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remettiàas a J. Schmiàt, caixa postal, n. 1085—Rio de Janeiro.

A remessa d'esta Revista será suspensa em Janeiro aos assignantes que não reformarem as suas assignaturas.
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encontra-se á venda nas principaes livrarias do paiz.
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Em S. José do Rio Pardo, Mocóca e Casa Branca—Snr. Dr. Francisco Escobar. Em Jahú—Snr. Major Alfredo Augusto Leilão.
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da Bahia
—Sn;. Vicente Ferreira Lins do Amaral.
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APRESENTANDO AOPUBLICO O PRIMEIRO ^
NUMERO DE NOSSA REVISTA, ENTENDI:MOS NÂO HAVER NECESSIDADE DE, OBEDECENDO AO QUE PRECEITUAM ANTIGOS
USOS, TRAÇAR O PROORAMMA DE SEUS
TRABALHOS, DE SOBRA EXPRESSOS O SEU
CARACTER, A SUA ÍNDOLE, PELO NOM»£
QUE LHE DEMOS.
HA, ENTRETANTO, ALOO A DIZER. NÃO
TEN1 AREMOS ATTRAHIR O FAVOR PUBLICO COM PROMESSAS, AS MAIS DAS VEZES
FALLACIOSAS; CONTANDO CONQUISTAL-O,
PRIMEIRO BUSCAREMOS MERECEL-O, ATÉ
QUE FACTOS SE ENCARREGUEM DE JUSTIFICAR OS NOSSOS PROPÓSITOS.
TOMANDO POR MODELO AS MAIS NOTAVEIS PUBLICAÇÕES ILLUSTRADAS F.UROPÉAS E NORTE-AMERICANAS, LUTANDO
COM INCRÍVEIS EMBARAÇOS EM UM MEIO
COMO O NOSSO TAO MAL APPARELHADÒ
PARA SEMELHANTES EMPREZAS, COAGIDOS A REUNIR EM NOSSAS OFFICINAS OS
MAIS VARIADOS RAMOS DAS ARTES GRAPHICAS, QUE EM MAIS ADIANTADOS CENTROS CONSTITUEM VERDADEIRAS ESPECIALIDADES, QUEREMOS FAZ IR DAS PAGINAS DE KÓSMOS , UM ARTÍSTICO ÁLBUM
DAS NOSSAS BELLEZAS NATURAF.S. DOS
PRIMORES DE fíOSSOS ARTISTAS, PROPA"
GANDO O SEU CONHECIMENTO A OUTROS
PONTOS DO PAIZ E DO ESTRANGEIRO.
ALHEIOS INTEIRAMENTE ÁS LUTAS POLITIGAS, GUARDARÁ NOSSA REVISTA, NESSE TERRENO, QUE POR SUA NATUREZA
LHE É VEDADO, INTEIRA NEUTRALIDADE,
REGISTRANDO OS ACONTECIMENTOS POL1TICOS SEM COMTUDO ULTRAPASSAR OS
LIMITES DA CHRONICA.
FRANQUEAMOS SUAS PAGINAS A TODAS
AS MANIFESTAÇÕES INTELLECTUAES, ES.
PERANDO ASSIM, MODESTAMENTE, COOPFRAR PARA O DESENVOLVIMENTO E PROORESSO DE NOSSA TERRA; E NEM PODERÁ
SER TAXADA DE IMMODESTA ESSA ESPERANÇA, DADAS AS PRECLARAS INTELLIGENCIAS QUE NOS PROMETTERAM COLLABORAÇÀO.
Á IMPRENSA BRASILEIRA, A CUJO SEIO
SE ACOLHE, ENVIA
AS SUAS
KÓSMOS
MAIS CARINHOSAS SAUDAÇÕES.

HEGAMOS á primeira estação de
uma jornada e sempre é agradável,
volvendo olhos sobre o caminho
andado e relanceando difficuldades, esperanças, maguas e expansões, fazer o inventario
da viagem ea somma do esforço empregado
e do bem conseguido.
Quando partimos em Janeiro para esta
tentadora e penosa caminhada da Arte, tinhamos apenas o exemplo dos que antes
haviam trilhado o mesmo caminho e cLelle
retrocederam desesperançados e o mau augurio que a superstição litteraria, gerada nos
desastres e desenganos dos outros, creava em
torno de toda empreza artística no Rio de
Janeiro. Havia para as publicações de arte,
especialmente para o gênero "revista»,, uma
espécie de cabo de Nun, mal af amado e mal
assombrado, cuja passagem era uma sentença
de morte e do qual a simples antevisão im| portava para muitos em um desfallecimento.
| Diversos aventuraram-se corajosamente até
j elle; mas é justo dizer que a maior parte não
| conseguiu contornal-o e que nenhum chegou
ao fim da viagem.
Que era esse obstáculo ? Fatalidade ?
| Mau apparelhamento das tentativas? IndiffeI rença do publico, incapacidade esthetica da
I massa, consoante já avançaram algures ?
Não se o pode dizer em absoluto. Ao deprimente preconceito do desamor nacional pelas
E AGORA, AOS MESTRES, A PALAVRA.
rio de janeiro, i5 de janeiro de 1904. letras e artes lia responder com o êxito de
Kósrnos, que hoje, ao fim de doze mezes de
crescente favor publico, lisonjeadamente registramos; á idéa da imperfeição como factor de insuccesso oppõe-se o exemplo de passadas publicações cuja factura ainda hoje se relembra pelo carinhoso
cuidado, e das quaes se destaca —não é demais repetiI-o—a Revista
Brasileira. Resta a fatalidade; mas esta não é palavra que se escreva
em nosso tempo como um elemento em questões de arte, de desastres
collectivos: esconjurou-a um lemma —Saber querer.
E' talvez aqui que está o famoso segredo. Esse Não temeroso, que
se atravessara como um espantalho diante de todas as tentativas, é
._
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de certo, hoje na allegoria litteraria o que foi outrora na imaginação
popular: o acaso dos que naufragaram primeiro, a duvida dos que
mal ousaram em seguida, a fraqueza dos que se arrecearam depois.
Nós quizemos firmemente e Kósmos passou avante, eis tudo. Não
nos queremos figurar por issjo de D. Henrique: na epocha actual, ao
inverso de outros tempos, a excepçao deve ser justamente a indecisão
e o preconceito.
No inventario dos elementos de exito ha, entretanto, neste caso,
um que não devemos tirar de conta : é o subsidio graphico, o soccorro
do traço e da côr, o destaque da idéa pelo trabalho do
photographo,
do illumiiiista e do impressor, o "apuro e o amor com que buscáinos vestir as letras». Pensámos que uma revista de arte carecia,
porisso mesmo, de ser bella e garridamente vestida; e isto que Kósmos praticou, e em que não se extremaram outras, onde ás melhores
letras escasseou a suggestão graphica, foi-lhe, de certo, um factor de
fortuna.
Voltando olhos para o ponto de partida, vemos hoje consoladamente que são maiores os bens obtidos que os desenganos e que as
magnas são apagadas por esperanças satisfeitas. Por outro lado, de
que não faltámos ás promessas do primeiro numero dil-o, melhor do
que o diríamos, a affirmação popular da nossa revista, e ainda agora
a medalha de ouro com que foi premiada a casa editora na Exposição
de S. Luiz —a única medalha de ouro obtida alli, na secção em que a
obtivemos (Typographia: diversos processos de impressão) por estabehecimentos graphicos particulares no Brasil. Esta victoria é de
Kósmos, foi exclusivamente com a revista, com os números enviados
aos commissarios brasileiros, que figurámos no grande concurso internacional. Não presumimos com isso ter conseguido a perfeição suprema; mas temol-o como documentação, para nós, do esforço de bem
servir, do desejo de melhorar o que encontrámos feito, de enaltecer
o que vimos mal querido dos nossos e desdenhado de estranhos.
D'esse incitamento nos virá força para o successivo aperfeiçoamento da revista. Kósmos terá1 no anno novo, no segundo estádio do
seu caminho, novos elementos sinão de brilho, ao menos de progresso.
Que não nos desampare o menino favor que até agora perrriittiu esta
affirmação de trabalho e de arte!
Graças ao apoio da imprensa, ao concurso brilhante dos nossos
collaboradores, á sympathia eqcorajadora do publico, Kósmos pôde
dizer, no ultimo numero do seu primeiro anno como Paulo de Tarso:
"Percorri o meu caminho, combati o meu combate e
preguei a minha
fé». E Kósmos nada mais deseja do que poder repetir em todos os
Dezembros a mesma affirmativa, porque a fé, o combate, o caminho
são aqui os da arte, do labor ej do nome brasileiros.
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Dr. Abdon Milanez.
Dr. Adolplio Possolo.
Dr. Affonso Arinos.
Dr. Affonso Celso.
Alberto de Oliveira.
Alcides Flavio.
Dr. Alfredo Lisboa.
Arcliimedes Silva, j
Arthur Azevedo, i
Dr. Arthur Lima Campos.
Cap.m de Mar e Guerra Antônio Alves Câmara.
Dr. Ataliba de Lara.
Dr. Aurélio Lopes. .
T.e C.el Avila FranCa.
I
Azevedo Júnior.
Barão de Paranapiácaba.
Maestro Barroso N^tto.
Benevenuto Berna. 1
Calixto Cordeiro.
Castro Silva.
Coelho Netto.
Dr. Cyro Costa.
Dr. Daltro Santos.
Demetrio Toledo.
Cap.1" Domingos Nascimento.
Dr. Domingos Olympio.
Dr. Domingos Sérgio de Carvalh.10.
Dr. Egas Muniz Barreto de Aragão (Péthionde Villar.)
Emilio de Menezes.
Ernesto Coutinho.
C.cl Espirito Santo.
Dr. Eunapio Deiró.
Felix Pacheco.
Dr. Francisco Bhering.
Maestro Francisco Braga.
F. Souza Lima.
T.e Galvão Areias.
Dr. Garcia Redondo.
Gonzaga Duque.
Goulart de Andrade (J. M.)

<_r

Gustavo Penna.
Maestro Henrique Oswald.
Honorio Esteves.
Dr. Inglez de Souza.
João Baptista da Costa.
J. C. Mariz Carvalho.
J. Fiusa.
Dr. João Ribeiro.
Cap.m de Mar e Guerra José Carlos de Carvalho.
Dr. José Veríssimo.
Liberatto Bittencourt.
Lima Campos.
Lindolpho Azevedo.
T.e Cel Luiz Barbedo.
Luiz Edmundo.
Luiz Guimarães (filho.)
Dr. Luiz Paes Leme.
M. J. de Oliveira Rocha.
.-.. -31 :¦¦
Magalhães de Azeredo.
Dr. Manuel Bomfim.
Dr. Medeiros e Albuquerque.
Cap.»1 Moreira Guimarães.
Dr. Nina Rodrigues.
Olavo Bilac.
Oliveira Gomes.
Dr. Oliveira Lima.
Oscar Lopes.
Paulo Barreto (João do Rio.)
D. Raphaelina de Barros.
Raul Pederneiras.
Reis Carvalho.
Rodolpho Amoedo.
Dr. Sancho Alves.
Theodoro Rodrigues.
Valdomiro Silveira.
Dr. Thomaz Lopes.
Dr. Vieira Fazenda.
Victorino Moreira.
Xavier Marques.
Xavier Pinheiro. (J. P.)
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Em uma das primeiras noites d'este
callido dezembro, dois velhos amigos,
sob as velhas arvores do Passeio Publico, passeiando e conversando, deixaram
a conversa enveredar para o capitulo
das saudades. Unidos, desde a adolescencia, por uma estima reciproca, a que
soffrimentos e triumphos communs deram uma solidez de diamante, esses dois
homens começaram a remecher o passado, a reviver sensações mortas, a exhumar sonhos defuntos, — até que um
delles, querendo sacudir a tristeza, gracejou:
— Dir-se-hia que estamos num cerniterio... Que thema este de conversa, para
uma noite tão linda, tão cheia de estrelIas e de perfumes, entre estas arvores
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que são as primeiras a dar-nos licções
de alegria!
Que quer você? é a influencia de
dezembro... Eu nunca pude ver chegar
este mez de dezembro, sem sentir um
aperto no coração. Nunca, — é um modo
de dizer: até os trinta annos, ainda dezembro me punha na alma um reverdecer de primavera: agora, porém, quando
o vejo chegar, tenho vontade de me
vestir de negro...
Mas dezembro é o mez das aleorias.
*?
i
Para nós, dezembro é o mez das
saudades. Não ha criança e adolescente,
que o não amem, — mez dos exames,
das ferias, dos prêmios, das suaves festas christans, dos alegres folguedos do
Natal. Mas, para os que já vão desceudo a encosta que se precipita para o vaile negro da morte,— dezembro é o mez
das recordações pungentes, das desesperadas recapitulações de um passado
sempre seductor. Nessun maggior dolore...
Musset já respondeu, com felicidade, a esse tercetto desconsolado :
t

"'/hm/c.'

f>ot4tt]us>i Ms-iu
QstHM sottttenir fwitre/t.r
Uk sourvuir heweux est'
VY«jr 7'rui que it*

j
qu:! n*estfine jttiscre
i/../..v les Joitrs t/r liouleur f
jtut-ctre sur terre
bofthcur/..."

'

i
i

Não! a verdade, a triste verdade é
a que se lastima e soluça no maravilhoso tercetto que o poeta divino pôz na
bocea da misera Francesca:
nessun maggior iMore
Che ticortiitr si títl tempo Jelice
»*\"(//<i miséria..."

Por mim confesso que nunca achei
nas minhas saudades o divino sabor
que o velho Garrett achava nas suas: a
^_lr^**"~ -

<£

saudade é sempre o desespero, é sempre
o arrependimento, é sempre o remorso
de não ter sabido aproveitar todos os
bens da vida, gozando todos os prazeres physicós e intellectuaes que ella tão
generosamente offerece a quem tem mocidade e fé. Para prezar e abençoar um
soffrimento, consolaudo-o com a recordação dos bens perdidos, -~ é preciso não
ser homem, é preciso ser santo: os santos resignam-se; os homens lembramseesoffrem. Ali! si. nesta idade, ainda
pudéssemos acreditar que existe um
Papá Noel, benevolo e risonho, saltando de telhado em telhado, na linda noite
de Natal, e dando bonecos ás crianças,
e amores moços aos corações dos velhos!
O Papá Noel existe, ou pelo menos existiu para nós.Quem muito amou,
não perdeu o seu tempo. Lembre-se
você dos amores que já lhe aborreceram na alma em dezembro: esses amores foram os bonecos, os brinquedos, os
presentes que o velho Noel deu ao seu
coração...
-Sim! mas nós quebrámos e destruirnos os nossos amores, com a curiósidade estúpida de saber o que havia
dentro d'elles. como as crianças quebram os seus polichinellos... E. depois,
na mocidade, não ha quem saiba dar
valor aos bens da vida. Agora é que eu
os queria, esses amores e esses sonhos,
agora que sei quanto elles valem...
-$=>

Pelas alamedas do jardim, passavam
grupos de moças, pairando e rindo;
aqui e alli, via-se um casal, muito unido, num segredar sussurrado.

3)
- Meu pobre amigo! — disse o menos
descontente e o mais resignado dos
dois - é preciso ter a dignidade de siipportar o jejum, quando os banquetes
faltam...
Mas é justamente a isso que eu
não me posso resignar. Só sé resigna a
morrer quem não ama a vida. E eu amo
loucamente a vida! Não nasci para morrc: nasci para viver! E parece-me uma
infinita, uma imperdoável, uma satânica
injustiça que eu tenha de perder a vida
precisamente quando a conheço!
-Não sei... Creio
que você exaggéra.
Com òs seus cincoenta e oito anuòs...
Cincoenta e quatro, meu caro, clncoenta e quatro!
Vá lá! com os seus cincoenta e
quatro annos, você não pode ter dentro
do sangue essa lava de desejos.
Como você me conhece mal ! Eu
comparo a minha velhice á luz de uma
tarde de verão,— d'essas que só se vêem
no nosso firmamento. E' uma luz que
não quer morrer, uma luz que se agarra
desesperadamente a tudo, e que, como
os tysicos irremediavelmente condemnados, loucamente se atira ao prazer,
amando e chorando, aproveitando com
febre os derradeiros instantes da existencia : - expellida das furnas, apega-se aos
valles ; rechassada dos rechans, segurase aos pincaros das serras; espancada
dos montes pela noite que cresce, refugia-se nas nuvens; e já a treva cobriu
toda a terra, e ainda essa luz, recalcitante e teimosa, tinge vagamente o céo
todo povoado de estrellas... Eu sou
assim! somente agora me sinto capaz
de amar e de ser amado. Que amor
pode ter á terra o arbusto que cresceu

3
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uma rua mais escura, entre os renques
das arvores, á beira do lago escuro:
Vamos tomar cerveja! você hoje
está um pouco febril... Não esqueça,
meu caro, que dezembrp é o mez das
ferias... Você precisa de dar ferias ao
seu coração!
Nem ferias, nem aposentadoria! eu
liei de morrer protestando contra a veIhice! A velhice... conhece você uma
palavra mais feia, mais triste, mais asquerosa? velhice... é uma palavra molle
e viscosa, como uma lagarta...
Vamos tomar cerveja !

em um anno, e ao qual um anno bastou para o levar do mysterio do nada á
sorpreza da vida ? que amor pôde ter
ao Amor a vida que ainda não se entendeu a si mesma? Agora é que eu sei
amar, agora é que eu quero amar!
«*

E entre os grupos, que passavam espautados e curiosos, vendo aquelle homem de barbas brancas gesticular, —o
desesperado fal lava alto, abrindo os
braços, como se quizesse abraçar as arvores, as lindas mulheres que passeiavam, todo o jardim, toda a natureza,
toda a vida...
O companheiro, um pouco vexado,
tomou-lhe o braço, e conduziu-o por

O. B.
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llkü5TRflÇÕE5 DO NATAL
sãl TÉ hoje não nos foi dado esse delicado
\/ü\ g°so> que teem as grandes capitães da CiN^ vilisação, de ver surgir, como por encanto,
em vésperas do Natal, o alegre enxame de publicações de arte, que sarapinta festivamente as
vidraças das livrarias.
Sempre tivemol-as, sim, mas trazidas nos caixotes de importação, consignadas aos livreiros.
Não são nossas, não vêem dos nossos prelos,
não foram confeccionadas por nossos editores
com o trabalho dos nossos literatos e artistas.
São estrangeiras na forma e no texto, em língua
que não falamos e decoradas de imagens que
não fixam o nosso viver, os nossos hábitos e cacoêtes, os nossos usos e preconceitos.
Ai, de nós! Até ha muito pouco tempo o trabalho das artes graphicas, no Brasil, a contar de
norte a sul, sem excepção movida por condescendencia, nenhum avanço considerável conseguiu realisar, a despeito dos progressos europeus
e americanos. E tambem não ha muito tempo
que a mão, a mesmissima, que vae traçando as
presentes linhas, escrevia:
"Cotejados os esforços deste
grupo de artes
d'applicação, mormente a typographia, desde o
molde fruste do seu inicio 'té o delicado acabamento e extraordinária variedade d'hoje, as vantagens do que se faz actualmenté sobre o que se
fez nos tempos passados, são inquietadoramente
nullas, e mesmo por differença de época e carencia de recursos, os de agora perdem no confronto, por quasi semelhança de fôrmas e egualdade
de processos. Sobretudo a typographia, que é o
susteiitaculo e campo das illustrações, veio escorrendo minguada e tímida, pela moldagem gasta
das feituras primitivas, melhorando apenas
numas particularidades de somenos valia.
"Dado o desconto das
preoccupações luxuosas da impressão, a variedade artística dos caracteres guttembereianos, o natural desenvolvimento do bom gosto na habilidade de paginar, e
os adiantamentos alcançados na confecção das
brochuras, que foram modificados pelas exigencias esthéticas do tempo, ficamos chumbado á
estreiteza eurhytimica dos primeiros trabalhos
do officio de compor.
"Bem sei
que tambem esta falha depende de
absoluta falta de emprezas fabris, que proporcio-
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nem ao mercado o barateamento Idos materiaes,
como a producção do papel de prelos, a excellente qualidade das tintas e a perfeita, 'nítida fimdição dos typos, creio que hoje praticada por
duas casas, e ainda assim em escala média, sem
direitos á concurrencia com os magníficos, porém
caros prodüctos da industria esirangeira. Mas,
não converge para a questão presente este caso,
porquanto, pagando exorbitantemente a impressão de obras e sendo ella feita com o bom materia) extrangeiro, as melhores edições brasileiras
estão longe de um parallelo com os seus similares de outros paizes.
Este atrazo, menos symptomatico da inactividade que demonstrativo do nosso inestheticismo
ethnico, ferra-se desesperadamentp ás tendências
modernas das ricas edições desenhadas, impossibilitando a feitura de lindas livrajções no estylo
parisiense, já imitado em todas as capitães, até
mesmo em as d America do Sul, com excepção
j.
'
nossa, que somos roncqiros
e po
uco emprehendedo res.
"D'ahi resulta parte ir iportante nadifficuldade
de il lustrar livros, seja i nícamehíe capas, seja o
texto.
Os múltiplos processos de ill istração inventados, appliçados e mel íorados pelo febril individualismo contemparadeo não despertaram aqui
o lethargo dobsoleta lithograpliia á crayon, a
estafada xylographia a buril sobra traços de graphite, de que não sabiam fazer o m/se en tra/n...„
Esta rude franqueza destilava-se desta rude
penna, que não sabe mentir, em março de 1896,
a propósito de uma preconisada! revista de arte,
e lhe volta, em reedição, ao considerar, o seu
auctor, esses folhetos e cadernos que a Europa
e America do Norte nos mandam, nos quaes o
trabalho de invenção é subtil, pajciente o arranjo
eo gosto decorativo finíssimo.
Para essas lindas preciosidades de imprensa,
algumas verdadeiramente luxuosas, são procurados os mais notáveis artistas, ainda que não sejam especialistas, e tanto o trabi ilho de illustrações como o de typographia se ipresentam com
um asseio, uma graça e originalidade que nos
seduzem o olhar e nos consolai n a alma cansada dos exageros matéria istas da vida. A fantasia
de Rochegrosse, a farçíi carieittural de Caran
d'Ache, o decadentismo poetice de Franz Hein.
a fina sentimentalidade dos Rhead, George e
Frederik, o ridículo philosophad o de Forain, deixam paginas admiráveis, enquadramentos inedi-
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tos, illuminurias sorprehendentes n'esses tão macios, tão brancos, tão formosos fasciculos que é
uma delicia manusear suas folhas e repousar a
vista sobre elles!
As edições para etrénnes d'anno-bom, a que
denomino "illustrações do Natal», são feitas
para todos, moços e velhos, ricos e pobres; todas
as edades teem nellas o seu quinhão d'alegria,
embora, em algumas, entre o ventremulo d'tuna
lagrima que a saudade abre ao canto dos olhos
como uma pequenina estrella accendida no claro
céo d-uma noite de luar...
São para as creanças, para os babys loiros,
para os bambinos morenitos, que, artentos, de
cotovellos cravados na larga mesa familiar, sob
o velario da lâmpada, vão soletrando a narrativa
faiscante de príncipes lendários e de gigantes
que escondem meninos na palma da mão...
São para as raparigas d'olhos scismarientos,
gracilmente brancas, ou lindamente morenas,
mas, se de pelle côr das gardênias, laivadas de
carmim; se de cutis do calido colorido das madresilvas fanadas, — todas rescendendo o perturbante aroma da mocidade — e em cujas boquinhas
soffregas deveria cantar, como se fosse o exhalo
d'uma ternura arrancada, por encantamento, da
frescura rosea dum morango partido o verso que
o Dante desabrocha na bocca de Beatriz:
Amor mi mosse, che mi fa parlare...
São para todos... Para os moços que amam e
lhe vão retendo os versos de poetas celebrisados, a prosa dos artistas perfeitos que lhes tocam a alma pela suggestão d'um período, pelo
encanto evocativo duma phrase, pela belleza
d'urri symbolo... para os sportman, para os estouvados e folgasões... E também para os serões
repousantes das Mães... e também para os vellios... Para os velhos?... Sim, para essas meigas
ruínas tremulas, que vivem no viver mysterioso
de seus sceptros, no calor mortiço do fogo
fatuo de suas illusões mortas, porque —disse o
poeta da Via Láctea:

e/i alma tfr Cátia 7 •///<• é um Campo Santv
Que n velhice cobri / ,ie cruza e cyprettes
(lrvalkada» ie pranto.

