu galo em cm-
uns, menino.

Vamos ver! — replicava con-
fiante o Marcellno.

O galinho tinha muita manha.
Encolhia-se, abaixava-se, dava cie
lado, e esguelrava-se com grande
agilidade aos golpes do outro.

Isso náo vai acabar nunca,
porque seu galo .só recua.

Vamos ver! — repetia o Mar-
cellno, cujo pai havia ensinado o
galo a escaramuçar, até esgotar v
adversário. O do Manerão que hu
muito náo brigava, logo cangou.

UMA QUESTÃO DE MITOLOGIA NAS"CAQTA^ CNII FNAV AF0NS0 PENA junior-
v—/\/\ / /IJ Vw///I_L/ N/lJ ~" 

(da Academia Mineira de Letras) í'
iii

— O mal de todo debate, que se prolonga, é a derivação
progressiva, ou tendência n desgarrar.

Ao cabo de algumas réplicas, e sem culpa de qualquer das
partes, oa rumos se contundem, baralham-se os lemas, e a
discussão se extravia, às voltas com pontos secundários, e es-
quecida, quase, do ponto de partida.

E* o que. salvo engano, se está verificando neste grato dia-
logar com Joaquim Ribeiro.

— 0 ilustre puHgrafo qualificara de errAnea e prova de
Ignorância a nota em que o editor literário das Cartas Chilena*
disse que a Tetiu do 3° verso da Carta 11». «ra a divindade
marinha, mãe de Aquiles.

Discordei da censura, porque:
Io — Nos dois apógralos, que o editor Unha cot m&o». e

pelos quais tanta a edição, o nome estava escrito Thetis, que *
como se escreve o daquela divindade paga. E' certo que os con-
temporáneos de Critilo tinham orttxjraíia pouco segura, e fan-
tasista (sobre a de agora, dirão os vindouros que só vindouros
abatem prosàplas de todas as épocas>. Mas-.

2° — O editor não podia nem devia presumir um erro na
grafia, porque a sinoniinla Thaitia-niar, que se via no verso:

 o sol declina
. A descansar de Thetis no regaeo",

t
*st»va na tradição constíinte da poesia fiaancesa, portuguesa e
brasileira, desde Camões até os tempos de Critilo.

E, tão pouco, podia ou devia o editor corrigir essa sinonimia
•le uso corrente, porque: ....

3.» — A sinonimia foi colhida pelos mestre* de Critilo nos
maiores poetas latinos, que Critilo, aliás, conhecia muito bem.

— Eu não neguei a outra sinonimia Whys-mar; e. ao
contrário, repetidamente a afirmei. De modo que sc o editor
(encontrando — está claro — o nome Tethys) dissesse que ae
tratava da mãe de Doris, c avó de Thetis, nao taxaria de errada
a anotação. Diria apenas, de mim para mim, que Critilo mera
uma má escolha, ficando com reduzida minoria de poetam lati-
nos e franceses, e abandonando a tradição da poesia portu-

Ainda agora, dou com mal» estes exemplos «an BOCAGE, qae
•t diriam de encomenda paxá o caso:

"No regaço de Thetb descansava
O louro Fébo: à porta do ocidente.
A Noite wbre o cairo negre)ava .

(-As Tágides", Obra», H. 369);

•Nio era o tempo então nem lua nem sombra;
Porem como «urgiu doe Thétiea braço»
O filho de Hyperlon, e oe céus lustrando,
Com n ralo expulsou de todo as tfeva» .

•.J:-:--'"-i"i,.-i,.j.tJ-i'i.:i-íi.¦¦;«::,-;.---.'•«".-;'.t>- ¦ '¦¦'-¦¦¦

("Sobre as façanhas dos Portuguesr-s na expedição
de •Tripoli", Obras, V, 131).

E Thetis, para Bocage, apaixonado admirador «Je Camões,
era, como para este, a nereída. Já o vimos, nos versos citados em
meu primeiro artigo. E podemos vê-lo, ainda nestes dois outros.

•aSai das úmidas lapas cristalinas,
Onde Thetia louca contigo mora,
Thetis, em eujos braços te reclinas".

C-Ulina", Obras, II, 26S);

"Ali sobre dláfanos estrados,
O' Lllia, a par de Thetis, e Anfltrite.
Repousarão teus membros delicados"*.