As illustrações de Natal são commovedoras,
attingem á nossa emotividade pela arte que as
envolve.
E' esse fiat, esse poder extranho que as vivifica, que as exalça, qt e lhes dá a irrestivel attracção sympathica de uma obra communicativa,
nascida inapereebida, espontaneamente do coração humano atrave2: de interesse egoísta do
mercantilismo. Para que ellas preencham seus
fins não é necessário ser allusivas, basta-lhes a
opportunidade — app: recendo dentro desse periodo enganador de um anno, que se escoou, e
de um anno, que começa, entre uma realidade e
uma esperança...
Essas illustrações para presentes, passatempo
e collecção, constituem, por seu modo rim documento de sério valor psychologico — são, á
parte sua importância material, uma obra synthetica em que se revelam as tendências e a alma
de um povo.
Não n'a tivemos nossa, caraeteristieamente
nossa, até hoje, senão em dúbias tentativas d'um
desazo lastimável. A nossa existência mental
tem sido parasitaria, e, assim também, vamos
sonhando pelos sonhos dos outros.
Agora, porém, essí. obra apparece.
Não é uma louvaminha que tracejo, é uma
verdade que assignalo, com franqueza e júbilo —
ella apparece pelo gênio emprehendedor dos
directores da Kósmos, que iniciaram, no Brasil,
a luxuosa publicação artística, desde logo equiparada ás melhores do seu gênero, e iniciam as
"illustrações do Natal» com este numero de
hoje, que fecha a séris do seu victorioso primeiro anno.
Dezembro de 1904.
Gonzaga Duque.
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JàlM, meu excellentissimo amigo, ciciou o
doutor Polycarpo, entesando o busto; o estro de
Felinto e o de Oarção fizeram-me inveja, ao
mesmo tempo que me mostravam a entrada do
Parnaso.
Não me pude ter que não lançasse mão profànã ás cordas da lyra e dedilhasse um tbema á
minha Philorneria, de nome mais doce do que
um favo do Hymetlio ealma mais constante do
que a rocha a que amarraram Prometheu!
E vai d.áhi sahiu-me um soneto, depois outro...
e, após uma cantata, veio uni epigramnia ao presidente da provincia por me negar uma licença
com vencimentos.
Não nasci, porém, para as asperezas da satyra
como Marcial e Petronio. O meu temperamento
édeliberai cavalleiro namorado, como o Leonardo de Camões. Nasci para cantar as flores, o
amor, os passarinhos... E, para exemplificar, o
doutor folheava o manuscripto:
Olhe,cá está um sonetinho
que fiz em Agosto de 1869, dirigido a uns periquitos que passavam em bando para os lados da minha terra:
¦'•¦_.v_r, ,nvs
gentis çue fiti haiuii' nttgrt
Z\*tit ao sabor tie Zff>kyro fagueiro..."

Aquella noite Honorio não podéra escapar á
tremenda estopada com que ha muito o ameaçava o seu companheiro na casa de commodos
da baroneza de Meia-Ponte. Desde que viera
alli morar, Honorio vira-se cercado por um sujeito de grande cabelleira luzidia escorrendo óleo
de Orisa, de sobrecasaca comprida e sebosa e
calças côr de lyrio.
Chamavam-lhe o doutor Polycarpo, e o deputado recordava-se de tel-o visto em Pernambuco,
cursando a faculdade e dando licções partículares de latim.
Viera á Corte solicitar uma vara de juiz de direito, e agarrara-se ao Honorio desesperado de
tres mezes de rua do Ouvidor e de esforços infructiferos; e queria tomal-o todo para si, pegajoso e abafadiço, como se todo elle lhe pertencesse em plena propriedade.
Logo pela manhã entrava-lhe no quarto para
o saudar familiarmente em latim: quo modo vales,
amice ? ou si vales bene est.

Em portuguez era mais resj >eitoso e dava-lhe
sempre excellencia, af autando a voz, todo melloso. Acompanhava-o lan almoço, aconselhandolhe os melhores bocados cou i muitas citações
de Horacio e de Virgílio ; segi tià-o até o recinto
da câmara para o ouvir e appl ..tidir quando discursava ; subia a rua do Ouvicll or ao seu lado ás
quatro da tarde, em compostura grave, com a sobrecasaca comprida, dan indo em pregas duras
sobre as magras tibias| Se o Honorio jantava em
casa lá estava o doutj_r para lhe fazer companhia, provocando a suii opinião sobre os successos do dia para a comrnentár religiosamente. Se
o deputado ia ao theatro, elle o acompanhava
até a porta, e, se o outro não o convidava a entrar, deixava-o finalmente, recommendando-lhe
que não se constipasse.
Outras vezes perdia de todo a cerimonia, e
avançando, risonho e grave, fil va-lhe uma entrada para as geraes. O proces: ;o era sempre o
mesmo e Honorio já o conhec.ia:
—V. Ex. está pecunioso hoj e?
Haud a pecunia perbene va (eo!
Honorio sorria e pagava.
Sempre cortez, mellifluo, sib ilante e sentencioso, o doutor Polycarpo cerca\ 'a-o espiando-lhe
as vontades, o despertar de um desejo, os longinquos prodromos de uma idéa. Para o interessar
fizera a confidencia de sua vid, i inteira, das tristezas e de illusões de pretendente infeliz, das
àgniras dos quatriennios successivos de juiz municipal no sertão. Depois sabendo as inclinações
litterarias do Honorio, para se! fazer valer, contara como lhe nascera o estro pa provincia onde
ensinava latim e grammatica, antes de ir para o
Recife estudar direito. Lá se afundara na meditação dos clássicos. Castilhos era o seu mestre,
a Mythologia a fonte inexgotavel das suas inspirações, as Cartas de Echo e Narciso o seu livro
de cabeceira. Mas, que lucta titanica sustentara
depois no Recife, contra os literatos da nova
Celso de Magageração com Sylvio Romero,
'
Ihães e Souza Pinto á frente
Para nacionalisar o classisnjio, Polycarpo cultivava nas horas vagas o indi? nismo á moda de
Gonçalves Dias, e ad optara ei í taes producçôes
o pseudonymo de Potyguàr. Dahi a guerra que
lhe fizera o Sylvio com umas iiéas novas de realismo e sciencia na arte que elle Polycarpo desmoralisára mostrando que eram antipoéticas
. Polycarpo emFora uma guerra atroz! Quan io
punhara a tuba sonorosa da poesia épica para
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cantar os feitos dos nossos bravos nos Campos
do Paraguay, os adversários incapazes do sopro
divino, saliiran-lhe ao encontro com graçolas
soezes.
E o doutor fazia um gesto largo de desolação,
e continuava:
— Inf andam jubeo renovare dolorem. Ah! meu
excellentissimo amigo, nem me respeitaram o
tabernaculo da vida privada. O Generino e o
Souza Pinto me accusaram pelo Diabo a quatro,
de buscar inspirações no vinho Figueira e nas
mulatinhas esbeltas e gracis como as palmeiras
da minha terra ! Eu que no intimo do peito guardava a imagem pura da ideal Philomena;eu, que
de poesia e amores castos encheria a minha vida
cantando como Petrarcha e amando como Dante
amou a sua Beatriz! Ódios litterarios são capazes de tudo.
Mas tambem não silenciara diante da inaudita aggressão.
Potyguár brandira o tacape da critica e o Generino, o Sylvio e o Souza Pinto ficaram litteralmente em papas.
Cansára-se, porém, d'aquellas luctas para que
não fora feito. Regressara para a provincia, levando intacto, bem guardado, no sacra rio do cerebro, o seu ideal poético. De quando em quando,
pela oitava pagina do Diário de Pernambuco,
vinha-lhe um écho longinquo das luctas pela
idéa nova, como lhe chamavam, mas as suas
crenças, as suas idéas e os seus sentimentos permaneceram intactos. Julgasse-o o nobre deputado por toda a sua obra que alli tinha colligido para um dia dal-a em volume...
Por vezes Honorio evitara a verificação, mas
nessa noite fatal o doutor Polycarpo dissera-se
doente ao levantar-se da mesa de jantar, e recolhera-se ao leito.
Honorio fora vel-o ao seu quarto, e alli, a sós,
abusando da delicadeza do outro, Polycarpo
puxou a conversa para o terreno desejado.
No momento propicio ao attentado, saltou da
cama, tirou da canastra um grande masso de
papeis; e perfidamente, sentado na cama com a
cabeça envolvida num lenço de ramagens, o
manuscripto sobre os joelhos, Potyguár foi lendo as suas producções poéticas, uma a uma, vagarosamente, degustando os versos retumbantes,
os tropos calidos, repicando as rimas sonoras.
Fazia um calor abafado, havia no ar cheiros
vagos do iodoformio, de aguardenie e de sarro
de cachimbo.

Honorio não sabia como despedir-sé. Os dedos do poeta folheavam sem cessar odes, sonetos, cantatas, estrophes soltas, pequenos poemas
patrióticos, madrigaes e redondiihas. A sua voz
sibilante e lenta, toda doçuras, accentuava a
significação dos titulos e das epigraphes: A ti,
a ella, a uma jovem sertaneja, a minha dama,
ou quando o poeta trepava ao heróico:—Andrade Neves, Humaytá, o Passo da Pátria, a
Barranca, cortados a trechos por latinorios: Sub
umbra, Sub tegmine jagi, Amor et tnors, Pro Patria, Pro vita civium, e outras cousas assim.
As' vezes interrompia a leitura para explicar á
maneira de Lamartine, o mysterio romanesco de
alguma estrophe: " Estes versos foram feitos
estando eu sentado debaixo de um coqueiro...
Este poemeto, fil-o et no Recife, quando chegou
a noticia da batalha de Tuyuty. A minha Philomena sabe bem em que oceasião lhe recitei este
soneto.»,
Honorio não poude mais. Polycarpo começava a resumir as suai} theorias de arte, numas
estâncias a Poesia:
'Rosca moça,

rínaurta formosa
sorris..."

Honorio bateu na testa, lembrando-se de que
tinha de redigir aquella noite um parecer sobre
negocio importante.
Apertou as mãos alo amigo desejando-lhe bôa
noite. Entrou no sen quarto, separado por um
tabique delgado do a posentodo poeta. Sentouse á mesa e mexeu nuns papeis, pensando em
trabalhar.
Mas o demônio da Poesia apossara-se aquella
noite do doutor Polycarpo; e como se a falta de
ouvinte não lhe podes se cortar a torrente poética
que o invadia, e em que mergulhava deliciosamente, PotygUcár coi tentava-se a si mesmo, e
cada vez mais vibran e e sonora do outro lado
do tabique, a declamação continuava
Kosett ///<»ivr, «. ¦iuaiirea formosa,
t/ue sorris //tt'/, 7» e bella ao cantor,
t/t/r deUcüts Uu Testes mos lábios :
que l/i' iiiniuias o /<i-ito em dulçôr...

Honorio desesperado tomou o chapéo e a
bengala, e saindo pé ante pé foi espairecer para
o SanfAnna.
H. Inglez de Souza.
(Da Academia Brasileira)

(Do Bacharel).
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A maldição dos céos, ha séculos,
Como um raio cruel, sobre o teu
Disse —que o mundo inteiro asylo
E a humanidade em peso ódio te

/

cahindo,
povo, —Segue!
e pão te negue
vote infindo!

E, desde então, teu povo, Annah, sem que renegue
A crença dos avós, padecendo e sorrindo,
Marcha, os olhos no além... O homem, torvo, rugindJD,
Intolerante e mau, o repelle e o persegue.

¦**.-.

Nem um palmo sequer de terra é seu no mundo.
Elle, entretanto, Annah, vae seguindo, errabundo,
Forte, cheio de fé, de olhos fixos no Alem...

i «.
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Mas ouve o que te digo, ó algida judia!
Ama, que o Amor é a fé mais nobre e mais sadia.
O Messias não vem... O Messias não vem...

V

Felix Pacheco
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O caboclo não se arredava, o lando. Elle bem
sabia que era a vida de seu filh b qne alli estava
em jogo, pendente da resolução Idas aves. Quando os pombos desertam a des< jraça não tarda.
Vendo-o, Joanna perguntou :
Que é? O caboclo cocou a cabeça sem
responder. Que é, Tiburcio ?
A móde que os pombos jestão arribando,
Joanna. A cabocla sorriu tristemente:
K
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UANDO Joanna apparecen á porta bocejando,
fàtigáda da longa noite
passada em claro á cabeceira do filho, Tiburcio,
de pé no terreiro, firmado
á enxada, olhava o pombal alvoroçado.
O sol começava a subir dourando as folhas humidas; á beira do corrego esvoaçavam rolas e os sanhassos faziam
uma alegre algazarra nos ramos altos das arvores das cercanias.
O caboclo, immovel, não tirava os olhos do
pombal que ficava á sombra d'uma copada mangueira. Por vezes franzia a fronte queimada
accusando a luta interior, grandes preoccupações que lhe enchiam o espirito.
Um pombo abalava, outro, logo outro—elle
voltava a cabeça, seguia-os até os perder de vista e tornava á contemplação melancólica. As aves
iam e vinham, entravam, sahiam agitadas, arrulhando alto; esvoaçavam em redor da habitação, pousavam nas arvores, no sapê da cabana,
baixavam á terra irrequietas, fazendo roda, arrufadas.
Algumas pareciam orientar-se buscando rumo: estendiam os olhos pelo claro espaço, aprofundando a vista nos horizontes remotos; outras
voavam, descreviam grandes voltas e regressavam ao pombal. Juntavam-se em reboliço, arrulhando como se discutissem, combinassem a
abalada.
Algumas, indecisas, abriam as azas ameaçando
o vôo, mas logo as fechavam; outras arrojavamse, mas retrocediam sem animo e o rumor crêscia na atropellada excitação da faina de partida.
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— Uai! só agora é que você vê isso ? Desde
que elle cahiu de cama. Eu não quiz falar, mas
bem que eu vi. O caboclo poz a enxada ao hombro e foi-se lentamente a caminho da roça, por
entre o capim molhado que exhalava um aroma
picante,
Gallinhas cacarejavam occultas nas hervas
altas e um fio d'agua, que derivava fino e suave,
lampejava aqui, ali, nas abertas do matto. Tiburcio, sempre de cabeça baixa, enxada ao hombro,
seguia impressionado com aquella repentina
emigração das aves. Era o annuncio fatal. Elle
bem ouvira a coruja noites e noites seguidas,
não fizera caso —tudo ia bem; b pequeno com
saúde, elles sempre robustos ; riias ali estava a
confirmação do aviso —a fuga dos pombos; todos creados por elle, lá iam, abandonavam-no
presentindo a chegada da Morte.
Voltou-se, levantou o olhar—\ as aves esvoacavam descrevendo círculos e Joanna lá estava
na soleira da cabana, encostada ao umbral, os
braços cruzados, a cabeça pendida, talvez chorando, coitada!
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Revoltou-se com uma surda explosão de ódio
contra as aves ingratas. Nunca tivera coragem
de matar uma só e vivia sempre a concertar o
pombal, mais uma cousa, mais outra, pensando
em atigmental-o para os novos casaes. E o filho?
não era elle quem pilava o milho para os borrachos ? quem sempre andava pela mangueira, de
ramo em ramo, a ver se havia alguma fenda no
pombal por onde a chuva penetrasse? Quem
sabe se era porque o não viam que os pombos
abandonavam a casa ?
Encolheu os hombros e seguiu, matto dentro.
Quando passou a estiva o coração bateu-lhe
com força, na emoção d'um presagio. Parou. A
agfüa rebalsada reflectia-o immovel e elle olhava
sem ver a sua imagem, pensando no pequeno
que delirava, ardendo em febre.
Enveredou pela roça —o milharal apendoado
era tão tão alto que elle desapparecia seguindo
os carreiros cobertos de folhas seecas - pomas
de terra fofa encobriam formigueiros que elle
sempre arrasava nos dias tranquillos. Nem deu
* por ellas. Seguia. Papagaios fugiam chalrando,
com as verdes azas luzindo ao sol; gafanhotos
enormes saltavam nas folhas; por vezes um calango rastejava ligeiro nas versas farfalhantes.
Havia um ranchinho de palha —era alli que o
filho costumava ficar arranjando as suas arapucas, ainda lá estava um feixe de taquaras, mas a
herva começava a invadir o abrigo abandonado...
também ia já para um mez que o pequeno ali
não apparecia. Quando chegou ao mandiocal
sentou-se alquebrado —a enxada pesava-lhe ao
hombro como uma carga, as pernas afrouxavam,
todo o corpo resentia-se de fadiga como se elle
chegasse d'uma estirada viagem. Sentou-se num
comoro e poz-se a riscar a terra com um graveto,
pensativamente.
A's vezes parecia-lhe ouvir a vOz da mulher
echoando ; levantava a cabeça e, attento, sobresaltado, ficava á escuta. Só ouvia o crepitar das
folhas balançadas pela viração e o zizio dos insectos ao sol. A terra transpirava, um vapor diaphano subia tremulamente do solo aquecido, as
folhas pendiam languidas e ho ceu, d'um azul
intenso, passavam urubus vagarosos demandando as malhadas longínquas.
De repente um pombo atravessou os ares,
outro, outro logo depois. Tiburcio poz-se de pé
olhando — lá iam, lá iam elles ! Azas estalaram —
eram outros. Aquelles não tornariam mais, nunca
mais! fugiam espavoridos sentindo a morte que
devia vir perto.
Lançou um olhar largo em torno e só viu a
verdura farta ondulando á brisa, sob a claridade
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càltda. Devia ter levado o filho á villa logo que
elle cahiu doente, mas quem podia contar com
aquillo? De repente um febrão, delírio... Que
fazer? Levantou os olhos para o ceu e ficou
contemplando o azul luminoso; mais um pombo
passou. Elle meneou ja cabeça desanimado e,
atirando um murro á coxa, poz a enxada ao
hombro e deu volta tornando á casa. Quando
Joanna o descobriu no terreiro, como se adivinhasse o seu pensamerjto, disse:
— Foi mesmo melhor você voltar, meu velho.
Eu aqui sosinha nem sei que hei de fazer.
Elle olhou o pombal -estava deserto, em silencio.
Ao cahir da tarde Tiburcio sentou-se no limiar
da cabana e, fumando, ficou á espera dos pombos. As cigarras cantavam, todos os pássaros que
tinham os seus ninhos nas arvores próximas recolhiam e, como ainda havia luz, deixavam-se
ficar nos ramos desferindo os últimos galreios.
O ceu empallidecia, nublava-se de leve o fundo
campo triste. A aragem da tarde espalhava o
suave aroma das açucenas que abriam. Perto um
cão ladrava, a espaços; por vezes um lento mugído entristecia o silencio. Tiburcio não tirava
os olhos do pombal senão para os alongar pelo
espaço procurando descobrir uma das aves. Talvez tornassem. Onde achariam ellas melhor abrigo ? A floresta era arriscada e pombos de casa
não fazem vida no matto. Que outro pombal
os teria attrahido ? Se elle houvesse seguido a
direcção do vôo... Alguns tinham tomado para
os lados dos campos, outros haviam endireitado
para a serra. E não voltavam.
Começava a escurecer. Joanna accendeu a
candeia. Já os sapos coaxavam nos aguaçáes.
Uma estrella luziu no ceu. Tiburcio fitou nella
os olhos e poz-se a rezar baixinho. O silencio
era apenas interrompido pelo borborinho d'agua
do córrego que rolava perto, nos fundos da cabana, saltando, escachoando em pedrouços. Tiburcio suspirou e ergueu-se, encostou-se ao umbral sem animo de entrar. Joanna chegou-se á
porta.
Então?...
No mesmo... Agora nem agua. Qual ! Elle
desceu o degráo de madeira, chamou-a e caminliaram vagarosamente no terreiro que começava
a clarear. Junto á mangueira, justamente sob o
pombal, pararam e o caboclo, baixinho, comose
receiasse ser ouvido pelo filho, perguntou:
—Joanna, você não sabe reza nenhuma p'ra
isso ? e mostrou o pombal deserto.
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—Nhá Lina é que sabe.
E chama ?
Diz que sim. Tiburcio ficou a
pensar; subito, levantando resolutamente a cabeça, disse em
voz firme:
Eu vou lá.
' —
Agora ?
Então... Você não diz
que chama?
Eu nunca vi, Tiburcio... Dizem.
Você não quer.
Eu ? eu não. Só o que eu acho é
que é muito
tarde. Você já viu como elle está? não dá accordo de nada. Eu ando, falo, viro e mexo no quarto e elle... nem como cousa. Ali só Deus! A voz
se lhe ia travando na garganta ; de repente desatou a chorar Tiburcio afastou-se, poz-se a andar vagamente no terreiro. A lua branca subia,
os campos alvejavam e na claridade as sombras
das arvores, muito negras, alastravam.
Tem
paciência, minha velha. A gente fez
tudo. Os grillos cantavam estridulos, um caboré
passou com um grito rascante. O caboclo murmurou. Já sei. De repente Joanna estremeceu, voltou-se hirta para a cabana por cuja porta escancarada sahia ao terreiro um raio de luz livida e,
depois de olhar um momento, como assombrada, partiu de arranco. Tiburcio, immovel, sem
comprehender o que fizera a mulher, esperava
vêl-a reapparecer tranquilla quando um grito
lancinante atravessou o silencio. O caboclo arrojou-se para a cabana, foi direito ao quarto que
uma lamparina alumiava: a mulher, de joelhos
junto ao catre, debruçada sobre o filho, soluçava
desesperadamente.
—Que é,
Joanna? Ella rouquejou atirando os
braços sobre o corpo da creança.
Acabou! Vê... Elle inclinou-se: o seu rosto
rogou por uma face que ardia, a sua mão tremula
poz-se a apalpar um corpo abrazado, sentindo o
peito magro ripado pelas costellas, o ventre fundo. Vê o coração, Tiburcio. Elle apenas disse:
Acabou. A mulher ergueu-se de ímpeto, disfigurada, com os cabellos desgrenhados, os olhos
flammejantes; quiz falar, estendeu os braços
para o marido, mas cahiu mollemente numa canastra e, dobrando-se toda, rompeu a chorar redizendo o nome do filho com a ternura a coar-se
pelos soluços: "Meu Luiz! Meu Luizinho. Tão
vivo, minha Nossa Senhora.-,
Tiburcio afastou-se e na sala, diante da mesa
em que jazia a candeia, parou com o olhar perdido, os lábios trêmulos e as lagrimas rolando
em grossas gottas ao longo da face ossuda.
Joanna rompeu do quarto cambaleando como
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ebria e, vendo-o, atirou-se-lhe nos braços; elle
amparou-a sem dizer palavra e, abraçados, ficaram largo tempo de pé na estreita sala obscura
onde os grillos cantavam.
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Joanna tornou para o quarto, Tiburcio ficou
encostado á mesa, com os olhos fitos ua luz da
candeia que oscillava com o vento. O luar entrava lentamente, alvo, subindo pelas paredes. Elle
moveu-se com um arrancado suspiro, foi até a
porta, sentou-se na soleira, accendeu o cachimbo e quedou-se olhando o campo illuminado. De
repente pareceu-lhe ouvir arrulhos —levantou a
cabeça, olhando: as estrellas scintillavam na aitura, a copa das arvores reluzia ao luar. Seria
illusâo? Encolheu-se e immovel, attento, ficou á
escuta —os arrulhos continuavam. Ergueu-se impetuosamente e caminhou direito ao pombal,
collando-se ao tronco da mangueira. Seriam os
pombos que voltavam depois da passagem da
Morte ? respondendo á sua idéa poz-sc a resmungar enfurecido: "Agora é tarde! Agora
é tarde, maldicto!»
Um ruflo d'azas, turturinos meigos, pios partiram do pombal. Não havia duvida... Uni rictus
contrahiu o rosto do caboclo. Adiantou-se e, do
meio do terreiro, olhou o pombal, caminhando
resolutamente para a cabana.
Joanna soluçava desesperadament., elle apanhou a candeia, dirigiu-se á cosinha e, vendo o
machado a um canto, tomou-o, sempre resmungando. Voltou ao terreiro e, sob a mangueira,
arregaçando as mangas da camisa grossa, brandiu o machado.
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Ao primeiro golpe uo poste que sustentava
o pombal as aves calaram-se. Tiburcio redobrava de esforço, arquejando. A um estalo secco
afastou-se, mas o pombal continuava de pé, resistindo. Encostou o machado ao tronco da
arvore e, agarrando-se aos galhos, soergueu-se,
foi pela mangueira acima e, firmando-se numa
forquilha, atirou um ponta-pé á grande caixa —
rapidamente a construcção pendeu, ruiu com
estrondo no terreiro.
Dois pombos voaram assustados, estonteados,
incertos na claridade nocturna e pousaram no
tecto da cabana. O caboclo desceu ligeiro e viu
uns pequenos corpos que piavam, oscillavam,
arrastavam-se—eram dois borrachos. Agachouse, tomou-os nas mãos, mirou-os: eram bediondos, ainda implumes, tendo apenas uma leve
pennugem sobre a pelle escura. O caboclo sentia-lhes os ossos frágeis e os animaes debatiamse, esticavam o pescoço, piavam.
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Elle os foi apertando, esmagando —os ossos
tenros estalaram, o sangue espirrou, escorreu-lhe
.por entre os dedos, pelos punhos, tépido. Numa
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fúria, porém, atirou-os ao chão, pisou-os deixando-os como uma pasta. Os pais arrulhavam na
palha da cabana, indo e vindo, afflictos.
Joanna, abraçada ao filho, soluçava quando
Tiburcio entrou no quarto. Quedou-se diante do
catre, a olhar. Subitamente a mulher estremeceu e, levantando-se, agarrou-se ao marido, os
olhos muito abertos, a bocca em hiato, a cabeça
inclinada como a ouvir vozes, rumores longinquos.
Que é, Joanna ? Que é que você tem ? Ella
murmurou surdamente:
Os pombos, Tiburcio. Você não está ouvindo? Eram os arrulhos tristes que vinham de
cima da casa. Estão voltando... Quem sabe? elle
ainda está quente.., e havia uma esperança immensa no coração dolorido da cabocla. Tiburcio
encolheu os hombros:
E' choro d'elles. Estão chorando corno
nós. E' um casal que ficou por causa dos filhos.
Eu derrubei o pombal, matei os borrachos. Olha
— e mostrou as mãos ensangüentadas. Elles
voaram, estão em cima da casa. Você quer vêr?
foi sahindo, ella acompanhou-o.
Desceram ao terreiro, Tiburcio mostrou o
pombal tombado, depois procurou os corpos dos
borrachos, apanhou-os. Olha aqui... Joanna olhava sem dizer palavra; cessara de chorar espantada, mirando o marido cujos olhos accesos fuiguravam.Elle derreou o corpo e atirou o primeiro
borracho ao sapê: "E' bom?!» atirou o segundo: "E'borri!?M Os pombos levantaram vôo,
fugiram, perderam-se nas sombras muito negras.
"E' bom?.» Joanna não tirava os olhos do marido, muda, aterrada, vendo-o chorar aos arrancos, os braços pendidos, a cabeça tombada sobre
o peito.
Vamos, meu velho. Foi a vontade de Deus.
Está no ceu... E vagarosamente o foi levando.
Entraram e diante do catre em que jazia o filho
morto as lagrimas romperam dos olhos de ambos e sobre a palha da cabana os pombos arrulhavam doridamente.
Coelho Netto.
Da Academia Hrasileira
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canção Do DesespeRO
Tu me attrahiste e eu fui... Quanto hoje me arrependo!
Fui, sem um gesto só de resistência. Agora
Toda a tua mentira e o teu disfarce entendo,
E em vão minha alma grita, em vão minha alma chora!...

Evitada, bem como um negro sorvedoiro,
Temerário nenhum de ti chegará perto...
Sacudido de vento, o teu cabello de oiro
Um pavilhão será plantado num deserto!...

Ninguém hade saber como te amei... Nem mesmo
Tu saberás o ponto a que cheguei no amor.
Hoje, tudo morreu. Ando outra vez a esmo,
Entregue, totalmente, a esta invencível dor...

Symbolo do remorso e perpetua ironia,
Elle só fulgirá desdobrado e triumphal!
Elle só! como boia, ao sabor da agua fria,
Um destroço de barco, após o temporal...

E dizer que houve um tempo em que olhando o teu riso,
Vendo no teu olhar a doçura e a bondade,
Tentei a porta abrir de um novo Paraíso,
E lá dentro te dar toda a felicidade!...

De nada hade servir teres amado tanto!...
De nada hade valer a tua formosura!
— Hasde ver, livremente, escorrer o teu
pranto,
E soffrerás, sósinha, a tua desventura!

Era meu grande amor sem peias nem barreiras,
Livre como o tufão, como as ondas do Mar...
Teu amor era como as immensas esteiras
Desfraldadas no Céo pelas noites de luar...

Maldita sejas tu! Nunca, na tua vida,
Um minuto, sequer, de calma, possas ter!
Sem preces e orações, afinal, esquecida,
Como tudo o que passa, hasde, também, morrer!

O infinito e o infinito! Era o ideal conseguido!
Sem principio e sem fim o nosso amor, e eterno!
Porque foi que, mais tarde, humilhado e offendido,
Quiz te encontrar vivendo as torturas do Inferno?

Mas não! Quando, algum
Corroída de remorso e de
Andares pelo mundo, este,
Este, a quem propinaste o

Persiste o meu rancor quando lembro a hecatombe
Que um dia desabou sobre o meu coração...
Meu desejo supremo é que dos deuses tombe
Scbre tua cabeça a maior maldição!

Vendo-te sem achar o mínimo carinho,
Hade te ouvir... E assim, como tu, sem ninguém,
Parará, desgraçado, em meio do caminho,
E, como tu, perdido, hade chorar também...

Maldita sejas tu! Para sempre, maldita!
Possa eu te ver, emfim, de lagrymas banhada,
Em soluço, em clamor, ao desamparo, afflicta,
Sem que ninguém te atire a esmola desejada!

E sem uma palavra onde appareça o antigo
E envenenado amor, então, já frio e morto,
Este, que te maldiz, dividirá comtigo
Quanto possa abrandar o nosso:~desconforto...

lãode todos fugir de ti, como de um crime,
De um perigo, de um mal, de uma cidade atroz!
Mão nenhuma te ampare e braço algum te anime,
E morra sem resposta o som de tua voz!

dia, abandonada e triste,
arrependimento,
que tu feriste,
máximo tormento,

Rio,-1904.
Oscar Lopes.
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CTty LÉM dos indefectíveis folhetos de versos
e livrinhos em prosa, sem nenhum inf\
d
teresse, apenas reveladores do cacoete de
escrever, tenho aqui um bom numero de volumes aos quaes devo noticia e analyse: a interessante narrativa O navio flibusteiro do Sr. Virgilio Várzea; os deliciosos e encantadores poemas
do Sr. Antônio Corrêa d'01iveira Raiz, Ara,
Auto de Junho; os contos Alma dorida (H. Garriier) do Sr. Cyro d'Azevedo; o Theatro Brasileiro (H. Garnier) do Sr. Henrique Marinho;
uma tráducçao de Gil Braz de Santilhana (H.
Garnier) os Artistas do men tempo do Sr. Mello
Moraes Filho (H. Garnier) os conceituosos estudos do Sr. Heraclito Graça Factos da linguagem (Viuva Azevedo & C.a); os novos e formosos
poemas dos Srs. Magalhães de Azeredo Odes e
Elegias (Roma) e Luiz Guimarães Filho Pedras
preciosas (Montevidéo) e, por fim Esaú ejacob
o ultimo romance do Sr. Machado de Assis, publicado pela casa H. Garnier.
Como à tont selgneur tout honneur, segundo
o velho preceito da civilidade franceza, os
autores d'aquelles livros, entre os quaes alguns
lia verdadeiramente estimaveis, me não levarão
a mal que dê a primazia da minha noticia a este,
que por todos os titulos a tem, sem duvida,
entre elles.
Na série dos romances da segunda —e agora,
—do Sr. Machado de
parece, definitiva maneira
Assis, Esaú ejacob mantém o primado adquirido ao autor pelas Memórias de Braz Cubas,
Quinais Borba e D. Casmurro. Podem alguns
desadorar o modo de escripta e composição
cfesses romances, a maneira do autor, o seu estylo, e achar-lhe ao cabo alguma repetição e monotonia; a critica, porém, não tem o direito de
prescrever ao artista, nem os seus assumptos, nem
como os deve tratar. Como a inspiração, a composição ha de ser livre. A' critica só assiste o
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direito de examinar si, escolhendo este ou aquelle
assumpto etal ou tal fôrma de o conceber e tratar,
o escriptor o realizou segundo um critério de
belleza, que podendo soffrer variações infinitas, se
conserva no fundo sempre o mesmo.
A' obra do Sr. Machado de Assis, a de mais
perfeita unidade em a nossa literatura, é tanto
mais preciso applicar esta regra de critica quanto a sua maneira literária, o seu estylo que, como
em raros é elle próprio, são por assim dizer o
seu mesmo temperamento individual. Ora, tudo
em summa se poderá talvez exigir de um escriptor, menos que elle mude ou esconda o seu
temperamento, o que só por si lhe diminuiria, si
não aniquilasse, a personalidade que acaso tivesse. E é essa diversidade de temperamentos que,
na unidade de uma literatura, lhe faz a variedade
e o encanto. Ora, apezar de enganadoras apparendas, em todo caso mais pessoaes que literarias, em contrario é grande e forte a personalidade do autor de Esaú e Jacob. E' escriptor que
nunca de todo cedeu a influencias de meios, de
parcerias ou de escolas. Passou por diversas,
que a todos aqui avassalaram, sem se deixar dominar completamente por nenhuma d'ellas, conservando sinão intacta, independente a sua personalidade literária.
Neste romance principalmente ella se desenvolve em inteira posse de si própria, .numa
opulencia de pensamentos, de idéas, de conceitos
manifestamente superior a dos seus outros livros
de igual gênero. A historia é simples, e por isso
mesmo difficil de contar. Aliás as historias do
Sr. Machado de Assis perderiam muito em ser
recontadas por outros. O seu principal encanto
talvez esteja no contador.
Cada livro delle, de parte o estylo, traz unia
novidade. A de Esaú ejacob é a do assumpto,
que tem, do modo porque é exposto, toda a figura de um facto novo. Eu não sei si no seu atilado
pessimismo o Sr. Machado de Assis não quiz
representar o caso communissimo da desaffeição,
e até da hostilidade dos irmãos, e com o seu
gosto, filho da sua philosophia, de contestar as
banalidades correntes como verdades, mostrar a
falsidade do corriqueiro e mentiroso "amigos
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como irmãos». Para isso, observar-me-iam, não
precisava fazer dos seus irmãos gêmeos; mas fazendo-os dava mais força á sua demonstração,
si alguma tinha em vista. Neste livro ao humor,
de que o Sr. Machado de Assis parece tem o
privilegio entre os nossos escriptores, junta-se
por vezes a graça, como em nenhum outro sinão
nos seus contos, onde facilmente a encontramos,
dos seus romances da mesma feição.
O caso é, como já indiquei, o da reciproca
hostilidade de dous irmãos gêmeos, mas profundamente differentes e desiguaes de gênios e de
temperamentos. Esta differença profunda dos
drnis, acompanhada da animosidade espontânea
de um pelo outro, em manifesta opposição com
a igualdade ou simtiltaneidade de tendências e
inclinações em geral notadas nos gêmeos forma
o que chamarei a trama psychologica do romance. Sobre essa trama corre, como um fio de delicadeza peregrina, num bordado de rara formosura, a figura encantadora de uma mulher. Não é
de esposa, nem de amante, ou de amada, mas de
mãi. E não a da clássica mãi velha e veneravel
por um passado de angustias, de dedicação maternal, de devotamentos de esposa, mas uma mãi
relativamente ainda bella e fresca e com isso
inteiramente mãi, sem deixar de ser mulher, com
as graças qtie a sua idade, o seu estado, o seu
decoro lhe permittem. Uma creação felicíssima,
essa Natividade, em que se reúnem com rara
perfeição de factura os encantos da mulher, as
o;entilezas da senhora e a indizivel ternura das
mais. Quasi igualando-a, e talvez por certos traços levaudo-lhe vantagem, porém de mais fácil
execução, é o Conselheiro Ayres, que da mesma
familia do Conselheiro Acacio, fica inteiramente,
absolutamente differente d'elle,como uma creação
á parte e diversa, e entrará para a humanidade
creada pelo Sr. Machado de Assis ao lado de
Braz Cubas, de Palha, do Conego Dias e de
outras não menos conhecidas personagens que
a constituem, todas talvez excepcionaes, mas
todas vivas, de uma verdade intensa, apezar da
espécie da risonha e descuidosa ironia com que
são apresentadas. Por que, ao contrario da maior
parte dos romancistas, elle não as descreve minu-
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ciosamente, salientando as suas qualidades e defeitos, não lhes enumera as virtudes e vícios, nem
lhes diz por miúdo os hábitos e costumes, não
as pinta em sumiria por dentro e por fora; apenas
fal-os falar e obrar, o mais discretamente que
pode, e limita-se a completar-lhes o retrato com
uma palavra, um dito ou um acto da personagem ou uma rápida apreciação sua.quesão como
o coup de pouce, a que se referia Rüskin, com
que o mestre concluído o quadro dá-lhe a pincelada final que o iIluminará todo.
Naquella idade dos trinta annos, cara aos
balzacistas, Natividade, grande dama do Rio de
Janeiro, formosa, opulenta de fortuna e gentileza,
deu á luz, sem nenhum enthusiasmo, ou sequer
essa alegria especial das mais moças ou pobres,
dous filhos íjemeos. O nascimento de algum
modo tardio dessas crianças foi antecedido e seguido de circumstancias pouco ordinárias, e de
sentimentos diversos e eontradictorios, de abarrecimento e alegria, de descontentamento e amor
no casal. Em primeiro lugar, Natividade sentira
que elles lhe brigavam no veijitre, como os dous
irmãos Esaú e Jacob rio de Rebecca, mulher de
Isaac, segundo a lenda bíblica, já vê o leitor donde vem o nome do livro. Natividade e o marido,
um banqueiro meio apagado, passada a primeira e rápida contrariedade do nascimento dos
dous meninos, põem-se a amal-os com grandes
extremos. E elles crescem numa quasi excepcional atmosphera de amor e de carinhos. Mas parecidissimos quanto ao physico, o que é muito
commum nos gêmeos, divergem grandemente
no moral, nos gostos, na Índole, nas propensões
e tendências, o que é mais raro. Os nomes que
se lhes havia de dar faziam objecto de questão
e discussões na família. Afinal, um motivo fortuito, fez resolvei-a pelos dos dous apóstolos apparentemente sócios e camaradas, mas de facto
inimigos, Pedro e Paulo. Aquella differença entre a Índole dos dous foi, desde a meninice d'eiles,
motivo de desgosto para Natividade. que em vão
empregou todos os recursos da sua ternura maternal em combatel-a. Nesse empenho falharamlhe todos os seus mais engenhosos meios e Pedro e Paulo cresceram e fizeram-se homens,
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como Esaú e Jacob, adversários, sinão inimigos
— é preciso estabelecer o matiz—.
Gorada - o qne é tão commum — esta obra de
educação maternal, cada um delles escolhe carreira e partido differente. Só em uma cousa concordam e coincidem, na eleição da mulher amada, que será a mesma, Flora. Eis outro delicioso
typo de mulher, criado pelo Sr. Machado de Assis. Este é o de uma donzella, com todos os encantos e sedueções da idade e do estado, e com
alguma cousa de ideal, que si a embelleza nada
lhe tira de realidade vivaz e humana.
Natividade morre, um pouco talvez da reciproca animosidade dos filhos. Ha nessa morte
uma commoção a que não nos tinha habituado o autor de Braz Cubas. Já moribunda,
Natividade tentou um derradeiro esforço para
reconcilial-os. Não logra sinão apparencias. O
amor de Flora ou antes por Flora, que ambos
sentiam sem animo de se declararem, por que
cada um sabia tambem o outro apaixonado, e
julgava-o o amado, augmentava naturalmente
aquella separação, que Flora indecisa entre os
dous sem querer, antes não querendo, augmentava. O caso de Flora é singular. Entre dous rapazes esbeltos e amáveis que, —não ha engana-
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rem-se mulheres nestas cousas —evidentemente
a amavam, ella ama, sem saber qual d'elles, mas
ama, sem objecto certo, indefinidamente. Ella
tambem morre sem se ter decifrado o enigma
cruel. E Pedro e Paulo continuam "os mesmos»,
que vinham desde o ventre'materno como verifica a philosophia pessimista e percuciente do
Conselheiro Ayres.
Contado assim, eu estou que este romance
não tem interesse, nem graça, por que o que
principalmente lhe dá estas qualidades, é, primeiro, a lingua admirável, a rara sciencia de dicção com que é escripto e depois a arte peregrina e toda pessoal da composição, os mesmos
tics e cacoetes do autor, o engenhoso artificio da
apresentação, uma psychologia subtil, por vezes
talvez e infelizmente rebuscada, mas sempre intelligente e com aquelle sal de malícia caro aos
paladares mais sãos. Não será talvez uma literatura forte, uma arte intensa capaz de com mover-nos com emoções superiores; mas é, como
raras, intelhgente, original, distincta e deliciosa.
Não lhes parece que é muitíssimo ?

l^T^^ft/A^As

José Veríssimo.
Pa Academia Brasileira
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Ha uma lagrima, sempre, attenta em nossos olhos:
Branca, redonda, clara, adamantina, pura
E assim como no mar os traçoeiros escolhos
Ella, escondida, a flor das pálpebras procura.
E ahi fica parada, os íntimos refolhos
Da nossa alma reflete e quando uma ventura
Em riso nos entreabre os lábios com doçura
Ella, a lágrima, fica a nos tremer dos olhos...
Tu q-ue és moça e que ris e não sabes da magoa
Do mundo, tem cuidado, olha esta gotta dágua
Se não queres da vida achar-te entre os abrolhos
«

Ri, mas ri de vagar que a lagrima traçoeira
Talvez por te ver rir assim, dessa maneira
Trema e caia afinal um dia dos teus olhos!

Luiz Edmundo.
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« // faut se rappelei; d'a Meu rs, que tou te
idee perd quei que clwse de sa purete dès q d elle
aspire à se realiser.
(Ernest Renan— Vie de Jesus.)
« Assim que agora nenhuma con dem na ção
lia para os que estão em Cliristo-Jesus, que
não andam segundo a carne, mas segundo o
espirito. >
(São Paulo - Epístola aos Romanos.)
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J|\EPOIS de acalmar a irada tempestade das
[SI agoas, Jestis voltou novamente de rumo á
Galiléa que deixara para ir á terra dos Gao
darenos. Alas agora as agoas eram tranquillas,
quietas como a pureza macia do céo azul, refulgentes e meigas como as pupillas do Nazarethno.
Pela região se sabia que na outra banda, logo
ao pisar terra firme, Christo fizera milagres, porque afugentara os máos espiritos de um louco,
prisioneiro de sepulturas onde o recolhiam algemado e agrilhoado ; mas o doido partia as correntes, subia aos montes, descia ás covas onde