<"*I*itão", Ib. U, 265);

O qualificativo touçí. está, com efeito, a huHcar a garrida
nereida, "que em ser formosa se recreia"; e não a desenxabida"mãe dágua", a aroenga Tethys. E a associação Thetis-Anfilrite
é a qua.se invariável associação das duas irmãe no "brando e
doce coro das Mereldas".

i — Joaquim Ribeiro não contestou o uso da mctonlmla
Thetis-mar nas poetas de Roma.

Não pôs em dúvida a continuação desse uso na poesia de
Fiança, na de Portugal, e do Brasil.

Ò alvitre de possível erro na grafia esbarra nesses dois lata»,
não contestados, nem postos em dúvida.

Critilo, como tantos e tantos poetas antes dele. estaria, pro-
babilissimamente, pensando e falando em Thetis, tal qual se vê
escrito nos dois apógralos fe num terceiro que serviu u edição de

.Minerva», e não em Tethys, cujo nome não está ali, e não era,
quase, empregado pelos escritores portugueses, para indicar o
mar.

Foi a conclusão, a que chegou o editor literário (Ias Cartas
Chilenas, e que me pareceu incensuravel.

O editor não Unha de afundar nas trevas e Ineertems da mi-
tologia, para estranhar otl corrigir uni uso literário mitltisecular,
vindo dos latinos. Tinha, apenas, de consignar esse nao. dizendo,
de acordo com ele, quem era a Thetis. que aparecia no texto.

5 — Sendo esta a questão em toda a simplicidade, esta ela
mais que ventilada e instruída, para que a julguem os pouquissi-
mos amantes de antignlhas. Tem sido para mim um proveitoso
encanto este quebrar de lanças com Joaquim Ribeiro, Justador
de primorosa cortesia.

Mas. não ha bem que sempre dure. E. como disse em come-
ço, prolongar o debate é multiplicar os extravkn e descaminhos,
tom esquecimento do tema inicial, da verdadeira questão.

Nem Joaquim Ribeiro, nem eu, teremos a costumada vaidade,
de falar por último, de dizer a última palavra: porque não nos
Bierece grande caso » juízo e aplaino dos que avaliam pela do
fôlego » lorça d» argumentai».

Perdeu o Ímpeto der ataque, part-
eia esmoreeldo.

EntAo. Et?» galo est& -moJimn-
rio", patrfto?"Molíf»nrio" nada. .W viu que
nfto tem inimigo pela frente, nao
quer dar mais confiança. Seu gaio
nfio di* nadu. menino.

-¦ Vamos ver!
Nesse memento o galo do Mnrce-

lino abriu \\m ataque violento, ra-
piclo. estonteante. Pulava de utn
lado para o out.ro, bicando o &ti-
versárto, t arrumando-llie a espora
como doido, a voar por cima dele.
Tinham parado unn tantos na b?)ra
da cerca, c gent« da car?» saíra para
o terreiro. Ergueu-se um voüerto
de entusiasmo pelo galinho.

Que é isso, canalhad»? — ber-
rem o ft-tiiiiGCfio. Vocês mo rjuerem
ver derrotado, nao è? Querem sal!
Tíor aí a dizer q\ie meu galo &\)n-
nhou, para se vingarem, r-rus co-
vardões, do medo que lhes focu.

O .silêncio foi imediato. Totios
tremeram, menos Marcnlino, que
continuou a incitar seu traio cotn
gritos que ninguém entendia.

Chi... pi -.. pá... pA... Ago*
ra. negro, papá té pé... E alçando
mais a voz: Pepé... pepe... ago-
ra... a^ora!..,. casque!

O galinho, oue os gritos p&rttla
excitar, aproveitando-se dc uma
queda do outro, aplicou-lhe uma
tocada tào violenta na cabeça que
o estendeu pòr terra, as patas para,
o ar,

Então? — gritou o Marcellno.
Apanhou ou náo apanhou! M;*u ga-
linho minca falhou! Deixe ver oe
cinquentôpf, da aposta.

A fa«ce do Manecíio tornou-se
monstruosa de Ódio. Os olhos afo-
gavam-.se em sangue.

Repita outra vez. desgraçado,
que meu galo apanhou.