nas duras e pontudas pedras rasgava a frágil idade de sua carne. Christo o curara; em sujos
porcos prendera os immundos espiritos, que com
a manada se afogaram nas agoas inquietas; e o
louco levou a fama do Mestre á sua terra em Decapolis. Todas as multidões perguntavam quem
era aquelle homem que com tanta mansidão
acalmava as procellas, dava vista aos cegos,
curava corpo e espirito, dizia tão eloqüentes parabolas, — e atravez de todoá esses milagres era
o Mestre-Perfeito? A sua gloriosa fama chegou
até Jairo, Principe da Synagoga. E logo sabendo
este do regresso de Jesus, foi ao seu encontro, e
assim lhe falou:
— Oh ! Mestre, ouve a minha
palavra porque
a minha bocea é um sepulchro de dor. Ha doze
annos pela graça do céo, de minha mulher nasceu uma filha a quem amo e estremeço pelos
encantos da sua pessoa e pela affectiva bondade
do seu coração. E' minha filha; si tu a visses certamente a amarias! Quando ella sahia aos campos, vinham as ovelhas e os cordeiros comer as
hervas á palma de sua mão, —fresca como um
lyrio dos montes, rosada como a aurora em
Bethlém; e as andorinhas revoavam em torno
de sua cabecinha loira; e as abelhas esvoaçavam
ao redor de sua bocea vermelha, —doce como
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uma colmeia em que se fabricam favos
Pairava sobre ella a graça do Senhor,
descido sobre ella todas as bênçãos do
se a eoitadinha de repente a definhar;
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lagartas vinha o mal. Emquanto isso, roseira e
rosa morriam. Foi então que appareceu um jardineiro, e deu-lhes outra vez a virtude que de
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gil do que a onda que se quebra na praia, a
saúde de minha filha foi fanando. Flor que ella
era ainda hoje o é, mas tão emmurchecida que
só de vel-a os olhos se enchem de lagrymas
como neblina de inverno. Seus bracinhos estão
agora como duas hastes supportando o doce
peso de duas rosas brancas. Oh! Mestre, tu que
és infinitamente misericordioso e bom; tu que
geras milagres com a mesma facilidade com que
o céo se recobre de estrellas; tu que esconjuras
os demônios; ah! tu bem podes salvar um anjinho do Senhor!
Jesus, erguendo o braço de dentro da ampla
manga da túnica, pousou de leve a mão rio
hombro de Jairo, que todo se recobriu de uma
refulgente luz; e descerrando os lábios, disse
eiji palavras mais doces do que beijos:
- Um homem opulentamente rico, que todas
as coisas da terra podia com dinheiro comprar,
cultivava com apurado esmero um jardim; tinha
elle terra fecunda e boa, e descia de uma fonte
a agoa maviosa e tranquilla; sem falar na agoa
do céo que era muita. Mas nem a chuva benefica, nem o orvalho da noite poderam fazer que
no jardim surgisse mais de uma roseira; e a
roseira só deu uma rosa. E o rico homem que
ao principio ficou triste, consolou-se pensando
que a planta vicejava e que a flor era sempre purpurina e cheirosa. Uma vez a roseira começou a
definhar, e a rosa começou a emmurchecer; o
homem tudo fez para salval-as, e todos os conseIhos ouviu. E estes eram muitos: uns achavam
que eram espinhos; outros achavam que só das
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Deus trouxera. Tu talvez sejas o homem rico ; a
rosa é a tua filha; a roseira é a vida; mas eu sou
o jardineiro de Deus. Vae, e tem fé! Salvarei a
tua filha.
—porJairo partiu cheio de esperança e de fé,
que,á sua vista, uma mulher doente que se roçou
no manto de Jesus logo sarou da enfermidade.
Em verdade, em verdade! Que homem prodigioso era aquelle?
Passaram-se algumas horas, e viu o Principe
da Synagoga que o Mestre-Perfeito não chegava; foi outra vez em sua busca, com marcha
vacillante e palavras que hesitavam :
Mestre! Si tardas em ir, bem receio que só
encontres em minha casa um cadáver! Minha filhinha bate ás portas da Morte; já os homens de
saber affirmam que é tarde e ella se não salvará.
Tem pena de mim! Vae salvar a minha filha!
Jesus moveu para o pae afflicto a refulgencia
luminosa dos seus olhos tranquillos:
Não temas, homem! Eu te disse que tua
filha se salvará; guarda mais a confiança e acrescenta a tua fé! Por mais que te digam de perigos insensatos; por mais que te afflijam a esperança; por mais que te deitem veneno no soffri-
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mento;-lembra-te da minha promessa, e crê na
A tarde ia alta, e começava a cahir o crepussalvação de tua filha! Antes que desesperes ter- culo...
ceira vez, eu lá irei e a curarei.
'
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voltar-se uma vez viu Jesus
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em pé e sereno, com a face S^Ê^m.^^ SRSÍHs?"
fe/-:
angélica voltada para o céo Ipip^ ^^m^y^âl^S'^*y£&)5^Jf3&S^é£_ • -azul. Mas ai! de Jairo, que —.-.-. - ¥iÇ*Z
M^5^tr>"r;^ Ife*1&#z£$£i,
ao chegar á casa teve tempo
apenas de beijar a filha que
parecia morta. Voltou acompanhado de muitos dos seus
á procura de Christo que em
caminho encontrou.
Mestre, vem depressa !
Tarde chegarás para salvar a
minha filha ! E como Jesus
se apressasse, disseram em
torno :
Oh! Jairo, porque atormentas o Mestre, si tua filha
já está morta ?...
Mas Jesus, estendendo a branca mão sobre o
Quando os cinco homens entraram, mais desPríncipe da Synagoga:
encontrado ia o alvoroço em casa de Jairo. EleNão temas ! Crê na minha
palavra que é a vavam-se preces como vôos de azas, pedindo mide
Deus!
sericordia ao Senhor; depois as promessas cespalavra
Então, todos aquelles incréos, em alvoroço do saram, e eram apenas surdas lamentações sobre
milagre promettido, quizeram acompanhar Jesus o corpinho da creança morta. Jesus, á porta, pere Jairo; mas por ordem do Mestre, foram apenas guntou :
Pedro, Jacobo e João, irmão de Jacobo.
Porque vos alvoroçaes ? Porque tanto
gemido e tanto pranto ? Serenae os vossos corações, guardae as vossas lagrymas, que a menina
não está morta, e apenas dorme...
Isso ouvindo todos riram como ás insensatas
palavras de um visionário; e o Mestre, deante
da falta de fé daquella gente, expulsou a todos,
dizendo :
Aqui só permanecerão os que têm fé e
amor -porque a misericórdia não é feita nem de
pedras nem de cardos.
Depois, acompanhado dos que com elle tinham vindo, e mais também da esposa de Jairo,
entrou no quarto da menina.
BB
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Branca e immovel a formosa creança jazia
com os olhos cerrados, a fronte muito pai lida,
envolta na aureola dos seus cabellos loiros. Jesus
achou que os olhos fechados eram como um céo
azul dentro das nuvens negras de uma tem pestade. Amai aíflieta - que, apenas no quarto, se
debruçara chorando sobre o leito da filha morta —
ergueu-se de repente, grande, trágica, dolorosa,
indo cahir ajoelhada aos pés do Rabbi, que tinham o pó das estradas :
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ajoelhados rezavam. Jesus sorriu outra vez,— e
tomando a mão da menina, murmurou como
uma caricia:
— Vem, minha filhinha, levanta-te!
E logo a menina, como si as palavras divinas
lhe dessem azas, levantou-se sorrindo, e foi cahir nos braços paternos...
Depois abraçou Jesus que a estreitou ao peito
longamente, amorosamente,cobrindo-a de beijos,
deante da derramada alegria de Jairo e de sua
esposa, deante do assombrado espanto dos companheiros.
Mas aos paes do anjinho parecia, vendo Jesus
abraçar e beijar a filha resuscitada, que um mila—e que aquelle
gre tambem n'elle se operara,
Deus pela primeira vez era um Homem...
(Historias da Vida e da Morte.)
Rio-1904.
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-Jesus de Nazareth, olha
^^^M^^W^^^^M
esta
minha
dor
e
salva
ara
a
f^y^f^y
para
micriança, única filha das
nhas entranhas'
vJ.
e
sorriu,
Rabbi Jesckoua
disse n'um outro sorriso:
—Tem fé, mulher!
Houve um longo silencio;
n'esse minuto de espanto, Jesus dirigiu-se para o leito.
Todas aquellas pessoas eram
como estatuas petrificadas: a
mãe do anjinho ainda ajoelhada, os cabellos soltos como
a cólera do oceano, com os
olhos em êxtase fitava Jesus
e a menina; Jairo pallido e
im movei segurava a cabeça
entre as mãos. Pedro, Jacobo
e João, a um canto da sala,
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Thomaz Lopes.
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AO DR. JOSÉ CARDOSO DE MOURA BRAZIL
COMPLACÊNCIA DIVINA - MANIFESTAÇÃO DA GRAÇA, -TRADUZ-SE
NA BONDADE •- RFFLFXO DO CEU NA
^ SUBLIME FORMA DA CARIDADE NO MUNDO. «*> «^ VÓS, MEU AMIGO.
EM QUEM FÜLÒURA. NO
»^eT,Y™
MAIS
ALTO GRAU, ESSE PRIVILEGIO DOS ELEITOS, PRELIBAES, ANTF O
QUADRO DOS BFNS, QUE HAVEIS PRODICAUSADO, O INEFFAVEL JÚBILO, RESERVADO AOS QUF. TRIUMPHARAM DA
MORTE, o£> «fc> SOU UM EXEMPLO
MUN.F.CENTF. BONDADE. <*, <*> Á CULMINÂNCIA SClSW.A F PROFISSIONAL,
nnFATrSifnnf*
PEL° CSFORÇ° DO ESTUDO E DA OBSERVAÇÃO; Ã SUPERIOR INTELLIOENCIA,
AUXILIADA
2S^JSS??£
PELA FIRMEZA DE VOSSAS PERITAS MÃOS E A VOSSA DEDICADA ASSISTÊNCIA,
POR MAIS DF QUATRO MF7FS
DE MEUS °LHOS Á LUZ- «** **» CONSENTI, POIS,
QUE NÃO VOS OBEDEÇA, FNCFRRAN^V.?.AK^EfT,TL,1ÇAO
DO-ME NO SILENCIO, E QUE PUBLICAMENTE SF. EXPANDA MINHA GRATIDÃO
POR ESSFS SFRVIÇOS DF VAI OR
INESTIMÁVEL, SOBREDOIRADOS PELA DELIOADE-A, COM
QUE OS PRESrASTES, DANDO A MAIS GENFROSA INTERPRETAÇAO AO CITO TUTE ETJUCUNDE DO PRÍNCIPE DOS ORADORES
ROMANOS. og=> <&> JUNTAIS ÓWERK
BRAZILEIRO, AOS LOUROS DA SCIENCIA OS NÃO MENOS IMMARCESSIVEIS DE
AGRICULTOR PROGRESSISTA NÃO
VOS TENDES POUPADO A SACRIFÍCIOS PARA CONVENCER OS NOSSOS FAZENDEIROS DE
QUE A POt VCUI TURA
NO BRAZIL NÃO E UTOPIA. og=» og=» VÓS, QUE CONHFCFIS, A FUNDO E POR FXPFRIENCIA
A DFSASTPOSX
CRISE DE NOSSA LAVOURA E OS REMÉDIOS PARA DEBELAL-A, PODEIS, HOJE,
QUF DE NOVo' PRESÍDIS Ã SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA, REAL1SAR VOSSOS NOBRES INTUITOS, SI OS PODERES
PUBI K OS VOS
APROVEITAREM A PATRIÓTICA VOCAÇÃO, INCONTESTÁVEL COMPETÊNCIA E MÉRITOS
EXCFPCIONAFS «^ o&L
A
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RIO, 3 DE NOVEMBRO DE 1004.

WIEPP$L
( Lord Byron )
I

Ferira-se em Pultava a acerrirha batalha,
Em que o sueco heróe revez cruel soffreu;
Pelo cruento chão cadáveres espalha
O exercito, que alli campanha extrema deu.
Gloria, regio poder, deidades inconstantes,
Como esses, de quem são os ídolos impuros,
Seguiram do Autocráta as armas triumphantes
E us fortes de Moscow, de novo, estão seguros,
Em quanto não desponta o dia formidável,
Que de mais alto nome e exercito mais forte
Deverá registrar, em anno memorável,
Vergonhosa derrota e a mais infausta sorte.
Desbarato fatal! Naufrágio miserarido!
Ein tempo algum se viu abalo tão
Foi raio, que, de chofre, um homemprofundo!
fulminando,
levou consternação e assombro a todo mundo.
II
ta! da guerra o vaivém. Carlos Doze aprendia
<v fugir. Sem parar, transpunha em seu cavallo
ampinas e caudaes. No sangue,
o tingia,
Ira licito ver o seu cada vassallo. que
Para cobrir-lhe a fuga, oh quanta mortandade!
mguem, a censurar essa ambição sem freio
C vencido humilhou na hora, em
que a verdade
J '¦ do poder não tem o minimo receio.
Perde o rei o corcel. Oietta o seu lhe cede,
t- entre inimigos vai morrer,
prisioneiro.
Após longo galope, inútil,
despede,
Abate-se o corcel e cospe oquecavalleiro.
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Cumpre ao rei poise a fronte, exhausta de fadiga,
Das selvas no mais fundo, em solidões sombrias.
Ao continuo bradar das forças inimigas
E ao nocturno clarão, longínquo, dos vigias.
E é por descanso tal, por laurea tão sangrenta
Que, luctandò, as nações riqueza e força exhâurem!
Arrancam-rVo ao torpor da queda violenta,
Sem meios desprezar, que as forças lhe restaurem.
Rigidez da inacção lhe tolhe cada membro;
Das feridas á flor congela-se-lhe o sangue.
Aggrava-se-lhe a febre ao frio de novembro,
Recusando-lhe o somno á celha ardente e langue.
E, entanto, arcando o rei com tanta adversidade,
Supporta, nobremente, amargas provações;
Avassallando a dôr, domina-a co' a vontade
Tal Como praticava, outr'ora, entre Nações.
III
Tem alguns generaes (quão poucos)! a seu lado,
— Resto de urn só combate —heróicos e fieis.
Triste e mudo, cada um, por terra está deitado
Ao pé de seu monarcha e em meio dos corceis.
Força é que, igual ao bruto, o homem, no perigo,
Co' as mesmas precisões, ás" mesmas leis se dobre.
Mazeppa, um dos fieis, procura seu abrigo
Sob um, d'elle rival, robusto e velho robre.
O velho hetman da Ukraniá; exemplo de coragem,
Da fadiga prescinde e, próximo apparelha
A seu nobre ginete um leito de folhagem ;
Almofaça-lhe a crina, alisa-lhe a centelha;
Do freio, do bridão, das cilhas o liberta;
Folga, vendo-o comer, sem repugnância, o feno;
Pois era de temer lhe fosse ingrata a offerta
Da vegetal ração, molhada do sereno.
O ginete, que ao dono imita em galhardia,
Nunca fez cabedal de mantimento, ou leito
Dócil, bem que fogoso, á rédea obedecia;
De nada se escusava, a tudo estava affeito.
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QO tartaro animal, felpudo, vigoroso,
Vencia em rapidez um furacão do outomno.
A um gesto obedecia, attento e pressuroso
E orelhas aprumava, ouvindo a voz do dono.
Toldasse negra noite o azul do firmamento,
Fosse entre muitos mil occulto o cavalleiro,
O instincto lh'o mostrara; ir-lhe-ia em seguimento,
Qual vai da mãi no encalço a cria do cordeiro.
IV
Isto feito, Mazeppa estende o manto em terra,
Encosta ao robre a lança, e, provido, examina
Si pólvora bastante a cassoleta encerra,
Si não soffreu a pedra e o fecho da clavina;
Passa a mão na bainha e em copos de seu sabre;
Sonda si está bem preso e inteiro o cinturão.
Cauteloso, depois, do chão levanta e abre
O sacco, onde guardou mesquinha provisão,
E ao monarcha a offerece e ao séquito presente
Sem formulas, que exige o ceremonial.
O real fugitivo acceita, sorridente,
Por gesto" affirmativo, a refeição frugal.
Ostentando alegria, ausente de sua alma,
Finge que não succumbe ao marcial discrime;
E com segura voz, em attitude calma,
Dirige-se a Mazeppa o rei e assim se exprime :

Não escapava, entanto, a crises dolorosas.
A's musas, á mulher paixão votava, cega.
Quanta vez, com desdém tratando as caprichosas,
Preferia luetar no accêso da refrega! .
Mas... passava depressa aquella intensa fúria.
Outro livro ia lêr, tomava outras amantes;
E, de novo, cedendo aos hábitos da incúria,
Dava no seu palácio as festas mais brilhantes.
Varsovia, toda em peso, aos bailes lhe assistia.
Alli vinham porfiar as classes mais selectas;
Dos proceres a flor ao lado resplendia
Do Salomão polaco. O rei pelos poetas
Era chamado assim. Um delles, renitente,
negar
(Pois não tinha pensão) teimava em lhemordente
A honrosa anthonomasia e em satyra
Disse que não sabia os reis lisonjear.

em justa, cultivava
vivia a exercitar-se.
versos, que assignava —
(artistico disfarce).
Um Palatino havia, illustre de ascendência,
Rico, qual mina rica, aurifera ou de sal;
E de tanta altivez (vertigem da insolencia!)
Que pretendia vir de origem divina!!
Ninguém, afora o rei, de mais predica mento!
A' força de incubar brazões e cabedaes,
Chegou a acreditar que o ouro e o nascimento
' Entre os nossos, de peito e braço vigoroso,
Eram méritos seus, virtudes pessoaes.
Hábeis no forrageio e em toda a mareia lida,
Ninguém ha como tu, Mazeppa valoroso,
D'outro modo pensava a sua esposa amável.
De tão activa faina e lingua comedida.
Contando lustros seis de menos que o marido,
Soffria do consórcio o jugo intolerável
Bucephalo, Alexandre açodem á memória
E anhelavà por vel-o, em breve, sacudido.
Em ti, em teu ginete —o mais completo par;
Sobrepuja á da Sçythia a tua immensa gloria,
Após crebro desejo e timida esperança
e
mar».
Si é caso de passar, luetando, terra
E lagrimas de adeus, sagradas á virtude,
Noites d'ancia, em que a mente e o corpo não descança,
E Mazeppa acudiu :' Maldita a escola, aonde
Depois de muito olhar, vibrado á juventude,
A perícia ganhei de estribos e de arções !
— «E por que, bravo chefo? (O rei prompto responde) Vivendo dos salões no pleno movimento,
Si foram para ti profícuas as lições?»
Em dansas e canções somente embevecida,
Ella estava á mercê do critico momento,
- «Temos muito que andar e muita escaramuça,
Em que a mulher mais fria, é, sem luetar, vencida,
(Em que ha dez contra um por parte do inimigo)
Primeiro que os corceis, deixando a plaga russa,
E outorga, complacente, a seu querido esposo
Do Dnieper além encontrem bom pascigo.
Titulo, que é p'ra o céu valente passaporte,
Do qual (celebre coisa!) é menos orgulhoso
E' longa a narrativa e impõe forçada vela.
Quem num quinhão maior o recebeu da sorte.
Sire! íieveis descanço ao corpo fatigado.
Eu da escolta real serei a sentinella,
V
Co a vigilância, própria ao mais fiel soldado.
-< Quero essa historia, sim! Talvez que possa dar-me Mancebo era eu, então, de varonil belleza,
Somno, á que estou revel.— > Pois bem ! Nessa esperança (Desculpai-me aos setenta a frivola jactancia!)
Ninguém (digo-o, bom som), do povo ou da nobreza,
Doze lustros atraz, meu rei, vou remontar-me,
Hombreava comungo em graças e elegância.
E os factos despertar, dormentes na lembrança.
Pullulava em meu seio a seiva exhuberante,
Era... quando eu chegara ás vinte primaveras;
Da força e bom humor, que é dom da mocidade;
Casimiro reinava. Eu, desde a puberdade,
rei!
Sábio,
deveras;
seu.
Exprimia belleza e vida este semblante,
alistei
Me
Que
pagem
Mas pouco semelhante a Vossa Magestade.
Que, hoje em dia, só diz tristeza e austeridade.
Não foi conquistador, não deu esses combates,
Que reduzem um povo á condição de escravo.
Afora de Varsovia os cal idos debates,
Nada mais perturbou o seu repouso ignavo.

De farcistas um grupo,
As musas e em rimar
Eu também editei uns
cThyrsis desesperado»

O tempo, a guerra, o afan dir-se-ia me apagaram
Na fronte d'alma a luz. Feições tão differentes
Tomei, tanto do rosto as linhas se alteraram,
Que hão de desconhecer-me amigos e parentes.
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Precedeu tal mudança o tempo, em que ao domínio
Da velhice quebrei. Podeis dar attestado
Que em forças e valor em mim não ha declínio;
Que a lucidez da mente hei sempre conservado.
Nem d'outro modo, Sire, eu fora em vossa tropa
Um chefe, e nem me achara aqui, neste momento,
Velha historia a contar de um robre sob a copa,
Em que pesa o docel de umbroso firmamento.
Thereza... Não lhe pinto as formas e a figura.
Asiáticos tinha os olhos, como os tem
Cruzada geração gentil, que da mistura
Do sangue polonez e musulmão provém.
Olhos, que tintos são das trevas no negrume;
Que estampam deste ceu a carregada face,
Das pupillas vibrando embaciado lume,
Qual da lua o clarão, que, á meia noite, nasce;
Grandes, sempre
Como que d'essa
Metade languidez,
Sendo, porém, na

de luz nadando em plena enchente,
luz se fundem no fulgôr;
metade chamma ardente,
essência, um puro e casto amor;
Revestem a expressão serena do que expira
Pela fé, a fitar, extasiado, o empyreo,
Qual si fosse volúpia o fogo atroz da pyra
E ante-gosto celeste a fragoa do martyrio.
Semelhava-lhe a fronte um lago em claro estio,
Onde inflammado o sol os raios reverbéra,
Onde, tímida a vaga abafa o murmúrio,
Onde vem espelhar-se a tinta azul da esphera.
A fronte, os
E inda amo
Como eu, si
Amam com

lábios seus... Que mais dizer? Amei-a
essa mulher. E todos os que são
amor lhes lança aos pulsos a cadeia,
energia e férvida paixão..

Amam, té no furor. Em seus ultimos annos,
Persegue-os, vaga, inane, a sombra do
Tal Mazeppa hade ser, emquanto entre passado.
os humanos,
Fôr dos vivos no rói seu nome contemplado.
VI
Foi vel-a e suspirar...
Não falou; mas senti
Signaes, accentos ha,
Que ninguém definiu,

Um n'outro o olhar cravamos.
que fui correspondido.
que vemos e escutamos,
mas tem alto sentido;

Scentelhas do eu pensante, involuntárias, vivas;
Mysteno a repoisar do
no recesso;
Linguagem singular de peito
phrases expressivas,
Brotando, a seu pezar, do
coração oppresso;
Anneis de ignea cadeia, unindo em doce affecto
Almas e corações, que um do outro ser ignoram;
no, cujo poder electrico, secreto,
Serve de conductor a chammas,
que devoram.
Foi vel-a e suspirar. Occasiões diversas,
ralando-lhe, a paixão, á custo, sofreei!
Apresentado fui. Em sala, nas conversas,
A minima suspeita oceasiâo não dei.
Ardia por abrir-lhe o
em desafogo;
rraca, e tremula a voz peito
nos lábios me expirava.
Um dia, finalmente... Havia certo
jogo,
1 uenl distracçao,
que as horas enganava;

S)

Era... Esqueci-lhe o nome... Entramos na partida
Por um facto... Qual foi?... Não sei dizel-o, ao certo
Ella era o meu porvir, o sol de minha vida;
Queria vel-a, ouvil-a e d'ella achar-me perto.
Eu que a velava então, com vigilância activa
(Assim possa velar quem ora nos vigia!)
Pude verificar que estava pensativa
E ao jogo, á perda ou ganho, indifferente e fria.
Longas horas jogou, mostrando, bem patente,
De alli permanecer o tácito desejo,
Mas não para jogar. Passou-me pela mente
De clara intuição um súbito lampejo.
De seu modo e semblante a calma impaciência
Coragem me infundiu. Contendo-me nos gestos,
Mas derramando a phrase em doida incoherencia,
De insensata paixão rompi o dique aos estos.
Insensível não foi ao meu confuso appello,
(E ha de ouvir-me, outra vez, de modo favorável)
Mostrou-me que não tinha um coração de gelo.
A recusa no amor é sempre revogavel.
VII
Amei e amado fui. Si, ao que se diz, nenhuma
Das fraquezas de amor, ó nobre rei, sabeis,
Convém que a minha historia encurte e que resuma
Lances, que (é de esperar,) de frivolos taxeis.
Coube a poucos, porém, a rara faculdade
De refrearem n'alma o impulso das paixões;
Ou, como Deus mostrou em Vossa Magestade,
De reinar sobre si e mais sobre Nações.
Sou chefe, ou antes... fui... Regi da governança
O difficil timão com dextra cauta e firme;
Tropel d'homens guiei ás lides, á matança...
Mas da vida no afan não soube dirigir-me.
Amor, que é dom do céu, cahindo no exagero,
De ventura, que ha sido, em magoa degenera.
Era em ancias cruéis, em vivo desespero,
Que eu, febril, numerava as horas de uma espera.
O dia era sem paz, a noite não dormida;
Só gozava a seu lado instantes de delicias.
Como a recordação melhor de minha vida,
Guardo sua affeição, seus mimos e caricias.
Da Ukrania abrira mão por ver-me, neste instante,
Pagem feliz de então, possuindo fina espada,
Dono do coração de tão formosa amante;
Na mocidade em flor, saúde... sem mais nada.
< Dobra a dita o mysterio ». Eu penso bem diverso;
O dito popular, não tem justo motivo.
Quizera possuil-a á face do universo...
E tinha pejo até de meu amor furtivo,
j
VIII
Os que amam Argos têm. De breve tempo ao cabo,
Deram em nosso ninho. Ai! Nessa oceasiâo
Devera mais cortez comnosco ser o diabo...
O diabo!!... Talvez o culpe sem razão.
Talvez autor do mal foi santo desastrado,
Que, d'ocio longo farto, a bile extravasou.
Um grupo de espiões, bem próximo emboscado,
Tomou-nos, de improviso, e presos nos levou.
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Raivoso estava o conde, eu díarmás desprovido.
Estivesse; porém, forrado de armadura,
Contra essa gente hostil, em numero crescido,
Não pudera luctar naquella conjunctura.
Perto 0 solar ficava, a povoação distante,
Eu sem auxilio algum contar. Amanhecia.
Acreditei chegado' o meu supremo instante,
E que a luz doutro sol não mais brilhar veria.
Rezei á Virgem Mãi e a uns santos... Quaes?... Que importa!?
E com resignação dispuz-me para a morte.
Do castello' feudal eu fui levado á porta.
Nunca mais vi Thereza e nem lhe soube a sorte.
Para seu mau humor justificar, de sobra,
Bastava ao Palatino a recebida injuria.
Uma idéia, no entanto, a cólera lhe dobra...
— A eiva em seus brazões de bastardia espúria.