O pequeno, calmo, respondeu:
Apanhou mesmo... Todos vi-

ram... Deixe ver a "' pclegn ".
Manecão sacou da garrucha e

apontou-lha ao peito.Ajoelhe ai e peça perdão do
desaforo, vagabnndinho do inferno.

Marcellno não se mexeu.
Manecão juntou-se com ele.

Vamos, moleque, de joelhos •
pe«a perdfto'...Nao mate o mocinhol — grl-
tou uma vok,

Mato-o se nfio me pedir per-
düo, e mato também o desgraçada
que piar em sua d?fesa. Vamos, va-
gabundo! Dc joelhos!...

E dando-ljie tima bofctüda atirou
o rapazelho por terra, deixando
cair a garrucha, que detonou ao
bat*r no chão.

O Marcelino levantou-se dc um
salto e enterrando uma faca com-
prlda no ventre do Manec&o subiu
com ela até ao peito, pondo-lhe a'pacueia" a mostra. Os Intestino»
saltaram. O Manec&o tentou am-
para-los nas mace. Marcelino apll-
cou-lhe ume cabeçada nos queixos
t ff-ío catr pesadamente.Ai, ai. aeudam-me! — ptdiu o
ManerSo.

Hintáo, conheceu, " papudo" ?
gritou-lhe Marcelino.

O espanto imobilizai'» os asais-
tentes. Manecào expirou numa po-
ça de sangue.

Man-elino pegou se. ugalo e saiu
a correr, indo embrenhnr-»c no
maio. Ninguém pensou em perse-
gui-lo. porque a mort-e do Manecàò
«ra um alivio para todos.
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DA ACADEMIA
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dos primeiros membros correspon-
dentes úa Academia.

tu DE OUTVBRO
1919 — Carlos de Laet é eleito

presidente da Academia.
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pondente, na vaga de. Gonçalves
Viana., Aloerla d'OUveira.

1» DE OUTVBRO
IM» — Falece na fazenda de

Indaiassú, cidade da Barra de S.
João, Casimiro de Abreu.

1836 — Nasce no Maranhão He-
Tãvlito Graca; que na Academia
ocupou a cadeira n. 30. criada pa*
Pedro Rabelo e que tem como pa-
trono Pardal MnÜel. fieráclito
Graça foi substituído pelo sr. An»
itmio Austregesilo.

IB DE OVTVBRO
1696 — FaiVce Greavfio ie Ma-

tos.
1739 — Folece^ Aftí-onio José, "•

Judeu''.
1868 — Hasee Pedro KaBeio.
1369 — Nasce Alberto Paria, «*e

substituiu na Academia a José Ve-
rlssimo.

1875 — Nflíce Alcântara Macho-
do, oue substituiu a Silixi Ramos a
ioí substituída uelo tr.
Vargas.

.v^.,M^.,^ám
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ytufores & Livros Je uma /iüraria,
nos tempos coloniais

Perdida na floresta, à orla de um igarapé, na Vigia, a tú-

fumas léguas do Pará, possuiu a Companhia de Jesus uma casa,
iecitiiil.iríssinta., que sc destinava o colétjio, mas que apenas prin-
tipiuva, quando o vcndaval de 1760 a dispersou. Dela, resta uma
igreja magnífica, onde, ainda em julho desle ano, admiramos o
seu goniil de prata, õs seus painéis artísticos, as suas estátuas
estofadas...

Possuía lambem uma biblioteca. Desta, para consolação
nossa, resta o Culálatjo cm Roma. E lambem, cm nosso poda,
fotografado, pura. o que der e vier, nestes tempos tle guerra..

/¦ram 1Ü10 livros. Entre eles, naturalmente, os de fundo:
Teologia, Direito, Moral, Ascética, Escrilurtstica, Apologctica,
Liturgia, Pilosofsa, — a doutrina necessária a uma Ordem AV-
liijio.il!, que exige aos seus membros as Ciências Sacras, quase
tanto como a virtude.

Mas, humanistas consumados, os jesuítas completam as Cl-
incias Sarros com as Ciências e Letras profanas, desde as dás-
Stcas às modernas.

Nesla biblioteca da Vigia, viam-se, nas letras clássicas, cm

grego, os dois poemas de Homero; em latim, Virgílio, Horacio,

Uarcial, Ovidio, Terèncio: poesia e teatro.
Para a prosa, enlre outros, Cícero: ópera oinniii.
A telebérrima "Arte", do P. Manoel Alvares, a Arle da

Lingua Brasilica", de Luís l-iguetra; os Epigrtuuas de John

Owen (que estavam e estão no "Index-), 0 poeta dramático

Câncer v Velasco (com quem colaboraram Lope de Vega e t ai-

detêm) 
"livros 

altamente literários como a "A'«tii l-laresta , a
"Arte de Orar" e os " Trabalhos de Jesus", obra prima tia mis

Hca portuguesa e universal.
S„ sermmiurio, excelente seleção, com os melhores nomes

da oratória sacra, nacional e estrangeira. (Diga-se de passo
aue o copista, escrevendo de ouvido a palavra líourdaltme, para
indicar que se nào pronuncia Burdalu, após um signo doentia

no e Sinal "Hurtlalué"...)
'-liem 

da '•Prosódia" e das "Regras da Língua Portuguesa

uma •¦Orthoqrajia Portuguesa", simull mente antiga e mo

denta from rir, mas com "J*\.J, como a sugerir que a quês
. t acompanhadas"" 

7ct^^jresenle com La Cond^.comD^ ^imótjeo 
. „

uários e Alias; e a História, mais ainda, tom os Anais , ae ..^^ e eu„
Berrei» (hislária local), Vidas e Cron.cas, a começar por D.

Alonso 11 enriques. E, ainda
ria, Medicina e Matemática...

A Livraria da Vigia, imersa mis

DOIS POEMAS
DE SARAH SOUSA

i

Não há um canto na terra onde se possa ler pa*
liou capaz de comedir lambem a odiar _
e jogar bombos sobre os parques infantis

para não ficar semente humana brotando
na terra enxurrada tle sangue ^^
Ah! se os meus olhos ainda pudessem descohrw
nu nuvem liqerra que passa » forma de um barco...

II

O ruido da Iwtallia abafou as claras vozes
i|uc orientavam <> meu soit.m
N,"i.i sei mais |«ira onde vou
Só há rastros de sangue neste caminho medonho
V .io ao longe uni monstro construir uina ponto ile caln-çaj

[1 uin ia tias

para saltar solire o mundo.

EM D E F ES A

mestres au nnifn.ii, i»« ;•»•'¦- - —

suas obras", Luís de Camões e Vieira
SERAPIM LEITE

de paisagem"Papai dando
passarinhos")* . -un/t-
retém a gente ^«(«uação da página 1S3I O sr. c*Jj^„J*-J^Z.

™rmuito tempo- é quase in- paródia o gênero mais nocivo, ta ignora, certamente, quer foi

ama ou oulra obra de Engenha- Zn™% se^sabe* Timóteo Zh canalha e mai, impróprio o velho Simoet quem^ aliasd.

quem é 
"uponho 

que seja a II- de figurar num palco cênico, cumplicidade ™m João CM*

,„r coloniais do Brasil, ura 
£-;—££, 

¦£ „ mim, 
f,,— 

» 
« SS^Ml

'-SdXua, 
cm Prosa e ,erso; cada qua, com "Iodas as 

^^^j^^ 
malhos,^^ 

^'.^B^

^r-espotismo 
de um calque *i fora o pr me.ro á pa^ia?^ o ^ ^

delírio, esta presente em mui- manao ™ "J"1""™ ^Iv ^tá .-..,.„ acoimar de aventureiro
tos trabalhos d», criança,: ™°%£Sm*t?*?Sl& f£m StoVeller, de quem"Besouros" <n.° 13), em Ma- hoje renaou« do 

^ _ oh, prodigio de imagma.

^^r^soSroTm^" SlrínSü, da literatura fran- 
gw-fcr 

sido diversas veze.

tn.» 47), em "Girafa" (o que <*»¦ H ,é con. Jacinto ,oi tà0 milionário co-
impressionou o menino Richaid «> «"* não evita- mo Simões êmulo de Talma;
Waterhouse nao foi o comp"- *™^ra™gs n£iS 

mesKns as entretanto, não há dúvida qua
mento do pescoço, mas o das da lmortaiidade acadè- durante muitos anos proporclo-
pernas, e no entanto a sua gi- mica em parjs nmm nln. nou meios de subsistência a um

ca,aio ¦ ^m o mau esr)irlt0 de ai-numeroso pessoal, deu de eo-
;lra," zer aue a "Bela Helena" fosse mer a muita gente, socorreu en-

»inDicios do nosso »ui"""~ — •¦>—J „,„ fa), em "HabekuK e o anjo ,;. ao (eafro termos e desvalldos, enterrou
to Educação e de várias socie- orientação de W°t™°™- ™° (quadro que dedico ao meu anil- n*Sya°,embrar que a parti- mortos, pagou dividas alheias.
todes de educação e cultura, a cuidado principal íe.sioia cm „„ . .„„„,„„ ,„„ „„mi mu- . ..