Conseguiu abafar os sons de minhas vozes
A volverem aos vis apôdo por apôdo.
Desforcei-me, depois. Agora, esse castello
Que tão garboso foi, não passa de um d stroço.
1 íllo;
Caiu-lhe a torre, a ponte, o pórtico tão bbllo
fosso.
de
signal
e
nem
Não lhe resta uma trave
Nos campos em redor nenhum rebento nasce,
Excepto no lugar antigo do salão.
Ninguém, que esse logar deserto atravessasse
Diria ter havido alli um torreão.
'-^J^Ti t:lB IT .^ÉÉffXW
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Repugnava-lhe crer que em seu antigo escudo
Ousasse alguém pôr quebra e deturpai-o assim.
Isto cm quem aspirava á primazia, em tudo;
Que impor-se a todos quer, e muito mais a mim.
Um pagem! Santo Deus !... Até parece incrível!
Si um rei fosse, podia o esposo conformar-se...
Não vos pude pintar o seu furor terrível...
Mas os effeitos d'elle em mim vão demonstrar-se
IX
Já! o cavallo aqui! E veio num momento!
Era um nobre animal, um tartaro da Ukrania.
Como que em si pintava a acção do pensamento,
Que muito mais que tudo é célere, instantânea.
De véspera apanhado, indomito, bravio;
Virgem de espora e freio, as largas ventas incha;
Selvagem como o gamo, em mattas erradio,
Fumega, eriça a crina e, horripilado, rincha.
De raiva e medo espuma; oppondo resistência
Tenaz ao que o segura. E' vão seu grande esforço.
Trazem-m'o. Muitas mãos me agarram, com violência,
E em forte correame arrocham-me a seu dôrso.
Soltam-n'o, á discrição. Um vigoroso braço
De chicote lhe dá. Dispara, em continente.
Avante! Eil-o, impellido, a devorar o espaço,
Com rapidez, maior, que a tumida corrente.
X

<Hop! hop! GaloparF O fôlego eu perdera;
Nem podia saber que norte ia levando.
Naquelle instante o sol, esplendido, rompera,
E o fogoso corsel, fugia, resfolgando.
O humano, ultimo som, que o vento me zunira,
Desde que do solar partimos, de arrancada,
A corja dos servis, á uma, o desferira,
Num tripudio de escameo, em fera casquinada.
Logrei romper uns nós, que me retinham preso
Pela cabeça á crina; a meio o corpo ergui,
E contra a escrava grey, em justa raiva acceso,
Vociferei vingança, imprecações brami.
O estrepito, porém, dos cascos, que, velozes,
Tropeava o corcel, parece que, de todo,

Vi os seus paredões, de fogo devorados;
Os tectos desabar com fúnebre estampido;
Vi com torvo prazer dos solhos abrazados
Como chuva, escorrer o chumbo derretido.
Contra meu braço ultriz não lhes serviu de abrigo
O forte paredão. Quando elles me arrojaram
Num relâmpago preso, ao máximo perigo,
Que julgavam de morte, ah ! nunca suspeitaram
Que um dia, regressando, á frente de mejsnada,
Dextro no manejar clavina, espada e lança,
Respondesse á incivil, forçada cavalgada;
Tirando do aggressor justíssima vingança
Triste gracejo foi prenderem-me a um ginete
E lançarem-n'o, solto, em correria infrene
Vinguei-me. D'elles fiz, por minha vez, joguete
E no ajuste final fiquei mais do que indcmne.
Tudo está no esperar. Não ha poder na terra,
Que resista ao constante esforço, paciente,
De quem, como um thesouro, a própria injuria encena
Nos penetraes do peito e sempre a tem presente.

¦
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Que ferindo de morte as folhas e os rebentos
E mudando seu verde em rubra côr mortal,
Fazem-nos parecer cadáveres sangrentos,
No campo da batalha em fúnebre estendal,.

XI
Como de um vendaval levado sobre as azas,
O filho da Tartaria, em phrenesi, corria.
Longe tinham ficado as derradeiras casas;
Do horisonte em confins Varsovia se perdia.
Como atravessa o ar um meteoro ardente,
Quando a luz boreal a nuvem fende e um rasto
Espalha de fuzis, tal, célere e fiem ente,
Galopava o corcel no steppe árido e vasto.
Deshabitada chã, estéril natureza,
Negra floresta ao fundo. Em rápida visão
Perpassava ante mim alguma fortaleza
Das que barreira põe á tartara invasão.
Fazia exactamente um anno, nessa data,
Tinham os spahis lutado na planura,
E no rubido chão de seus corceis a pata
Aniquilado havia os germens de verdura.
Era o" cariz do ceu sombrio e pardacento;
,;•_:
A viração gemia em tão plangente voz,
Que eu respondera, accorde, aquelle seü lamento
Si ai, ou prece, coubera em curso tão veloz.
Meu gélido suor da fronte ia cahindo
Do excitado corcel na crina hirta e revolta;
E elle, sempre em terror e cólera nitrindo,
Proseguia, sem pausa, em seu correr, á solta.
Muitas vezes julguei que o Ímpeto afrouxasse;
Em vão! Meu leve pezo os rins não lhe peiava;
Era antes aguilhão, que os passos estugasse
Do animal, cuja força a cólera dobrava.
Nitria, si eu tentava os membros doloridos
E tumidos soltar dos complicados nos.
Falei-lhe. Foi peior. Si bem que enfraquecidos,
Espantavam-n'o mais os sons de minha voz.
Fez-lhe impressão de açoite o accento meu. Pulando
Rasgava, como um raio, o safaro pragal,
Qual si aos ouvidos seus vibrasse, retroando,
Fragoroso clangor de trompa marcial.
Manando-me, abundante, o sangue
Cerrava-me, inda mais, dos nós a
Tinha garganta e lingua, ardentes,
Ao mais vivo queimôr de violenta

das feridas,
forte rede;
resequidas,
sede.
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Quando, após longa noite, em que bem forte neva,
Tão hirtas volve o gelo as frontes dos que jazem,
Que o corvo, alli buscando a sanguinosa ceva,
Não n'as pode encetar (tão rígidas se fazem!)
Desconversavel ermo, em sarças abundante
Em robres colossaes, pinheiros corpulentos,
Que, por ventura minha, uns doutros bem distantes,
Me evitavam ao corpo embates violentos.
Vergava ao pezo meu, sem magoar-me, o tojo.
Eu soffreava a dôr. Das chagas sobre as bordas
O sangue concelára. Eu fora ao chão, de rojo,
A não tolher-me a queda o vinculo das cordas.
Na treita do cavallo, e quasi a dar-lhe tope,
Lobos em alcatéa, a quem a fome instiga,
Vinham no prolongado, especial galope,
Que tira aos cães o ardor e o caçador fatiera*
Iam-nos sempre após. Nem quando o sol nascera,
Nos deixaram a pista. Eu vi-os, bem visinhos,
O bosque a contornar, bem como percebera
O seu leve pisar, á noite, nos maninhos.
O que eu não dera, então, por ver-me libertado,
De sabre ou chuço em punho, em meio á malta fera!
Si houvesse de morrer, por ella devorado,
Prazer de a debastar, ao menos, me coubera.
Quando o corcel partira, igual a um pé de vento,
Era desejo meu chegasse a seu destino.
Temia lhe faltasse agilidade e alento;
Em vão! Tinha o vigor de um alce montesino.
O furacão de neve, a resvalar de cima,
Quando, offuscante, cega e esmaga o camponez,
Que, fugindo ao perigo, á umbreira se approxirna
Onde pisou, ha pouco, a derradeira vez,
Mais rapidez não tem dos ares na passagem
Que n'aquelle correr, phantastico, sem tregoas,
Esse ardego corcel, feroz, hyper-selvagenC
No atravessar o bosque, a devorar as léguas.
Mostra furor igual mimalho, a quem negada
A bonequinha foi; ou antes, a mulher,
Que perante a rival, do amante melindrada,
Do capricho á mercê desaggravar-se quer.
XIII

A entrada da floresta estava já bem perto.
Em qualquer direcção, á massa de verdura
Limite não achava o meu olhar incerto;
Tal era a vastidão da intermina espessura.

Transposto o bosque foi. A tarde começara.
Posto corresse junho, o ar dava arrepio;
Ou nas veias, talvez, o sangue me esfriara;
Que o longo soffrimento abate os de mais brio.

Viam-se aqui, alli, arvores priscas. Nunca
í ufão, que da Sibéria irrompe em bravos roncos,
*)ue despe á selva a coma e d'ella o solo junca,
A'em de leve, abalou aquelles grossos troncos.

Eu não era, aliás, o que pareço agora.
Tendo o Ímpeto em mim de uma1" caudal de inverno,
Mostrava, alvoroçado, o sentimento, embora,
Não definisse bem o seu motivo interno.

Rareavam, porém, taes arvores. Seus claros
:nchiam-nos _e tojo uns viridentes brotos
Na exhibicão vernal de seus enfeites raros,
Hlesos, até alli, do outomno aos rijos nótos, *

Mesmo cheio de horror e cólera, sentindo
De profunda vingança o estimulo cruel,
Fome, frio, vergonha e males mil curtindo,
Amarrado, em nudez, ao tergos de um corcel
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Era d'esses que, sendo a plantas conculcado,
Qual serpente, alça o collo e investe c'o aggressor.
Por largas horas preso em laços intrincados,
Não era de extranhar vergasse á tanta dôr.

O peito do animal affronta e quebra a onda,
Que ao pescoço lhe sobe. Impetuosa, avança;
Contra a lubrica praia, às cegas, esbarronda.
Nella, porém, não vi lampejo de esperança.

A terra aos olhos meus tornára-se invisível.
Vi de nuvens no céu veloz revoluteio.
Pareceu-me ir á terra. A queda era impossível,
Que me prendiam nós do mais cerrado enleio.
Tinha o cérebro em fogo a percutir-me a craneo,
Compresso o coração num tomo de agonia,
Um momento pulsou ; parando, subitaneo,
O céu — imménsa roda —ein cima se movia.

Si tivera, até ahi, angustia e desalemo
Enlutava o porvir terror, noite aborrfida.
Não sei quanto durou a pausa do tprmento,
Nem si era o sopro meu o fôlego da vida.

Quaes ebrios —ante mim as arvores nutáram;
Tênue luz vislumbrou-me aos olhos, de relance.
Nada mais vi, depois. Por ancias taes passaram
Os que tocam da vida ao derradeiro transe.
No tumulto infernal d'aquella correria,
Em que a treva, ou mais leve ou densa, me affrontava,
Tentara recobrar do animo a energia;
E minha posição o esforço me frustrava.
Eu era semelhante ao triste, que
E, agarrado a um pranchão, do
Agora submergido, agora á flor
A cujo impulso vai em direcção

naufraga,
mar a fúria arrosta;
da vaga,
da costa.

Deslumbrantes clarões, que o cérebro nos sulcam,
Que, mesmo olhos cerrando, os vê a mente esperta,
E incipiente febre em quem os nota inculcam:
— Tal a imagem, então de minha vida incerta — .
Esse estado passou. Foi breve o soff ri mento.
Veio após turbação, peior que a própria dôr.
Receio de sentil-a igual nesse momento,
Em que o marco da vida eu tenha de transpor.
Antes de ao pó volver é força (ao que supponho)
Que ao mortal accommetta angustia, inda mais forte.
Que importa! Muita vez expuz, qual inda exponho,
Com arrojo, a cabeça á quasi certa morte.

'...

XV
Fumegante o corcel, na bocea espuma branca,
Mudados crina e pêllo em jorros dje goteiras,
Vacillando nos pés, arrostra co' a Carranca
E consome em salval-a as forças derradeiras.
Chega ao cimo, afinal. A noite, pouco densa,
Descortinar deixava um plaino, quf se espraia
Pelo horisonte, além, e d'area tão extensa,
Que, si medil-a quer, o olhar cansa e desmaia.
Tal abysmo sem fundo
Da lua, que nascia, ao
Manchas brancas, aqui,
Via, em mixto confuso,

o sonho ros figura.
pallido claião,
alli a relv. escura,
a mosque?r o chão.

N'essa plaga, porém, tão, muda e tão soturna,
Nem signal lobriguei de choça—; ermo completo.
Nem vacillante luz de lâmpada nocturna
— Estrella, que annuncia hospitaleiro tecto.
alude
Si, qual por irrisão, eu visse da pai
zombeteiro,
fatuo,
um
trasgo
fogo
um
Surgir
Daria sua luz a meu soffrer, tão r ude,
Naquella solidão consolo verdadeiro
Inda sabendo, ao certo, o que er_i aquelle fogo,
A sua apparição eu d'alma abençoara,
Pois no instante cruel de tão pun gente afogo,
De humana habitação lembrança me acordara.
XVI
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Voltou-me o sentimento. Em que lugar estava?
Congelado, em torpor e grande aturdimento,
Dôr por dôr, sensação por sensação, tomava
Posse do próprio ser, por gradações, e lento.
Tive nova oppressão. O sangue, espesso e frio,
Súbito, refluiu com violento impulso.
No ouvido me vibrou discorde murmúrio;
De novo, o coração me estremeceu, convulso.
A vista recobrei
Qual travéz de
Um constellado
E parecia ouvir

nos véus de uma neblina.
um crystal espesso as coisas via.
céu pintava-me a retina;
o Oceano, que estrugia.

Continuou a andar, tardio, a frou .os passos,
O misero animal, outr'ora tão robusto
Espumante, abatido, arrasta os mem bros lassos,
E a rota, em que voava, agora ven ce a custo.
De uma
Mas que
Inda que
Podia eu

criança á mão seria diri gido.
me aproveitava o seu e tado infirme?
houvesse, então, meus \ inculos partido,
forças ter de alçar-me t dirigir-me?

Para os nós desatar das sólidas cor•reias,
Que eram minha prisão, baldei a tentativa.
O arrocho, inda mais forte, entunli eceu-me as veias;
Não houve allivio á dôr, que se tornou mais viva.

Não sonhei. O corcel, fogoso, espantadiço,
N'um rio se engolphou de máxima braveza.
Em redor espumava a lympha em reboliço,
E ia levando além a sua correnteza;

Sem lhe saber, ao certo, o ponto de parada,
Parecia-me finda a doida correria.
Illuminando os véus da fresca madrugada,
Vinha apontando o sol. Quão lei ito, que nascia!

O cavallo a nadar, de fúria em paroxysmo,
Buscava a riba em frente -uns sitios não sabidos.
Aquelle inopinado e salutar baptismo
Deu-me elasticidade aos membros inanidos.

Como que da manhã a bruma p irdacenta,
Nos ares desdobrando o rorido 1 ençol, ;
Adrede, persistia, espessa, fria e enta,
Recusando ceder o seu lugar ao sol.
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O rubor do astro-rei, só tarde, deu desmaio
Das estrellas no carro á luz, que d'ellas flue.
Seródio o sol vibrou em toda -a força o raio
Da luz —dote do ceu —que o rei da luz possue.
XVII
Da fusca cerração nenhum-signal já resta.
Em frente, em roda, após, so vi andurriaes.
Debalde transpuzera asperrima floresta,
Planície accidentada e turbidas caudaes
Alli mostra-se rica em vegetaes produetos
A virgem natureza, a exuberar prodígios.
Mas de animado ser,— ou racionaes ou brutos —
Não ha presença alguma, e nem siquer vestígios.
Não aceusava o chão indícios de trajecto,
Ou de humano labor. Na herva não se açoita
E nem vôa, a zumbir, o mais pequeno insecto;
Não acorda o silencio um pássaro na moita.
O cavallo, arquejando, exhausto de cansaço,
Como que dos ilhaes quebrado, se rendia.
Tropego, inda marchou por um pequeno espaço.
Nós estávamos sós... Ao menos parecia.
Via o pobre animal seguir, quasi de rasto...
Súbito, pareceu-me, ao longe, um rincho ouvir.
Vinha d'um pinheira!, sombrio, extenso e basto...
O vento era talvez, nos ramos a zunir.
Cirande cavallaria irrompe d'essa matta;
Fórma-se em esquadrões e, lesta, se adianta.
Quero soltar um grito; a voz não se desata;
Sem aos lábios chegar, expira na garganta.
Milhares de corceis, sem terem cavalleiros,
Nessa vasta planície, ás soltas, sem receio,
Giram, caracollando, altivos e ligeiros,
Não tendo humana mão, que lhes imponha freio;
Milhares de corceis de fluctuante crina,
Caudas ferindo o ar e boceas, que das bridas
Inda virgens estão; —de amplíssimas narinas,
Que não foram, jamais, de ferro comprimidas.
Não soffreram nos pés da ferradura o insulto.
Nem na ilharga o baldão de açoite, ou de acicate;
.-ívres qual do Oceano a vaga,
em tumulto,
uma pós outra vem e, alfim, naque,
praia embate
A eqüina multidão, cerrando-se em fileira,
Num fragoroso andar, que a trovoada imita,
para saudar, de forma hospitaleira,
^omo enfermo
Quem
chegou, p'ra mim se precipita.
Coragem recobrando, á vista d essa tropa,
Oebil, solta o corcel um languido nitrido;
Tardo passo aligeira; um pouco, inda,
galopa,
'¦'-, minutos
depois, no chão eil-o estendido.
vcaba de exhalar o seu extremo alento,
em vitreo, fixo o olhar, rígido o corpo. Ainda
:vapora do pello esfluvio fumarento...
-ua excursão primeira e ultima está finda.

Volve a nós
Caracolla de
Retrocede, a
Hirsuto, alto

e se afasta, após breve intervallo;
novo e súbito, de arranco,
saltar. Parece dominàl-ò
corcel, sem malha, ou pêllo branco,
Era o seu conductor. Relincham, espumando,
Os bravos animaes e, tendo visto um homem,
Por instinetivo impulso, afastam-se, ganhando
A galope, os pinhaes, que em sua brenha os somem,
Que desesperação! Permanecia preso
Ao corpo do corcel, que, parte, em mim pesava.
Nao sentia elle, agora, o meu ligeiro pezo,
De que só o livrara, os laços meus quebrando.
Eis-nos, pois, lado a lado,-o morto e o moribundo.
Eu jazia, a luetar nas ancias da incerteza
Que inda o crástino sol viesse neste mundo
Minha fronte aclarar, sem tecto e sem defeza.
Do inicio ao fim do
Das horas a sentir o
Guardando do viver
Para iminente ver o
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dia, assim me conservara,
peso doloroso,
o quanto me bastara
meu final repouso.
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Chegara á essa cruel, final desesperança,
Em que o homem se affaz ao que mais formidável
Si lhe augura haver; pois já, sem esquivança,
Me conformava á morte —ao fim inevitável;
Beneficio real, não menos precioso,
Por vir cedo de mais. E pomos diligencia.
Em d'e!le nos livrar, qual sendo insídioso
Laço, que só se evita á esforço de prudência.

Muitas vezes pedido, em muitas o queremos
Outras antecipado a espada o traz. Remédio
Para os males não é, nem mesmo quando extremos,
E, sob qualquer fôrma, infunde horror e tédio.
Cahir em terra o companheiro viram,
No entanto (é singular!) os que da sorte eleitos,
chegam.
iram-me em fortes nós,
o sangue em coalho ensopa, Gozam em alto gráo, os sensuas prazeres,
que
reso aos dorso do irmão. Com ruido o ar aspiram;
Conservam, ao morrer em seus dourados leitos
te um lado a outro, o bando, em torno a mim
galopa, Tanta paz, qual na choça os desherdados seres;
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QE depois de fruir, delicias alternando,
Tudo que o inundo tem de bello e seductor,
Nada havendo a esperar, e nada lastimando,
Vivem sem apíprehensõés de duvida ou terror,
'ao
porvir, que os homens consideram
(Salvo quanto
Como dos nervos seus o estado lhes permitte),
Em quanto, do infortúnio as victimas esperam
Que os soflrimentos seus attinjam o limite.
Véus, que empanar-lhes vêm a vista desvairada
De que enxerguem na morte um bom amigo impedem;
Julgam que lhe será por ella arrebatada
A sua recompensa —o pomo de seu Éden.
O dia de amanhã lhe houvera dado tanto!
Dia longo, em que a luz serena irradiara.
Não haveria nelle anathema, nem pranto,
E da angustia passada, em pleno, o indemnizara.
Inicio elle será de longa série de annos
Que divisa, atravéz das lagrimas que chora;
Exercer poderá direitos soberanos...
E só ha de fulgir num túmulo essa aurora!?...
XVIII
Ia baixando o sol. Eu preso, sempre, á neve
Desse pobre animal, immoto, iuteiriçado.
Iam alli mesclar-se as cinzas nossas, breve;
Precisava da morte o meu olhar nublado.
Pela ultima vez, ao céu olhos erguendo.
Vi, não longe de mim, um corvo impaciente,
Que, para começar o seu banquete horrendo,
Aguardava meu fim, tenaz, soffregamente.
Voava, vinha ao chão; fazia outros adejos;
De mim se appròximava a cada movimento.
Seguia meu olhar seus múltiplos voltejos...
E já turvava o céu crepúsculo cinzento.
Tão visinho pousou, que, fácil, o matara,
Si me restasse força. Eu fiz ligeiro aceno
Có a mão, que á flor da terra em languidez, baixara
E, de leve, arranhou o saibro do terreno.
Débil som, que é de voz apenas arremedo,
Com esforço penoso ás fauces arranquei.
Isto bastante foi para metter-lhe medo,
E affastal-o d'alli... De nada mais eu sei.
Meu sonho extremo foi celeste e clara estrella,
Que, longínqua, attrahiu a minha vista escura.
Raios de vaga luz, alternos, a involvel-a,
Destacavam-lhe em cheio a divinal figura.
Sahiram da inacção os membros meus tolhidos;
Mas fiquei mergulhado em plena indifferença.
Uma expressão tristonhá havia em meus sentidos,
Vertiginosa sim, mas de uma força intensa.
E .descahi, de novo, em morna lethargia.
Após... um débil sopro, um leve estremeção,
Parada nas funeções, deliquio de agonia,
Quq o sangue me gelou no peito ao coração;
Mais tarde, um faiscar, que o cérebro me cruza,
Violenta pulsação do peito sobre a arcada,
Um requinte de dôr, que em contorsões se aceusa,
Um soluço... um suspiro... e tudo foi... mais nada.

XIX
Despertei. Onde paro?
Este, que vendo estou
E', na realidade, o que
E' certo que num leito

E' mesmo humano aspecto?
e sobre m im se pende?
me abriga um tecto ?
o corpo m eu se estende ?

São mesmo olhos mortaes os olh ds fulgurantes,
Que me estão a fitar com expres 5ão tão doce?
Vendo-os, fechei os meus. Julguei breves instantes,
Que effeito do delirio aquella vis ta fosse.
Moça esvelta, gentil, de longa cabell eira,
Velava-me, sentada ao pé do mu ro. O raio
De seu olhar me deu a sensação primeira.
Que pude experimentar, após lor go desmaio.
Olhos de negra côr, ingênuos, com passivos,
Revelavam por mim angélica bondade.
Fitando-a, convenci-me estar inda entre os vivos,
Não ser ella um phantasma e sim realidade.
A donzella sorriu, quando eu, quebrado o sel'o,
Que ás palpebras me fora um véu tardo e molesto,
Algo tentei dizer, mas sem poder fazel-o:
Um dedo aos lábios poz, em gracjioso gesto.
Recommendava assim que eu me guardasse mudo,
Até que recobrasse a robustez inteira,
Tocou em minha mão e, cuidadosa em tudo,
Almofadas dispoz á minha cabeceira;
Sob as pontas dos pés andando pela sala,
Da porta se abeirou; volveu mansinho, a chave.
Algumas phrases disse em branda voz... Que fala!
Jamais, jamais ouvi accento, tão suave.
Musica havia até no som dos passos d'ella.
Chamara. Os que chamou respondem com a mudez.
Dormiam. Retirando, a dextra aa donzella
Num singelo meneio, oh que protestos fez!
Dizia esse signa! que eu bem seguro estava;
Que podia dispor de tudo no seu lar;
Que dentro havia alguém, que a volta não tardava.
Sahiu. Triste fiquei de alli a sós ficar.-

XX
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Voltou, logo depois, de pai e mãi seguida...
Mas... para que narrar o que me suecedeu,
Desde a hora, em que fui restituido á vida
Nesse cossaco lar, que em si me recolheu ?
Acharam-me no steppe, atado,
Prompto, á próxima choça em
Acordaram á vida, á força de
Quem para ser seu rei estava

semi-morto.
braços fui levado.
conforto
destinado.

Por vingança, um sandeu forjou-me atroz requinte
De angustias. De um corcel ao galopar, sem termo,
Inipeiliu-rne, sangrento e nu e atado, acinte,
Por selvas. Só logrou mudar-me em throno o ermo.
Que homem pôde saber a sorte, que lhe cabe?
Ninguém perca o valor. O forte tudo arrosta.
Poderão, amanhã... nossos corceis. Quem sabe?
Beber e apascentai" na turca riba opposta.
Nunca saudei de um rio as águas, tão contente,
Como as tuas serão, Borysthenes, saudadas,
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Quando te houver vingado a rápida corrente,
A salvo e unido aos meus... Boa noite, camaradas!
E o hetnian preparou do robre sob a rama,
rolhas verdes do bosque e nellas se estendia.
Não achou desusada ou dura aquella cama,
Pois elle em. qualquer sitio, e hora adormecia.

E si, acaso, ao leitor fôr causa de extranheza
De Carlos a mudez, bem franco lhe direi
Que não soffreu Mazeppa a mínima sorprcza,
Pois que, de ha muito, ouvia o resonar do rei.
Barão de Paranapiacaba.

ADVERTÊNCIA

Desempenhava então, esse cargo um cavalleiro polaco chamado Mazeppa, nascido no Palatinado de Podalia. Alistara-se pagem aluinno de João Casimiro, em cuja corte aprendera noções de litteratura.
Reveladas as relações amorosas, que travara com a mulher de um fidalgo de Varsovia, foi por ordem
d'este, amarrado, em completa nudez, ao dorso de um cavallo bravo, que impelliram, solto, á discrição. O animal, oriundo da Ukrania, disparou direito aquella região, onde chegou, conduzindo Mazeppa, semi-morto de
fadiga e fome. Soccorido por alguns camponezes, ficou residindo entre elles, por longo tempo, dando provas de
grande valor em algumas excursões contra os Tartaros.
Em virtude de sua instrucção litteraria, foi' altamente considerado pelos Cossacos, e, a tal ponto avultaram
seus créditos, que o Czar o nomeou príncipe da Ukrania >.-Voltaire, Historia de Carlos3XII, pag. 196.

... A nomeação de Mazeppa para hetnian da Ukrania data de 1687 Neste posto soube o velho chefe angariar a affeição da Czar Pedro I, que o elevou a príncipe d'aquelle domínio. Querendo : tornar-se independente,
trahiu a Pedro o Grande por oceasião da guerra d'este com Carlos XII. batendo-se em Pultava a favor do monarcha sueco. Vencido com elle, refugiou-se na Valachia, e, mais tarde, em Bender, onde morreu em 1709.
...«Ao rei, fugitivo e perseguido, morrera o cavallo. Deu-lhe o seu o Coronel Oietta, que se exhauria em
sangue, a manar de larga ferida. Assim, alçaram por duas vezes á sella, quando em fuga, aquelle conquistador,
que não pudera ganhal-a durante a batalha. (Ibid, pag 216)

...O rei seguiu por outro caminho com alguns cavalleiros. O carro, por elle oecupado, fracturou-se. Tornaram a subil-o ao arção. Para cumulo de infortúnio desgarrou-se, á noite, num bosque:
sem coragem, que
lhe supprisse as forças esgotadas, exacerbando-se-lhe as dores das feridas, vendo o cavallo jalli,
prostrado de cansaço,
deitou-se, algumas horas, ao pé de uma arvore, em risco de ser, a qualquer momento, sorprehendido pelos vencedores, que o perseguiam em todas as direcções* Ibid pag 21S.

Gifford dá como heróe da aventura não Mazeppa, e sim um moço, bem conhecido1, de nome Polo.
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0 NATAL POS AFRICANOS
africanos do Rio festejam pelo Natal todos
os seus santos. Os candomblés, os despachos,
0S as
grandes funcções cheias de cerimonias lugubres e ritos enervadores duram um mez menos
dois dias, começam a quinze de Dezembro e terminam a treze de Janeiro com a apotheose do Senhor do Bomfim — entre os santos negros Orixá
ou Oduduá. Nas fétidas chombergas das viéllas
centraes, nas baiúcas escuras, onde os feiticeiros
prosperam com quatro e cinco mulheres, desde o
dia quinze os atabaque e os xequerês distillam no
corpo das filhas de santo a loucura e enfurecem de
saudade os velhos babalãos, os açoba e os aboré.
Nas terrinas de porcellana com frisos d'oiro, nos
alguidarés de barro vidrado gorgoleja o sangue de
uma serie de animaes, nos grandes fogões preparase o a mala da confratemisação dos santos e dos
homens e todos sem descanço fazem os seus pedidos ao infinito, na convivência obrigada com os habitantes do céu.
Este mez africano é o mez das commemorações
dos deuses irnmortaes. Muito tempo antes, os negros
em geral avaros e miseráveis, começam a economisar, e as prostitutas baratas, das ruas da Conceição
e S. Jorge preparam as som mas para os ebós e os
vestidos e as contas do santo a que pertencem na
esperança dos vinte oito dias desesperados em que
a phântasia africana crea um outro carnaval e a cachaça faz delirar de luxuria e pavor a tropa dos
estranhos fetiches.
Os africanos, divididos em orixás e mulsumins
juntam-se nesses candomblés formidáveis. As festas
iniciam-se com a coininemoração do santo a que
pertence o dono da casa e tem mais quatro dias
importantes: —natal, primeiro do anno, Reis e Senhor do Bomfim, apezar de nenhum d'elles ter a
noção do nascimento de um Deus nem da viagem
mystica dos tres reis magos. Os musulmins são mahometanos, adherem aos festejos por costume e receio dos santos alheios; os orixás tem um olyinpo
complicado onde a pouco e pouco os deuses exaggeradamente pagãos vão tomando pela visinhança das
igrejas a semelhança de certos santos do catholicismo.
Um feiticeiro importante, o Alamijo dizia-me:
— Faz pena que a nossa religião não tenha um
deus que mande em todos. Nós temos Orixalá, mas
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Orixalá são tres e ha ainda o avô de Orixalá e um
intruso guerreiro que combateu muito tempo com
esse nome. A gente não sabe o nome do Deus que
creou tudo e então o chama de Orixalá-alun.
Os santos africanos teem com effeito o poder
do desdobramento e só assim chegam a alcançar a
prodigiosa lista da corte celeste catholica.
Nos vinte oito dias de candomblés festeja-se pelo
menos 24 santos: —Exú, o diabo, a quem se sacrifica no inicio das funçanatas e de outra qualquer
ceremonia, Obaluaiê, o santo da vàriòlà, Ogun, o
deus da guerra, Oxo-ocy, Eynlê, Olorô-quê, Obalufan, Orixá-agô, Exú-maré, Orixá-Ogrynha, Ayra,
Oro-minha, Ogodô, Oganjú, Baríí, Orixalá, Baynha,
Dada, Feréúâ, Corico-tó, Dou, Alabá, Lary, e outras
tantas santas, —Iê-manjá, Oxum, Aguará, Oxum-gymoun, Inhasam, Aya-có, a mãe da noite, Obá, mulher de Ogodô, Omin-ô e Ieu-á. Só na enumeração dessa lista de espíritos, esfomeados de sangue
de animaes, percebe-se como por exemplo Orixalá,
Exú e Oxum se multiplicam.
Ao ouvir a historia de cada uma das divindades vê-se então como os santos catholicos influíram
na creação de alguns fetiches. Ogun é S. Jorge, o
santo da guerra, Aquará é Nossa Senhoora da Penha, Ieu-á Nossa Senhora da Conceição...
Só não tem a influencia catholica os santos que
representam os elementos, os phenomenos naturaes,
as moléstias, —o santo das hervas, a santa das
águas, o deus da bexiga, a deusa da morte, o trovão, o raio, a mãe d'agua doce.
Durante os festejos do Natal, os negros, commemorando toda a corte celeste, celebram principalmente um acontecimento especial da sua cosmogonia —a juncção de Shangô, o deus do trovão com
Oxum, a mãe d'agua. Emquanto nas salas cheias de
figuras, com a prateleira dos santos, negros e mulatos uivam em crises hystericas, ou os negros apparecém mascarados de potestades divinas, os velhos
babalãos, como Oloô-Teté, Aboré, Obitaiô, Schmitd
contam na casa de jantar ou na cosinha a tradicção d'esse enlace tremendo.
O conto é curiosissimo.
Shangô era um negro enorme e conquistador.
Passeava de tribu em tribu, pelos sertões, apoderando-se das mulheres alheias. De uma feita, encontrando a velha Olobá, da familia dos Orixás sob a
ardencia do sol pedindo chuva, Shangô forçou-a e
viveu com ella. A velha era uma delicia e a todos
recommmendava o amor d'esse varão, fazendo-lhe
o leito de anêcrepê e abamudá, as folhas olentes
do mangericão. Mas Shangô era moço, ardente,
cheio de seiva, e logo se aborrecera de Olobá,
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K mim me o; tiç/i
como Basilio em Byzancio se aborrecera de DameA' mim mim J'
lis. Uma noite em que a velha descendente do céu
Era uma divindade! Os guerreiros estarreceram
adormecera, ameaçando-o com as coleras de Orixálá, Shangô fugiu e começou pelo mundo uma vida com as frechas na mão e os broqueis de couro de
de pezares e de luctas. Em cada canto surgia-lhe cobra pendentes. Os babalãos alçaram as mãos, e
um inimigo, em cada tribu, uma guerra. Shangô, Shangô olhava-os com sobranceiro desprezo. De
corrido, pelos vastos sertões onde as cobras erguiam repente, no rio formou-se uma nevoa e appareceu
as cabeças" escamosas, chegou a limpar o suor no a imagem de Oxum. A sua vóz tema,dizia.
seu saiote de fogo, dizendo com desespero:
Afatrtatt. fUitmaii. belo (/t/ê odò
E min fopão oi-lê!
Oyit enri /«• ú ii.
bandalheiras,
a
roubos,
a traficanE atirou-se a
Cá estou em cima do rio, vamos para a casa...
bem
de
alguma
falcatrua,
cias. Quando se sahia
O guerreiro atirou-se mas teve que parar. Os
Shangô bradava:
babalãos
erguiam os apeles.
—Agi foco soryf
Tu és mais que um homem, mas só sáes
Certa vez chegara elle a uma aldeia, roto, com o
rosto ferido e perseguido por uma tropa de guerrei- depois de fazer o ebó dos santos.
Eu sou um guerreiro e não me sujeito. Ninros, quando a rainha Oxum o mandou chamar a palacio. Lá chegando o pobre diabo ficou pasmo. Era guem é mais do que eu!
Por que és grande só uma opinião ouvirás.
uma alta casa toda de crystal liquido. O sol abrazava as enormes columnas e os repuxòs collossaes Cancanfô, o mais sábio dos homens e dos deuzes,
de cores estranhas. Dentro, a linda Oxum sorria vae falar!
Cancanfô appareceu então. Era muito alto e
com o seu mais doce sorriso.
Shangô, tu és valente, disse ella. Eu gosto de muito magro. Olhou os assistentes e olhou o céu.
Andas mal Shangô. Reprovo toda a tua vida.
ti. Vem, a minha cama é larga...
Fala na minha bocea o teu bem. Se não fizeres um
O guerreiro, prudente, perguntou:
ebó, com um kagado e todos os bichos de quatro
Quem és tu?
Eu sou Oxum, neta de Olobá, descendente dos pés, nunca mais deixarás a vida errante e a vida
assim é um tão grande mal para o teu corpo como
Orixalás...
Shangô pensou, de pé, na porta, sem querer en- pára todos nós. Faze o ebó, guerreiro.
Havia uma tão grande doçura na palavra de
trar. Depois disse:
Oxum tu és bonita, mas és neta de Olobá, a Cancanfô que Shangô curvou a cerviz.
Faço.
velha que me persegue com os seus feitiços. Vejo
E' comerás com os outros o amalá sem en- •
que não me queres mal, mas só entro se mandares
tomares a herva ?
abrir uma porta nos fundos do palácio...
Comerei.
Oxum estendeu o braço. Ao fundo um panno
Cancanfô sorriu e atirou o opele'para saber o fud'a»ua cahiu e o guerreiro viu a floresta escura.
turo d'aquelle instante, mas não teve tempo. Velha,
Tu és boa.
o fogo da paixão nos olhos, cheDisse e entrou. Neste momento chegavam os carcomida, com
inimigos e receiosos de que Shangô tivesse fugido gava Olobá.
Estou cançada de perseguir Shangô. bradou
foram consultar os babalãos, vinte e cinco mattíemas é preciso saber que Shangô não chegaria
maticos, dos quaes o mais moço, Cancanfô era tão ella,
é si não fosse eu, Olobá, familiar do Orisábio que os santos o respeitavam. Os babalãos ao que
meu ebó deve ser feito com o d'elle.
amarraram um boneco na gamelleira para mostrar xalá. O Nunca,
velha horrível!
que Shangô não fugira, os guerreiros invadiram o
Só obdeço aqui á palavra de Cancanfô !
palácio e deram com a estatua do inimigo, de páu,
O jovem babalão não disse nada. Atirou o opele,
em attitude hostil. Sairam então todos a bradar:
viu nas conchas o futuro e, depois de longamente
Oba y Civsi'
reflectir, proferiu a sentença:
Ola t/i>, fo-ô
*
) j\Í to ri /a*
O ebó de Olobá deve ser aparte porque ella
O rei não se enforcou. Poz a mão na cabeça é apenas avó de Oxum...
Ao mesmo tempo Shangô atirava-se nos braços
para a guerra!
Quando reboou no céu, cegadoramente azul, um da rainha, uma nuvem tremenda enchia os céus, as
enorme trovão, e Shangô, num lampejo de fogo, arvores partiram-se e ao clangor dos trovões, toda
a terra se embebeu sequiosa no temporal...
surgiu gritando:
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Do enlace de Oxum e Shangô nascera a chuva
benéfica.
E' este enlace, com o perpetuo louvor de todos
os santos que os africanos do Rio commemoram.
A cachaça rola de bocca em bocca, tornando-os inconscientes, as negras em roda batem com as varas,
suando, as vestes desfeitas, emquanto os ogans sacodem os instrumentos selvagens. No correr da
funcção saem os pares, vão á cosinha provar o
amalá, o vinho ou comprar na mão dos feiticeiros
obi, orobó e sabão da costa. De repente uma negra dansando contorce os braços numa crise de
nervos. Está com o santo. As outras uivam palavras incomprchensiveis, levando-a para a camarinha,
e ninguém procura saber que fim levou ella, porque na porta, onde os amichans estão de vara em
punho, surge um negro logo, com a roupa dos
cordões carnavalescos, dançando, atirando ao ar o
sceptro ou opá. E a turba toda entoa a cantiga que lhe
appetece acompanhando os seus complicados passos.
Durante vinte oito dias o olympo africano desfiIa nas escuras casas da rua do Hospício, Barão de

_3>

S. Felix, Costa, S. Diogo, S. Jorge, arrastando a
carnificina de centena de animaes, em honra do
casamento de Oxum e Shangô, o casamento que
produziu a chuva. Por esses dias o mundo catho.
lico celebra o mysterio do natal, desde o nascimento do Deus menino até a viagem dos três Reis
magos, cheios de oiro e de offerendas, guiados por
uma estrella loira. Em todo o mundo vibra uma recordação suave, o desejo de felicidade sobe aos
céus num longo anceio...
Talvez haja no mysterio das creanças uma estranha affinidade. Como para os homens brancos a
vinda de Jesus foi o supremo bem e o balsamo divino, para os negros, queimados de sol, a chuva
applacadora, nascida do fogo e da agua, foi quem
sabe? o seu maior bem. E nada mais natural do
que essa commemoração do trovão benéfico no dia
em que nasceu para os brancos a luz salvadora...
João do Rio.
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N'essa pupilla rútila, molhada,
Ninho mysterioso da Ternura,
A ampla noite do amor e da loucura
Se desenrola, quente e embalsamada.
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Quando, ás vezes, a vista desvairada
Embebo, ancioso, n'essa noite escura,
D'ella rompe uma voz, que, entrecortada
De soluços e cânticos, murmura...
E' a voz do Amor, que, em teu olhar fallando,
N'um concerto de supplicas e gritos,
Conta a historia de todos os amores:
E vêm por ella, rindo e soluçando,
Almas serenas, corações afflictos,
— Tempestades de lagrimas e flores...
Olavo Bilac.

_p w_

í

GCésp@<

*^=

J

Kosnos
Q-

r£

*==/

retido por uma fita vermelha,

como

rédea.

ÃO vale a pena recordar a época nem o logar
vj em que isto se passou. Havia mocidade, havia saúde.
Eu tinha a perna rija, o olhar vivo, a alma
aberta ao amor e ao prazer. Accrescente-se: um
physico passavel, um metro e setenta e tres centimetros de altura e a algibeira farta.
O meu primeiro pesar, ou antes, a minha primeira contrariedade viera-me com o bilhetinho perfumado que Julia —a linda —me passara subtilmente,
uma tarde, ao deixar a praia, onde o sol morria ao
longe, abrazando o oceano.
— «Vamos deixar isto
por causa do Bentão
com quem a mama implicou e que nos persegue. Não sei ainda
para onde nos mudamos.»
O bilhetinho só continha essas tres linhas
lacônicas, deliciosamente escriptas, numa
caligraphia ingleza,
muito egual e perfilada, com // parecidos
com // e //// sem ei ha n•JÇãBSBP^' ¦y^mmmm*ÊJ^SÍÈm\ wF^È IR*'"j
tes a uu. Em baixo um
J aristocrata, bem Iançado e cheio de mysterio.
Sentira-o, fazendo-me
cócegas na palma da
mão, quando Julia, ao
erguer-se da sua cadeira de vime sombreada por um guarda-sol
vermelho, me estendera a mãosinha patrícia
para despedir-se.
E, antes de o ler, eu tive o júbilo que tem todos
que amam, quando percebem que o seu affecto é
retribuído.
Mas, depois...
— Que! pois ella ia abandonar a seductora praia
onde começara o nosso amor por uma manhã tepida de outono, ouvindo o marulhar das ondas e as
parvoices dos commendadores e dos argentarios em
cuja roda nos encontráramos!...
Lembro-me bem, como se hoje fosse, da sua
figura esvelta, ao descer a rampa suave do areai,
ao lado da mama, ainda fresca e bonitona, como
um bello pecego inteiramente sazonado. Vinham
vagarosamente, ella á direita, a mama á esquerda,
precedidas por um pequeno galgo côr de creme

se fosse

uma

Eu acabava de sahir do meu banho e procurava
rápido a minha barraca para fugir á curiosidade
maldizente dos espectadores ociosos. E fora assim,
todo molhado e semintl, a tiritar um pouco, nesse
momento humilhante, que eu a vira, num lance de
olhos, pela primeira vez.
Meia hora depois, já vestido e catita, avistei-a
de novo, sentada na sua cadeira de vime, ao lado
da mama radiosa, nessa roda de imbecis que povoavam a praia com as figuras obesas e com as
suas retumbantes sandices.
Fui-lhe então apresentado por uma miss galante
filha de um americano milionário, em villegiatura,
que se juntara á famosa roda para apprender a Iingua, ou antes, para apprender a dizer... tolices em
portuguez.
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Encantadora ella estava nessa clara manhã, com
o seu vestido de palha de seda coberto de rendas
e apertado na cinta por uma tira de couro da Russia. Um chapéu de abas largas, colmado de myosotis e de malmequeres, cobria-lhe a cabeça.
E sobre o seu rosto claro, onde luziam dous
olhos negros e languidos, cahia serenamente a sombra vermelha do guarda-sol articulado purpureandoa um tudonada.
— Como estava linda, meu Deus! Parecia uma
d'essas figurinhas alegres e perturbadoras das aquarellas da escola ingleza, que a chromo-litographia
vai tornando banaes.
Os commendadores diziam cousas insulsas e terrivelmente estúpidas dos que entravam e sahiam do
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.—Thank you.
banho, sublinhando as phrases com piscadelas de
Passada por lábios femininos e rubros, essa phraolho maroto e gargalhadas alvares.
de
comprehender
anciã
ao meu ouvido deliciosamente. Ter a grana
sua
se
soou
O americano,
ás
vezes,
tidão das mulheres lindas é o maior prazer dos
tudo, ria sem saber de que, e ella sorria
supplices
olhares
lançando-me
homens.
complascencia,
por
solicitação:
Minutos depois, abria-se o portão da linda, vionde eu lia esta
Livre-me d'esta súcia!...
venda de Julia e pela segunda vez as nossas mãos
Foi um allivio para ella, para mim e para miss uniam-se num aperto respeitoso ainda.
Volvi á minha garçonière perturbado, pensando
Baring, quando a mama se ergueu e deu o signal
na
tolice
da retirada.
que commettera. Aquella phrase lançada
onda
no livro, ás pressas, com a minha inicial por baixo
A praia estava quasi deserta já, mas a
semsoprava
e
mar
sarabandeava-me
na cabeça. Si ella a lesse! Mas,
do
na
areia
espumava
glauca
do
sol.
fora
ella
a lesse que eu a escrevera. Então
o
ardor
para que
pre a brisa que amenisava
O yankee offèrecera o seu braço á mama, os por que receios e arrependimentos?
Ai! nesse tempo, o meu estômago, pouco exicommendadores em grupo palreiro seguiram o ca—
—a
da
roda
sal; eu, ella e miss Baring
juventude
gente, nutria-se muita vez de chimeras e de sonhos
ficamos atraz.
que a cabeça lhe fornecia e, tonto, preferia ás vezes
no
uma
uma lembrança cariciosa a um bife sangrento e tenro.
nós
travou-se
E, então, entre
palestra,
Nesse dia, almocei esperanças e receios e quancomeço tímida e um pouco embaraçosa, porque a
como
e
tanto
o
bem
do,
á tardinha, voltei á praia, pensando em Julia e
miss não falava
Julia
portuguez
Tal
o
inglez.
eu, falávamos horrorosamente
qual na phrase ousada que havia escripto no seu livro,
ia enfiado e, por cautela, levava no bolso... uma
Eça.
o
preceitúa
depois
um
no
borracha
Faber. Si encontrasse o livro, a borracha
tropeções
aos
Assim,
principio,
fomos
trocando
trabalharia.
pouco mais desembaraçadamente,
subiaao
estropiadas,
Não encontrei o livro, mas li nos seus olhos
em
que
passo
idéas
phrases
ouvindo
o
da
doce
e
macia
mos a rampa
praia,
que não era preciso fazer trabalhar a borracha.
ranger da areia sob os nossos pés.
D'esse dia em diante, nos vimos sempre e muita
Súbito, a miss, parando, disse consternada:
vez passeiamos juntos ao longo da praia, trocando
Her boock!...
confidencias e confiados á guarda complascente e
a
companheira
americana
sagaz
cúmplice de Miss Baring, que adorava o nosso
a
Notara
que
livro
sobre
a
um
amor e o protegia escandalosamente.
pequeno
gentil havia esquecido
vime.
de
cadeira
sua
E logo voltei para traz em busca do volume
Eis ahi a delicia que eu havia creado e que
esquecido.
solitário
e
á
o
abri,
tremulo,
cultivava
nessa praia de banhos rumorosa e inaleQue prazer quando
dicente.
sombra vermelhagdo uarda-sol da cadeira!...
Era o Malgré tout
de Sand.
Tive vontade de o
beijar mas contive-me.
Depois, folheando-o,
uma loucura me passou
pela cabeça irreflectida
e, ousadamente, escrevi
á margem de uma das
paginas marcada com
uma fitinha azul: —
Amo-a!...
E a essa loucura
accrescentei outra peor: puz a inicial do meu
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E todo esse viver doce e fagueiro ia desmoronar, porque o. Bentão andava com pretenções ousadas à viuva outoniça mas ainda fresca e airosa, que
era o mama de JuliaL.
— Não, não. Era indispensável chamar o Bentão á
ordem. Que pretenções eram essas d'esse brutinho
inconsciente, que começara a vida duramente, sob
o pontapé fácil do patrão e que afinal conseguira arranjar um pecúlio magro á custa de muito appetite
insatisfeito e de successivos baptismos de vinho ordinario, ao fundo da tasca, pelas caladas da noite?
A commenda de encommenda, o escasso verniz que
lhe dera a convivência casual com gente limpa tornara-o audaz. Para traz! Que voltasse para a tasca,
que era o seu logar, e que procurasse depois uma
cachopa da sua egualha, nutrida a berças, deixando
em paz a viuva appetitosa que não era para os seus
beijos.
Comecei a meditar um plano e com a ousadia
dos meus annos verdes, fui procurar o Bentão e
disse-lhe rasgadamente: «que elle estava perturbando a vida tranquilla d'aquellas senhoras, e de certo
as obrigaria a interromper a sua estação balnear
com a perseguição estúpida que elle fazia á viuva,
que o detestava».
O Bentão tapou o ouvido, riu-se, disse-me uma
phrase rude e não mudou de resolução.
Em conseqüência, dous dias depois, Julia e a
mama partiam, pretextando a doença de um parente e sem revelar para onde iam.
Eu fiquei e commigo ficaram Miss Baring, o
seu papá e a roda parvoeirana dos commendadores.
Entre nós —eu e miss Baring —tinha-se estabelecido uma intimidade grande. Com a sua ampla liberdade de americana, Miss passeiava a sós commigo, ora em carro, ora a pé, e era a minha confidente e a confidente de Julia.
Muita vez, em noites de luar doce, nós percorriamos a praia extensa e macia, em carruagem leve,
guiada por ella, rim ao lado do outro, parando aqui
para ver effeitos de lua sobre águas e rochedos,
parando acolá para ella me recitar versos de Schelley e de Longfellow, que sahindo da sua bocca rubra entre fraguas limosas, produziam-me o effeito
de grandes flores vermelhas emergindo do seio do
mar e pondo perfume é côr na atmosphera e na
alma. O. povo que nos via, escandalisado, asseverava (o meu creado m'o repetia) que nós estávamos
de namoro cerrado. Na roda dos commendadores,
mais polidos que o vulgo, aquillo era uma flirtation.
O velho Baring, esse não ligava a menor importancia ao facto, e mais de uma vez fora, elle proprio, chamar-me a garçonière para acompanhar a filha em passeio nocturno. Eu tinha a mais ampla
liberdade de acção dentro dos limites impostos
pelo respeito e pela educação.
A primeira cartinha de Julia recebi-a das mãos
da minha confidente oito dias depois que ella nos
havia deixado. Chegara atrazada por motivos que só
a posta conhece.