DEDESENHOS
CRIANÇAS-

Orcanizada pelo British Coun- Os Uabal  _ 
«ll em Londres, e exposta aqui dos por uma comissão e sao tia- rgf com peseoço de cav
nó' Museu de Belas Artes, sob os balhos escolares, quer dizer que e é indiscutivelmente gi:
íoínictai do nosso Ministério as crianças desenhavam sob a fa) ..Habekuk e 0 an
í" K^....™,, » rio várias socie- orientação de professores, cujo ,nimdro oue dedic0 a0 meu ai

o menino (ou anjo>, Keieva icmorar muc a p»*vi- «w»™», k-^^u 
tura da Mme. Ansot é uma enxugou lagrimas, ficoutodes de educação e cuuui-o. » i,»'"»» t»•""¦•-¦ -'~ ~ 

,„„... go, o menine ,— _...-_. tura aa Mme. »..s«i ^ u...« C.,^»B^ -» -~. -¦-. -—-
coleção de desenhos e pinturas .subtrair os seus alunos as influ- rilo Mellde5> em "Jasao e o ™JJ 

, de ovmtsk, assim «em um vintém para a velhice!
tos crianças inglesas é uma au- ências deformadoras, para que draga0.. (n. 83), etc. considerada pelos críticos mais A sua primeira intenção de
téntica maravilha. Nunca, em com toda » 

^"ft"??*™.„? Comecei a ver a exposição intransigentes, até mesmo wa- empresário obedeceu a um pen-
toda a minha vida, recebi numa expandisse a faculdade criado assinalar o gnerlanos, como Catulle Men- samento de arte; principiou ex-
exDosicão de artes plásticas ra. Isto foi quase sempre con- ™™™™ " 

d ^ ^ is os qua. §é basta*va, por conseguinte, a piorando peças modernas, des-
S dXiosa, mais completa e seguido. Naturalment<, . impôs- ZiZiUtEZlSSwi*** ~ múile. para dar valor te renre- cobrindo autores «™,
mais alta revelação de poesia, sivel suprimir o pendor imitatl- sentaeões do meu desgracioso apresentando ao público suces
Esolhí de propósito essa pacla- vo das crianças. Assim Wendy tetras h 

tudo e abso!ver-me de slvamente Pires de Alme«da^
«a revelação^elo que ela tem Coram, que.pintou aquelai Nol- rem, e mun .^^ ^^ ^^ ^ Augusto de Castro Joaquim
ie fronteiriço com a zona do te vitoriana (n. 1221 nao terá coração. eu 

a tivesse, de corromper a Serra, França Junior - mas
K.-„.V™r»r niante desses du- visto quadros de Matisse? Ou gentia e nu iam»v» -rt/dn 

meu naís fez como Furtado Coelho: capl-
íentortrabalhos infante? de será Matisse que se terá deixa- Um modernista, sem se em- arto do wjy«* 

^ ^^ ^^ 0
íim^aiombroía Serene ação do impressionar por pinturas brar que hoje sou um medalhão, ™» cri„c0 

feu ^ roça>. ,ol 0 Fenix o
S^seiSudade dentro da in- de alguma Wendy Coram do seu um adem.co, tanto que ja co- « 

^ é bam con5e,h(,iro, qUe a 'Baronesa de Çaiapo"
tm^onal unidade da alma tempo ã Pergunto isso, porque mecei a engordar, como convém dj n0 seu artig0 0 tlnha sldo n0 Sao Luiz^ Dal porternacionai umaaue ua absurdo mílT que „, dola aproximou-se de mim e disse, ;„,h„ s,„^l s Hassifieado de dlanto explorou " "trolàl*-.