Essa carta simples resumia a viagem e as primeiras impressões da chegada.
A mama deixara
a praia muito contrariada e durante a jornada toda
só falara no desaforo do Bentão lastimando faltarlhe urn homem em casa para conter aquelle bruto
(sic) nas suas pretenções. Quanto a Julia, só pensava em mim e na sua dedicada amiga a quem tambem escrevia por esse correio. No fim, quatro linhas antes da assignatura, apparecia um Januário,
recem-formado em medicina e parente, que as fora
esperar á estação ferro-viaria em virtude de um
aviso telegraphico que lhe expedira a mama.»
Não gostei do aviso telegraphico e menos ainda
do Januário, embora essa confidencia fosse attenuada
com um tua para sempre antes da assignatura da
minha amada. Miss Baring, apprehensiva, confessoume que tambem lhe causara má impressão esse
tópico da carta e com a sua acuidade feminil muito
pronunciada, conhecedora do temperamento de Julia, farejou em Januário um rival e aconselhou-me
a que fosse logo para onde estava o perigo.
E os seus olhos azues e brilhantes, sombreados
por cilios castanhos fixaram-se em mim demoradamente, prescrutando o effeito d'esse conselho.
— Vamos juntos, acerescentou ella, animando-me,
eu tambem quero rever a minha amiga e passar
algum tempo com ella.
Lembrei o alvitre de esperarmos a segunda carta
para resolver depois.
Desde esse momento, Januário, esse Januário
que entrava em scena tão desastradamente, começou a povoar-me os sonhos e a torturar-me a existencia.
*

*

*

A segunda carta veio e ainda nella se falava de
Januário..Mau! a repetição era escusada. Não oceultei o meu desapontamento e fixei com miss Baring o
dia da nossa partida, combinando que isso se faria
ao findar o mez e sem aviso prévio para causar surpreza e surprehender.
- Durante o tempo da espera enfadonha e cruciante, eu e miss Baring fizemos longos passeios
pela praia e por estradas carroajaveis, de dia e de
noite, como um casal de noivos em lua de mel. A
sagaz americana lia a duvida nos meus olhos e nas
minhas palavras sempre que falávamos de Julia. E'
que Januário nunca mais deixou de ser asssumpto
obrigado das cartas da minha amada e ás vezes
oecupava nellas espaço mais vasto do que as linhas
consagradas á recordação da minha pessoa.
Por essas epístolas, via-se que havia Januário ao
almoço e ao jantar, pela manhã e á noute, que Januario freqüentava assiduamente a casa, onde aliás
não havia enfermos
que exigissem os seus cuida"¦-
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Presenti a catastrophe do meu amor, mas animado pelas insinuações da americana, illudido pelas
interpretações que ella dava a certas phrases suspeitas, acariciado ainda por uma falaz esperança,
resolvi partir para ver e julgar.
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Foi por uma tarde meiga, tepida e aromatisada
em
pelo perfume das ultimas rosas e da madresilva
vamesmo
no
flor, que eu e Miss Baring seguimos
gão' em demanda do retiro de Julia.
E nunca encontrei um companheiro de jornada
mais serviçal, mais cominuiucativo, mais agradável
e mais consolador do que foi essa galante rapariga,
viagem
que durante todas as horas da enfadonha mim.
só me falou de Julia e do seu affecto por
Confie, confie, dizia-me ella, acariciando-me
as mãos e fixando os seus olhos nos meus, como
a querer conimunicar-me a confiança que simulava
ter.
Só ao chegarmos, no momento de deixar o vagão para entrar no carro que nos esperava, quando
estávamos apenas a meia hora de distancia de Julia,
é que eu a vi algo pensativa. Mas, a nuvem que
lhe sombreava o rosto dissipou-se logo e, empuuhando alegremente as rédeas, fez estalar o pingalim e guiou o carro com as suas mãos dextras.
A nossa chegada, foi, como queríamos, uma
surpreza. Avistou-nos primeiro a mama, que passeava pelas alamedas do parque conduzida pelo braço
de um rapaz alto e .moreno, de bigode negro e
pince-nez de myope.
Ao ver-nos, deti um gritinho de prazer e desembaraçou-se do braço do myope, correndo em
nossa direcção.
Miss soffreou logo os cavallòs, que trotavam com
garbo na álea central do parque, e depois de prender as rédeas ao para-lama. ergueu-se.
Eti saltei primeiro para offerecer-lhe a mão e
em seguida caminhamos juntos para a mama, que
nos recebeu festivamente e nos apresentou ao myope.
Era o Januário.
Tive um presentimento mau. O myope olhavame surpreso e perturbado.
Julia só nos appareceu um quarto de hora depois, no momento em que subiamos a escada de
mármore que conduzia ao vestíbulo da casa.
Sem se mostrar muito admirada da nossa presença alli, recebeu-nos no entretanto alegremente,
mas no fundo d'essa alegria eu percebi o constrangimento.
Miss Baring também o percebeu e quando uma
hora depois, nos reunimos á mesa do almoço —a
mama á cabeceira, Julia ao lado de Januário, eu ao
lado de Miss Baring —todas as minhas duvidas tinham-se dissipado.
Era evidente que Januário...
De sorte que quando, após o almoço, propuz a
miss Baring que regressássemos nesse mesmo dia,
ella não procurou reter-me e até me disse:
la-lhe propor isso.
Regressamos nessa tarde, silenciosos e perturbados pela mesma decepção. Até á estação, a americana, que guiava o carro, trocou comungo apenas
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algumas palavras banaes a propósito de um dos
cavallòs, que era mais ardoroso do que o outro.
A. tarde morria serenamente agitada por leve
brisa que desnudava sem esforço as arvores, atirando sobre nós as folhas amarellas e" mortas.
Aqui, alli, por entre as brenhas quasi despidas,
subia o fumo dos casaes e, de espaço a espaço,
ouvia-se o chiar monótono dos carros de bois, passando ao longe.
O silencio da natureza era communicativo e
punha na nossa alma toda a melancolia d'essa tarde,
que morria baça e lenta, sem pompas de sol, sem
gammas de verde, sem gorgeios de aves, sem canticos de pegureiros.
Durante os poucos momentos que na estação
esperamos pelo trem, miss recolheu-se a uma sala
para lavar as mãos e arranjar a sua toillette e só
me appareceu quando a locomotiva apitou e logo
após entrou na gare magestosa e arfante.
Subimos para o cómpartimento reservado do vagão que havíamos tomado e só depois que o comboio partiu é que ella, impulsiva e tremula, sem
poder conter-se por mais tempo, tomou as minhas
mãos frias e levóu-as aos lábios dizendo-me quasi
a chorar:
— Pobre amigo! Poi melhor... foi melhor...
Havia dor e havia júbilo nessas phrases. Commovido e grato, não procurei interpretar logo o
sentido que ellas tinham. Percebi que a dor que
me opprimia atigmentava e quedei-me silencioso,
estúpido, indifferènte á caricia d'essa mulher meiga
e linda !
Só passado algum tempo, é que miss Baring
procurou arrancar-me a esse estado de apathia e de
torpor; e sacudindo-me os braços, inclinou o rosto
olhando para o meu, de baixo para cima, num movimento felino.
Vi então que os seus olhos azues luziam de
contentamento, que a sua bocca se entreabria em
sorrisos, deixando-me ver a fila dos dentes aivos por entre os quaes surgia, como a espiar-me
também, a pontinha da língua vermelha e humi da.
Estava linda nessa attitude de espreita e mostrava nos olhos o desejo de surprehender impressões
e de communicar a alegria. Reparei nesse momento que os seus cabellos louros eram fartos e sedosos, que a sua orelha era rosea e pequenina, que
a sua bocca era divinamente bella, que toda ella
era seducção e encanto.
E, sentindo-me fascinado pelo seu olhar travesso
e convidativo, tive vontade de apertar de encontro
ao peito a cabeça dourada e refulgente d'essa rapariga intrépida e boa.
Mas ella, mais rápida do que eu, advinhando
o meu pensamento e o meu desejo, approximou a
sua bocca da minha e deu-me um beijo longo,
terno, excessivamente amoroso.
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E, emqüanto me beijava,
dizia:
— Foi melhor... foi melhor...
Escuso dizer que esse
beijo repetiu-se e prolongou-se até ao fim da viagem.
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talvez para me dar também uma noção bem nitida
da liberdade americana.
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Julia de cabellos negros, tal corno eu a amei, e
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traz-me a serenidade e a calma necessárias para eu
Garcia Redondo.
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ÀO foi a Florença de agora que eu vi e
amei, em uma certa noite tepida é silenciosa de junho, a deshoras, quando já a
trevaeo somno tinham dominado os palácios e
os casebres da velha cidade toscaria: foi, sim, a
Florença veneranda dos tres séculos sagrados,
durante os quaes a alma humana rèsuscitoú do
túmulo da idade-media,— cyclo prodigioso, que
começou com o nascimento de Dante e acabou
com a morte de Miguel Ângelo, em 1 5Ò3, preçisamente no anuo em que Shàkespeare nascia.
Havia seis dias que eu andava, num arroubo
encantado, com todos os nervos vibrando, correndo Florença, fartando os olhos na contemplação dos thesouros de arte d'essa cidade maravilliosa, que tem, para a minha alma de homem
moderno, um encanto incomparavelmente maior
do que o de Roma.
Berço e sacra ri o da Renascença, núcleo gerador de onde irradiou para toda a Europa a salvação do espirito latino depois da longa syncope, Florença tinha captivado o meu coração pela
sua triste magestade do deusa decahida, mas adorada por toda a humanidade, encerrada com os
seus palácios e os seus museus numa atmosphera de soberano respeito e de supremo culto.
Nessa noite, á hora em que, na praça VittorioEmanuele, depois da serata de musica, se fechavam os cafés, eu quiz, antes de dormir, rever ao
luar o Persêo de Benevenuto Cellini. Cheguei,
pela via degli Speziàli, á via dei Calzajoli, passei
á pressa pela igreja de Or San Michele e pelo
oratório de S. Cario Borromeu, e fui ter á Piazza
delia Signoria, banhada no clarão suave do pienilunio, deserta e muda, fechada ao fundo pelo
vulto immenso do Palazzo-Vecchio.
A torre altíssima do Paço dos Medicis nadava
em plena luz, projectando no chão uma larga
toalha de sombra, que se estendia, como um tapete negro, á entrada da Loggia dei Lanzi. Na
grande fonte de pedra, no centro dá praça, a agua
cantava de manso; ao luar, Neptuno e os tritões
offegavam, no silencio da noite; e, mais longe,

o grande Cosme, modelado è fundido por João
de Bolonha, parecia agitar-se sobre o seu cavailo de bronze.
naquelle assombroso
Na Loggia dei Lanzi,
museu ao ar livre,-dois mendigos dormiam sobre as lages, ao abrigo das altas arcarias rendadas. Na arcaria da esquerda, quasi encostado ao
Persêo, estava ainda o grande quadro, cheio de
algarismos, em que se annunciára o resultado do
loto daquelle dia. E no chão, sobre os degráos,
havia os resíduos do mercado volante, -vestigios da passagem dos vendedores de fruetas e
refrescos, que alli se recolhem, á tarde, do calor
do sol.
Mas nem de leve me irritou ou magoou essa
profanação. Havia até um certo encanto no espectáculò da pobreza, do vicio, da vida de hoje, no
meio d'aquelle scenario de 1500,-—no logar em
que os fidalgos da corte de Lourenço de Medieis iam esperar todas as manhãs a honra de ser
chamados á presença d'O Magnífico.
E que importavam esses signaes da vida de
hoje? O luar.com o seu prestigio feiticeiro, açordava alli as epochas mortas ; e a Florença, que eu
estava admirando e amando, era a Florença rica
e artista, alegre e bellicosa, peccadora e atrevida,
cuja fama o grande Dante. seu divino filho, até
f(fí encontrar no Inferno, depois de a ter eucontrado na terra e no mar:
'•<_.//, Fiivuzt-,
fxtiehf sfisigrnmle,
fite per tttttr t' j>trr ictvn luxtti ttitiy
K per lo iufcnio il hip notnc si _*/-_¦././<•..."

Dentro da Loççia dei Lanzi, havia faixas do
clarão da lua, prateando a juba dos dois leões
da escadaria, lambendo o collo de mármore da
Polyxena de Pio Fedi, acariciando a face de
bronze di\Judith do Donatello.
O Persêo de Cellini, -esse, plantado á frente
da Loggia, recebia em chapa todo <_) banho de
prata fluida ; e nunca me pareceu tão bello o jovem deus victorioso, com o corpo esbelto empinado ao céo, retesando os músculos bronzeos em
resalto, erguendo no punho esquerdo a cabeça
de Medusa vencida; —sob a pressão do pé de
PerseUj o corpo da gorgona arfava no estertor
da agonia; e, no ar, numa revolta impotente, emmaranhavam-se e remordiani-se. rabeando, as
serpentes da càbelleira do monstro...
«=§_.<=§_. _§_>
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DF. BENEVENUTO CELL1N1, EM FLORENÇA

Foi de junto do grupo de Persêo, que, abrangendo eom o olhar a Piazza delia Signoria,
evoquei a grandeza material e moral da Florença
antiga.
Esta praça, coração da republica, coração da
-antiga Signoria,
e coração da autocracia dos
Medicis, foi o scenario em que se concentrou,
de 1200 a 1600, todo o drama da Renascença:
aqui se encontravam, em pelejas sangrentas, os
"brancos e os negros,.;
guelfos e os gibelinos,os
por aqui passeou Dante, taciturno e sonhador, o
seu orgulho de deus exilado na terra; aqui foi

queimado Savonarola; este chão foi calcado pelos
pés de Miguel Ângelo, de Boccacio, de Machiavel, de GiottÒ, de Fra Angélico, de Benevenuto
Ceilini...
A poucos passos daqui, no fim da escura via
Magazzini, ainda se levanta a fina e alta casa
dos Alighieri, onde nasceu o sombrio florentino,
o creador immortal da língua italiana. Este era o
caminho inevitável para as margens do Amo,
onde Dante, ainda menino, ia folgar. Foi talvez
aqui, nesta praça, onde se reuniam os comícios
da republica, onde se travavam batalhas e torneios
onde se combinavam negócios e
-amores,poéticos,
—que o divino
poeta, infante de nove
annos, viu pela primeira vez a sua pequenina
Bice, "envolvida numa leve túnica vermelha,.; foi
ainda aqui, talvez, que, mais tarde, ella,— desta
vez toda vestida de branco,—lhe dirigiu a primeira saudação, "erguendo a sua alma ao limite
mais alto da beatitude,,; e foi de certo aqui que
o melancólico devassador do Inferno imaginou
e compôz, antes de ir chorar no exílio as desgraças de Florença, o ingênuo romance da Vita
Nuova, em que os commentadores (quasi sempre tão traidores como os traductores) teem
querido ver tantas complicações de symbolismo
politico...
O que deve ter soffrido, aqui, aquella nobre
alma altiva e grave, tão pouco dada aos prazeres
do mundo! Florença, no tempo de Dante. era
uma cidade de commercio e de prazer. A sua riqueza era collossal; davam-lhe o titulo de "Fonte de Ouro»: e era nas suas arcas que os principes christãos e mahometanos iam procurar, por
empréstimo, os florins, com que sustentavam as
suas guerras. Esses commerciantes eram lettrados e artistas: não raro, nos seus livros de escripturação mercantil, havia, ao lado dos algarismos, trechos de Tito Livio e Sallustio. O povo,
nos intervallòs das guerras, vivia, pelas ruas.
cantando e dançando. Essa riqueza, essa futilidade, essa alegria irritavam a melancolia de Dante: CTta vez, no meio do tumulto de uma festa
popular, viram aquelle adolescente sem mocidade passar doze horas estudando, entre a algazarra e o tropel do povo, sem levantar os olhos do
livro.
Mas, quando a derrota dos guelfos o obrigou
a partir de Florença, —Dante ficou aqui, em espipirito, vagando entre estes palácios, amando a
sua cidade de flores. Elle mesmo o disse: "fiorentino, não nos costumes, mas no coração...., E
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'.poeil-o ainda aqui está, depois de seis séculos,
voando com\a sua grande gloria a..Piaz-za tíella
Signoria: não,-será o seu espirito errante,—
aquelle "dovulto que alli vae, escuro e indeciso'na ;
luar, beirando o muro. do Palazzo
alvura
Vecchio, entrando o apertado becco que leva ao. ¦
Palazzo degli. Uffizi ?...
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pelo Magnífico, Por aquella baixa portído Palazzo K^qr/z/o,', como ...-esmagada pelo peso da alta
mole de pedra,-1 entrou e.sahiu muita vez, ainda
modesto,:ainda quasi inconsciente do seu gênio,
o maior .artista que jamais trabalhou sobre a
terra. Miguel Aiígelo era ainda uma creança,
quando -Lourenço, o Magnífico, lhe deu.a mão
; protecfoTa. E EIoren<*a veio a ter a gloria de possuir o primeiro trabalho definitivo dõ estatuario
prodigioso, — esse incomparavel Dakid, que esteve até 1873 erguido á porta do Paço.dos Medicis. a dois passos
da Loggia dei Lanzi, e que,
'da
hoje, na Sala
Çupola à& Academia de Floretiça, como,na abside de dm.templo, irradia e
deslumbra, symbolo palpitante da Força,'da
'í&
Mocidade e da Belleza...
O Davidíoi tirado de um SrKriíenso bloco irreguiar de mármore, que nenhum.esculptor ousara
ainda atacar. Buonarotti, quj? devia morrer com
oitenta é nove annos de jdacfe em plena pujança
de talento, contava apenas vinte e seis annos,
quando commiinieoü á frieza d*éssa pedra bruta
b ardorrdo seu gênio, para a'transformar na figura do jovem pastor de Betliíém, rét e propheta,
Herculeshebreu, vencedor de gigantes.
Mas essa estatua não é somente "David,,: é a
representação viva do poder creador de Miguei. Ângelo. "Moysés.,; é Miguel Ângelo, na
viril idade, austero e graudiòsor repousando do
trabalho prodigioso da creaçâo de mundos
"moço, de
"David,,
arte;'mas
é Miguel,Ângelo
na
.primavera do gênio, turgido de seiva fecunda.
Robusto e leve, ciando á luz o corpo desnudado, em exijas formas canta e; sorri a graça forte
da juventude^; aprumando a cabeça formosa, em
cuia expressão a fé e o desafio se misturam; pisando a terra com a firmeza e a serenidade de
um deus, — o "David,, éBuonarotti partindo para
a conquista da gloria e da Immortalidade.
•
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DAVID DE MIGUEL ANOELO, EMFLORENÇA

Mais de um século depois, andava por. aqui
Miguel Ângelo, ainda moço, amado e protegido
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Aqui, na Piazza delia Signoria, Miguel Angelo reatou, no secufo XV, o grande sonho
estrellado de Dante, no século XIII. Essas duas
almas, de extensão infinita je de infinita força,
aqui se entenderam e completaram, atravéz de
duzentos annos de distancia. Os pés de Buonarotti encontraram, neste chão |venerando, os vestigios dos pés de Alighieri. Ambas arrastaram
por aqui as suas esperanças, os seus amores da
primeira idade.
E, ao miral-a, serenamente adormecida á caricia do luar, de sob o pórtico toscano da Loggia,
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de junto do Persâo de Cellitii,—cuido ver a
Pic.zza acordar pouco a pouco, e pouco a pouco
povoar-se de fantasmas.
Alli vão os gonfaloneiros da republica, com
as insígnias levantadas, a caminho da guerra;
alli vae o carroccio monumental, aleatifado de
e
pinpura, conduzindo as armas da communá;
eis ahi vêem os guerreiros em triumpho, debaixo
dos baldaquinos de ouro ; e homens, mulheres
da usam e cantam, celebrando o amor e a paz.
Depois, vejo Dante parado, em êxtase, petrificado pela admiração, contemplando Bice, que
tpassa ao longe, entre as suas aias solicitas.
E alli está Giotto, concebendo, a um tempo, a
Imagem de "S. Francisco de Assis recebendo os
Lstygmas-, e o plano das fortificações de Fiorçnça.
Depois, vejo arder a fogueira de Savonarola;
e Vejo encher-se a praça de cadáveres, fulminados pela peste,—e Boccacio, risonho e bello,
imaginando o proemio do Decameron.
Depois, á frente dos seus cortezãos, alli vem o
Magnífico, naquella attitude de «pensieróso,,,

que Miguel Ângelo lhe deu, sobre o seu túmulo
da Sagrestia Nuova. E, adiante, aponta Benevemito Cellini, entre os seus companheiros de briga e aventura, espadachim e artista, immoral e
seduetor, como o symbolo de uma epocha em
que as guerras se faziam entre risos, e em que a
Arte, flor divina, brotava do sangue e da lama...
•=50 «=§» •=§-->