llnUnt» nue está vendo ura "Circo" <n.° 103 e n.° 137) são ferino: "Que lição para os pas-
,uentem^te que esta vendo ura 

r0 ^ ^,5^,,. Ett ^n, „,,„ dipii-
5"a2 

"T?mot» 
e u").Trcebe A verdade é que Cicero Dias, R. cidade: para fora o sorriso con-

?'sorr com o «rrfco mais inte- A. Meredith e H. Olden são três cordava; mas para dentro acres-
L^nte de que seja capaz (o crianças (ou três anjos), res- centava: "E que lição para os

fdea" Lia o ÍrrlS prerrSfaeli- pectivamente com trinta e Un- modern.stas!"
<. rL Cecília Meireles). Mas de toe, treze e quatorze anos. Na verdade, é uma lição p«
«V.trLXeMis a Dintura ou o de- Estão as pinturas e desenhos ra todo o mundo. Vou voltar ae Lucir
«mho narece de um grande ar- dispostos pela ordem de idade. muitas vezes lá, mas eom meu atriz, que
M«í» marmanio tão grande é a Mas quem for para a exposição amigo 0 menino (ou anjo) Vi- universal
tista marmanjw, vav ......  mfa«i.«« h» vpriflar a _í„í ^* u»»» fnn«»t<i ,iV^rmoniii dos" tons o' equilíbrio com intenções de verificar
5r^m^osicâo a adequação ao verdade das teorias psicológicas
St.untoPW°M;"FlorS£fnoou- sobre a atividade artística das
ÍSo" n° 69, "Folhas de outo- crianças, sai logrado. E' preci-™. 'o 

71 "Nigéria", etc.) E so não esquecer que se traU de
tó ca^os erA que não se sabe trabalho guiado e »!«"»»**»
ouem pintou: o Catálogo infor- Assim, na idade de í, 4 e 5 anos,
ma mr exemplo, que o autor do fase máxima do chamado -girl-

*°U 5 de passarinho", no" (figura humana que so tem
foi a criança Jane Leach, de 9 cabeça e membros, sobretudo os
inos Sina da Escola Badmin- Inferiores), vemos nesta expo-
to*'de Bristol Ora, eu tenho sição uma miraculosa garatuja

•Rpofiiçao. ""

velho Simões í classificado de diante explorou o trololo
•'Êmulo de Talma". Das três, tentando todavia volUr ao tea-
uma- ou o sr. Motta nio sabe tro dramático, representando »
quem foi Ta'ma, ou não sabe o "Vampiro", "As recordações da
que significa a palavra ímulo. mocidade" e outras pecas. O
O honrado ator, que me conste, público fugiu, e fez-lhe ver ela-
não tem outro serviço ã arte ramento que desejava a paro-
dramática senão o de ser o pai dia. a opereU, a mágica, o nso.

ra todo o mundo. Vou voltar de Lucinda, a lncomparavel a gargalhada. Ele fez a «n»-
seria uma celebridade de do público. IT um aventu-
— ¦-  nascido reiro» Não: os aventureiros

nicius de Morais.
universal se houvesse
francesa ou Italiana

MANHA - Moreirsi SamPaio
As estrelas diamantinas
Vão desmaiando no céu
Quando, aa brisas matutinas,
A Aurora desdobra o réu.

Dos astros não vendo o lume.
Começa a flor a guardar
O delicado perfume
Que treacalav* a sonhar

Rompe a gase de neblina
Que vestiu para dormir.

Lá das bandas do Oriente.
Límpidas, claras, zues,
Ressurge o sol. resplendent*
Como um gigante de luz.

Atem a esguia colina.

E. havendo asim despertada
A Natureza louca
Longo beijo, apaixonado-.
Dá na rbonha Manha 1

OUTUBRO — M

acabam ricos.
Eu. por mtai, confesso-ms

eternamente grato a esse tra-
balhador. que trabalhou mais
para os outros do que para st.
Se algum dia tivermos o Teatro
Municipal, um único favor, hei
de pedir ao Prefeito: um em-
prego para Jacinto Heller, não
de artista ou de ensalador. mas
de qualquer coisa que lhe dê um
ordenado para viver e sofrer
reslgnadamente as Injustiças,
não do público, mas dos Cardo-
sos da Motta."O Pais". 16 de maio de 1M4.

„ ,^, .s -