Mas, ao longe, o grande sino do Duomo badala dois abafados lamentos...
Os meus olhos beijam ainda uma vez o scenario da Renascença, — e, atravessando a claridade
do luar, vou levando commigo, para a vida real,
para a triste agitação da minha vida de homem
de hoje, o suave consolo de ter podido comprehender e amar, em uma hora de sonho, toda a
grandeza d'este cemitério de glorias, que é Fiorença...
Olavo Bilac.
Rio, 16— Dezembro—1904.
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TXQl debaixo de uma chuvinha persistente e
mangueira que o Neca Alves voltou do
<L* capoeirão, ao fechar da tarde, carregado de
palmas de guaricanga e de folhas de samambaia
das miúdas. Um ameaço de sol doirara o fundo
do poente, que logo, entretanto, se acinzentou de
novo, até que a barra da noite, menos escura,
talvez, que as nuvens do alto do céo, se foi alastrando pela costaria verde-negra das montanhas.
Urrou, pelas sofraldas, a voz melancólica e pausada das vaccas errantes: e de lonçe lhe respondeu. vingando o morro todo tremulo das
touceiras de jaguara, o bramido áspero de um
touro costa-d'África.
O Neca era o mestre dos nataes d'aquelles
centros. Em tres léguas em volta ninguém sabia
pôr a mão num presépio nem puxar uma reza,
como elle. Catava quanta barba-de-velho pendia
das arvores heradás, pelos campos-cobertos;quanta folhagem exqüisita nascia á beira dos corregos: e até coisa que fazia piedade! — os ninhos,
que podia topar, dos sabiás, joão-de-barro e dos
tico-ticos indiscretos. Fazia o giráu à um canto
do alpendre, armava um empalizado junto d'este,
compunha e concertava os musgos e as flores a
todo o arranjar, lançava ao fundo a mangedoura,
e tinha um geito todo seu de collocar os classicos animaes que viram, logo ao nascer, a linda
creancinha de Belém, que foi Nosso Senhor Jesus Christo.
Assim, pendentes sobre a palha secca e aos
lados da cumieira, com os rostos muitos risonhos
voltados para o berço rústico, os anjos pareciam
mandar ao gallo que cantasse, ao boi que mugisse e ao carneiro que balasse brandamente, por
não estorvarem o somno plácido do filho de
Maria Nazarena. E via-se bem que o carneiro e
o boi e o gallo não tinham vozes agudas, porque mais se occupavam em olhar para o doce
vulto infantil que tinham diante, cercado de fiores agrestes de mangas, de cajubys, de pingosd'agua e de marmellinhos.
Era um verdadeiro mutirão, o preparo do
presépio: cada qual dos convidados trazia uma
novidade ou uma surpreza, como rosas raras
naquelles ermos, jaboticabas atrazadas, galhos
vermelhos de café-murta em pencas. A Risoleta,
o pancadão do bairro, alva e engraçada como um
lyrio de ribeirão, trouxera agora um braçado de

tabtias e ramalhetes de baririçó ladeados de maravilhas. O Neca, vendo-a entrar assim, admirou-se:
-Tabúa, aqui, siá dona , Eu cuidei
que isto
só dava na minha terra, p'r'as esteiras que a gente vende nas festas, e neste rincão só tinha o
piry, que p'ra mim é uma planta cansada!
Ella corou ligeiramente; não tanto como as
maravilhas que trazia nas ; mãos, mas decerto
muito mais que o namorado, quando lhe disse
taes coisas: que o Neca Alves, um tostado de
Serra Acima, era quebra e decidido para pensar
e dizer... Começou a ajudajl-o, então: e Nosso
Senhor, si pudesse ver, acordando de repente e
com olhos que entendem, topa flor e toda fructa
que lhe foi posta ao lado, teria de estranhar que
na terra de sua natureza pudesse haver uvaias e
araçás, officiaes-da-sala e sumbaré.
Num certo momento, encontraram-se as mãos
de ambos. Era natural, na continuação do trabalho: e, eomtudo, a delia tremeu de leve, a maneira
de uma jurtity que a aragem toca, e elle pediu-lhe
desculpas, serenamente, como quem sabe que
vai ser logo desculpado. Nada mais que isto: e,
apezar de ser tão pouco, a Risoleta já não foi
mais, de então por diante, o.alvo lyrio do ribeirão, porque inteirinha se fez! rosada como a flor
do pecegueiro. Foram chegando os visinhos : a
mangedoura mais ficou sendo um jardim e um
mercado de fructas, que mangedoura, onde havia
cordas e trapezios em que brincavam creanças,
umas viradas para o menino Jesus, outras simgarido a outras.
O dono da casa appareceu afinal, rengo e pezado, arrastando pelo chão soccado a sua erysipela doída e barulhenta. Quem o viu, triste e entregue no meio de toda a alegria espalhada no
alpendre, ficou logo também triste. Alas houve
quem procurasse combater a impressão de magua que se ia entranliando no
povo:
Ué, seu Caetano, você 'tá que nem moça da
roça, cuma perna fina e outra grossa ?
Elle voltou-se para o caipira alegre, e seus
olhos tiveram um grande olhar de commovida
renuncia. O caçoista ficou sério, approximou-se,
poz-se a examinar o pé inchado do doente, e
concluiu, solemne como numa conferência:
E não é que o home 'siá mesmo c'a erzipa
das brabas ? Mas porém isso não vale nada: atuche-lhe uma banharada de arve-de-largato, uns
de herva-lancepannos molhados em cozimento
'tá
volta
de
mão
ta, que numa
prompto p'ra 011 tra. Exp'rimente só'

v.r

--

KOSMOS
J)

cv.
•Aos

ituttgns
um britiae v feito
Fazia-se estridente a gritaria dos grilos e dos
rtfun a alegria
em nosso peito.
gafanhotos, fora. Viam-se brilhar no céo, muito
nítidas como pregadas num velludo já gasto, as
E a rapaziada cantava deliciadamente o comaiores estrellas: que as outras, fraquinhas ou nhecido estribilho :
desconsoladas, não se animavam a apparecer na
Grato lienr,
"Alegre e jocundo,
Levantou-se
de
festa.
noite
daquella
todo este mundo
profundeza
Que
'Desafia a amor.
os
horas
a
mas
o tempo,
gallos principiavam
que
Uma velha, rodeada de creanças, contava a
a bater as azas e a cantar, èspaçadarnente ainda.
E como o Neca se puzesse em frente ao presépio, historia do nascimento de Christo:
-O gallo, antão, cantou por este geito: "Jee ajoelhasse, todos ajoelharam também, numa
grande agitação de bancos e prücàs arrastados, sus Christo nasceu !« E a vacca preguntou-lhe:
num forte rugir de saias e de calças cheias dc "AdondePii E o carneiro arrespondeu : "Em
Belém».
gomma
Começou a reza. O Neca era afiado para
Mas a festa não ia boa: faltava-lhe o Neca
aquillo, sabiam-n'o todos: mas, fosse lá como Alves, que era todo enlevos e mimos com a Rifosse, não tinha a voz tão segura como sempre, soleta. Já lhe chamavam puxa-puxa, coisa com
distrahia-se ás vezes, estava um capellão de meia que elle dava uni cavacão sem altura; já diziam
pataca. Engrolou a maior parte da ladainha, res- que tijolo e azeite daquelle feitio, era desaforo
inimgou outra parte, liquidou a obrigação tão de mais: e houve um senhor muito saido, que,
depressa como poude, e sentiu no peito um do- ás escondidas delle e delia, os prendera um ao
ce allivio, quando, chegando aos últimos versos outro a poder de alfinete de fralda.
da cantoria necessária, ouviu no terreiro o esE a conversa dos dois era esta, por fim:
Quando eu lhe vi, nhá Risoleta, esfro dia,
Errouqueira.
e
de
trondar dos tiros de garrucha
gueu-se, avisinhou-se das Tres Pessoas, fez uma na casa do Carmo, de vestido côr de rosa e cravo
reverencia ao Menino Deus, beijou-o: e saiu.
branco no cabello, e tive que vir-me embora,
e
violões,
Já trilavam as violas, roncavam os
já voltei mais seu do que meu: fiquei logo lateo
da
cosinha,
uma animosa sanfona fazia ouvir,
jando si havia de lhe pedir por minha bocca ou
os
conseu repertório fanhoso e curto, quando
mandar soletrar uma carta, si a carta devera de
deividados se chegaram ao presépio e foram
ser p'ra você ou p'r'o seu pae.
Tanto faz, seu Neca: a gente querendo, já
xando esmolas e retirando fruetas e flores: que
ellas são sempre capazes de fazer feliz a quem vê que ninguem pôde contra. Eu queria, não é?
quer que seja, nas virações da vida... Como fosse Já tava meio caminho andado...
- E adonde foi que você me disse que queria,
augmentando o movimento nas cercanias do
presépio, e crescesse também o rumor, surgiu da ou ao menos, me deu a entender essa vontade?
Quem quer bem adivinha pensamento: era
noite um macho crioulo, pinhão, muito inhato e
rabicó, de piques nas orelhas, e pegou a trocal-as da sua intenção que eu saisse annunciando que
ao pé da porta, contemplando extasiadamente o lhe tinha amor, ver esses piás que carrega tabopovo, cheio de bichos e de anjos nos negros leta de circo de cavallinhos?
olhos pasmos.
Apontava a manhã fresca e rubra. O sol mos^
Pouco durou, porém, aquella contemplação : trou-se com pouco. Houve tremuras de orvalho
os guapéeas que andavam cercando a mesa, onde na grama-seda do piquete, porque ventava rijo.
já se viam lourejar os quartos de leitão e os E o macho pinhão, ao longe, encostado á cerca
franguinhos assados, saltaram ao pobre do bur- de cangiquinha, dirigia para a casa de morada
ro, sinão quando, e elle de novo entrou na noite, um olhar muito repassado de tristeza e saudade.
a trote secco, zonzo e meio cadeira. Muito tempo Toda prata da grama foi sumindo, envergonhaainda se ouviu, de mistura com os primeiros can- da, porque todo o ouro do sol deu de roda e pelo
tados, o ladrar bravio dos cachorros e a tropea- chão.
...E que casamento bonito, não é nhá Risoda fugitiva : e tudo se afastou, afinal, até se confundir com a barulheira do córrego do Louren- leta ? Bonito e singelo... feito o Menino Jesus...
ção, que as chuvas recentes tinham engrossado.
Valdomiro Silveira.
Quem tirou o primeiro coreto foi o Caetano,
desde
increnco
e
embora estivesse
pesadão
já
S. Paulo -Dezembro -1904.
muitos dias atraz:
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Jehova que. terra ou eé \ todo <» universo tinha
E Uie indicava o rumo e lhe travava o norte.
Era, secundo a crença, uma forca damninha
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Que espalhava o Castigo, a Fome. a Peste, a Morte

___.^.^.-

A humana geração, estúpida e mesquinha,
Quem quer que hoje a contemple, em mystieo transporte
Ante o Deus do Perdão que na alma se lhe aninha.
Sente quanto Jesus a tez mais nobre e forte.

Foi preciso que, humilde, elle andasse na terra
— Elle que era do céo. Senhor e Magestade,
Dizendo quanto amor o Amor de Deus encerra!
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Nasceu aqui. qual nasce a vil humanidade,
E o que por nós soffreu ainda hoje nos aterra.
Porém do Deus Terror fez Elle o Deus Piedade!..

Emílio de Menezes.
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fi mulher perante as religiões antigas

amável, que exerce poder absoluto sobre
os destinos humanos, provavelmente nunca se
deu ao trabalho de indagar o papel que tem
0sexo
representado, atravez dos séculos, nas sociedades,
quer primitivas, quer hodiernas.
Em cada epocha, em cada povo, sob o influxo
das diversas philosophias, ou de religiões oppostas,
no tumulto das múltiplas crises políticas, das luctas
das idéas e dos terríveis combates nos campos de
batalha,— a mulher passou por condições, que se
não parecem aviltal-a, ao menos não se dirá que
a engrandecem.
Taes condições excluiram-n'a, quasi, da communhão da sociedade e crearam-lhe no próprio seio
da familia um papel muito secundário e submisso.
Na antigüidade a mulher sempre foi destinada a
não ser sinão um instrumento, que perdia todo
valor na impossibilidade de realisar o seu fim e
por isso era, ás vezes, maldita.
Os interesses sociaes lhe designavam, apenas,
um papel ínfimo e lhe negavam a personalidade
por um lado; por outro, a religião, não só não n'a
amparava, porem ainda a privava dos direitos, que
lhe provém de sua natureza intellectual e moral.
Seria, na verdade, longo e demorado um estudo concernente ao papel a que a historia, desde
tempos remotos até hoje, mostra que a injustiça e
erros dos legisladores, do sacerdócio, dos philosophos condemnaram inexoravelmente o sexo amável.
Nas successivas evoluções das sociedades humanas, que nascem, vivem e cujos destinos terminam
por sobre a terra, onde luctaram e por onde passaram, o destino da mulher não se modificou nem
seguiu, por largos séculos, a lei suprema das transformações; diante do movimento do progresso parece perdurar, petrificado, na immobilidade.
Esse estudo exige avultada somma de conhecimentos de historia, de legislação, de theologia etc,
alem de árduo, forçar-nos-ia a tomar extenso espaço d'estas colunmas. Assim limitar-nos-hemos a
alguns períodos da historia, em qi.e abundam documentos com probatórios da condição social, domestiça e familiar da mulher até qije veio uma
idéa nova transformar a condição, concedendo-lhe
novos e melhores destinos.
Esse estudo, sem duvida, alem de iser instructi
vo, não deixa de ser também curioso e de produzir, no espirito dos leitores, certa ordem de emoções,
notando na variedade das crenças, dr s idéas, das
instituições jurídicas, econômicas e políticas de cada
povo, —a diversidade da condição d|i mulher,
diversidade, que depende das crenças religiosas e
das idéas philosophicas dominantes.
Com esse plano limitadíssimo, lai icemos uma
olhada sobre os tempos mais longínquas, ou remo
tos da historia, por conseqüência penetremos nos
esplendores da velha civilisação do Oriente.
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Ora, nesse assumpto não ha sinão repetir a
historia, que todos devem saber, mas que muitos
ignoram. Aqui não temos outra tarefa, sinão a de
observar e recolher, colligindo os phenomenos sociaes da civilisação taes quaes outros iá têm, por
certo, observado e recolhido e nos transmittiram.
Não se tratam de meras observações individuaes,
nas quaes cada observador sente, pensa,
julga e
descreve a seu modo, á maneira dos viajantes,
que
galgam os cimos das montanhas, percorrem a vastidão dos vai les, ou seguem a corrente rápida dos
rios, que se vão precipitar no Oceano.
Os enlevos da poesia, o calido e flammejante
colorido das tintas vivazes do pincel, os surtos da
imaginação do artista não entram nessa realidade
árida e positiva dos decretos dos legisladores, dos
preceitos dos pontífices, dos princípios dos philosophos.
Tem os factos leis inquebrantaveis; faliam imperiosamente de tal sorte que, muitas vezes, a philosophia da historia hesita nas affirmações de suas
theorias.
Certo, aqui, não podeis alterar o que a índia, a
Judéa, a Pérsia, ou a Grécia e Roma, a Egreja catholica, a seita mahometana, a Edade-Media pensaram á respeito da mulher, porque não tendes o
poder de eliminar o que está escripto nos livros
sagrados do Oriente, nem nos textos autorisados das
legislações gregas e romanas, nos Cânones e Deeretaes da Egreja christã, nem nos preceitos do Koran.
Todos esses documentos perduram; estão ao aicance dos leitores, que os quizerem compulsar, são
como o immenso Amazonas, cujas águas podem ser
bebidas sempre, mas indisputavehrfente não serão
esgotadas pelas gerações, que suecessivamente passarão pela superfície da terra brazileira.
E' nessa fonte que vamos beber as novidades,
que contaremos aos leitores, mas novidades já encanecidas.
Os poetas proclamam a mulher—soberana —pela
realeza dos encantos e pela esplendida aureola da
belleza...
Lisongeiros!... Modulam hymnòs
de adoração á
"do
obra prima, que, no fervor
enthusiasmo e no
meio das opulencias do pensamento, cahiu das
mãos prodigiosas do omnippténte e divino artista,
durante as pompas da aurora da creação do mundo..
E a mulher escuta e ama os carmes da inspiração dos poetas, crendo que não mentem!...
Irritam-se, porem, contra a legislação, contra os
preceitos das religiões, que negam e até aviltam a
soberania da realeza feminil.
Comecemos pela Bíblia, que é o primeiro livro,
que se deve i ler, por que nelle refulge o espirito
de Deus; como no de Homero scintilla o gênio da
humanidade, segundo pensava o immortal poeta
autor das Orienta/es e dos Rayons et Ombres.
O que se lê na Bíblia a respeito da mulher?
O sábio Salomão nos responde: Tenho procurado a sabedoria e achei que a mulher, cujo coração
é como uma cilada e cujas mãos são quaes laços —
é mais terrível que a morte... Eis o que tenho investigado por toda parte, mas o que ainda não
achei, porem, é uma mulher entre todas.» (1)
<1) Kt-elcs—Vli.
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Lê-se tambem que os Essenios abstinham-se do
casamento, porque estavam persuadidos de que,
entre as mulheres, não havia uma sincera, fiel e
pura.
Observa certo escriptor-que a mulher israelita
não fora tratada menos severamente pelo legislador,
do que pelo poeta.
De veras, segundo as praxes e costumes do povo
de Israel, a mulher não podia estar perante a justiça; a lei recusava-lhe a capacidade de dar testemunho, o qual era rejeitado, como indigno de credibilidade.
A mulher não podia contrahir obrigações, nem
mesmo por juramento, sinão com autorisação do
pae, ou do marido.
As Ordenações do Reino são tambem tutelares.
A mulher não tem nenhum direito e só tem
deveres e d'estes o principal é dar o maior numero
possivel de filhos á famiiia e ao Estado.
Parece que Napoleão I imitava ou reproduzia
essa idéa antiga, respondendo a Mme. de Stãel —
que só era importante a mulher, que desse grande
numero de filhos á pátria. O heróico déspota era
terrivelmente lógico: elle só queria no grande numero —maior quantidade de — chairà canon.
Voltando a religião, vê-se que Deos havia dito
aos primeiros homens — crescite et multiplicamini. (2)
Havia promettido á Abrahão que a sua posteridade
seria mais numerosa do que a areia das praias.
Estabelecendo instituições mais favoráveis á propagação da raça, os hebreus acreditavam proceder
de conformidade com a vontade divina.
Demais, cercados de fortes inimigos, comprehendiam a necessidade de augmentar a população,
para terem elementos seguros e necessários á resistirem e defenderem-se dos inimigos, que os atacavam.
Os meios, pelos quaes cada famiiia podia crear
uma avultada posteridade, não são desconhecidos.
Os espíritos, versados na leitura dos usos e costumes da sociedade israelita, sabem que esses meios
cifravam-se especialmente na procreação de numerosa prole; por isso o legislador definia o papel da
mulher e a reduzia a esta única funcção social, negando-lhe todos os direitos, impondo-lhe todos os
deveres, concernentes aquella funcção, a que era
completamente escravisada.
Vê-se que ha semelhança com as praticas usadas na índia, pelo que se pôde inferir qual era o
pensamento d'essas civilisações primitivas; todas
reduziam o papel da mulher exclusivamente á producção da prole, ao augmento e grandeza da familia, que representava uma preciosa peça no mecanismo d'essas sociedades antigas.
Na índia (3) os mesmos deveres são impostos e
todos os direitos recusados: a mulher é completamente nullificada. Em primeiro logar pelo casamento e —para que os consórcios sejam mais fecundos
— a lei moisaica facilita e autorisa o repudio e consagra a polygamia.
A faculdade do repudio não é sujeita a nenhuma qualidade de óbices, como se pôde verificar no
Deuteronomio. Quanto á polygamia é mais larga(2) Gênesis.
(3) Oldembtrrn— Religiotl du Veda.
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mente permittida na Judéa, do que em outros povos
da Ásia Oriental. O homem casado pôde, não sómente ter dúzias de concubinas, como pode simultaneamente ter outras tantas esposas legitimas. Nisto
o uso dos hebreus differe dos costumes dos outros
povos do Oriente.
Na índia, ou na China (ainda hoje vigora o uso,
segundo affirmam escriptores competentes) é permittido ter dezenas de concubinas; porem não se
faculta ter, ao mesmo tempo, mulheres legitimas,
como já vimos que se pratica por toda parte na
Judéa.
Quem houver lido as determinações de Moysés,
não deve ignorar que, dando essa faculdade geral,
restringiu-a" relativamente ao Rei.
Sabem todos, que versam livros hebraicos, —que
o Rei David convivia com uma alluvião de mulheres
sem fallar naquellas que legou-lhe o Rei Saul, que
primeiro reinou, o precedendo no mesmo throno.
Ora, é fácil reconhecer que-si, na Judéa, como
em quasi todo Oriente, (pondera um historiador) —
o principal fim da união dos dous sexos, era exclusivamente a geração da prole, dando herdeiros á
famiiia, poderia succeder que a união ficasse infecunda: nesse caso o remédio estava previsto e era
muito fácil e cujo uso e pratica legal eram geralmente aceitos e muito communs.
A tal propósito um celebre indianista faz a seguinte observação, que. naturalmente incitando a
curiosidade, provocará tambem o riso; na qual os
espíritos reflectidos, porem, descriminarão as consequencias da legislação, os resultados d'um systema,
os corollarios de theorias philosophicas, conclusões
de theologia dogmática.
O indiologo diz —na Índia o marido cedia o
seu logar a um irmão, ou a um próximo parente.
Os hebreus não adoptavam esse processo de remediar a falta da prole por causa de preconceitos,
que lhes eram particulares.
Assim, si o marido em vida não cedia o seu
logar, transmitia por herança a viuva, que passava
com os bens ao irmão, que, esposando-a, crearia a
posteridade para o defunto.
Notem os leitores de Kósmos que predomina a
lei capital da doutrina, o pensamento primordial da
religião, o sentimento social —isto é, ter prole, contar com um herdeiro.
Era a base da famiiia, a força vital da socieda—um
herdeiro varão —que constituísse a posteride
dade.
Prevalecia, na Judéa, a crença-(como qualquer
dos leitores poderá verificar, lendo o Deuteronomio — )
de que aquelle, que não tivesse herdeiro para continuar-lhe a posteridade —teria o nome riscado do
livro de Israel.
Sob o império de tal crença, o irmão —que herdasse os bens com a viuva, a qual fazia parte do
patrimônio, visto como a mulher era considerada
uma escrava, até comprada somente para dar filhos
— ficaria para sempre deshonrado e perderia todos
os direitos de herdeiro, si recusasse dar posteridade ao morto. A viuva passava então a outro parente, embora de gráo remoto.
Quando se dava o caso do defunto haver deixado uma filha, a esta cumpria o dever de dar poste-
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ridade ao pae, que morreu sem filíio varão. Ora,
está entrando pelos olhos que esta necessidade de
ter posteridade era uma questão capital das crenças
religiosas, a que as sociedades primitivas obedeciam fiel e sinceramente.
Os homens d'esses tempos acreditavam que —
"resse sem herpereceria o nome d'aquelle, que mo
deiro varão; ninguém lhe herdaria a fortuna sem
desposar a filha.
Eis ahi qual a condição da mt|ilher no tempo
de Moysés.
Notam os historiadores que
raça judaica,
se
dispersou,
a despeito do aferro aos cosquando
tuines e ás crenças dos antepassado 5, submetteu-se,
pouco a pouco, á influencia de christianismo.
Observam também alguns escriptor is — que o Talmud apresenta uma mistura de cos tuines orientaes
e de instituições do Occidente.
O casamento, todavia, celebra-se pela forma antiga: a mulher é comprada, como ejscrava; o preço,
porém, é fictício. O marido conserva o direito de
repudiar sempre a consorte. Emfiii, diz um dos
escriptores-de sob as ruínas das instituições orien
taes, surgem novas, que o Oriente
concluindo que o Talmud é um progresso de civi
lisação relativamente ao Pentateuco.
Ora, nestas series evolutivas, nas continuas transformações —a mui her lucrou muito em dignidade:
os novos princípios da religião do martyr do Golgotha mudaram-lhe a sorte e fizera n-lhe representar papel mais nobre na familia, i ia qual outr'ora
não era considerada, sinão como tu ria escrava, submissa, repudiada.
Nas sociedades modernas, onde o christianismo
apurou, aperfeiçoou e idealisou os :ostumes, a mulher é, como esposa e mãe, a pre videncia do lar
doméstico: o seu destino hoje não cifra-se somente
e exclusivamente em dar posteridac e e continuar a
familia.
Os novos princípios crearam nc vos usos e chamaram a mulher a com partir, con 1 o homem, de
todos os deveres e dos mesmos d reitos; crearamlhe a inviolabilidade de sua person ai idade.
Estes novos princípios foram pregados e disse
minados pela — boa nova — que o Mestre ensinou e
os apóstolos evangerôsaram por roda parte, não
vendo, como dizia o converso da esjtrada de Damas
co, nem gregos, nem gentios...
O christianismo fez o que a ph ilosophia, nem a
poesia poderam jamais conseguir—1 ma com as suas
theorias vagas, deslumbrantes d'um Platão;—a outra
com as sublimes e enlevadoras ins| )irações geniaes,
com que os prophetas têm a visão do porvir e os
vates cantam os mysterios insondaveis nas profundêzas da alma humana
Debalde, nos hymnos de saúda ;ão, glorificavam
a mulher, cingindo-Ihe a fronte co m o diadema da
belleza, consagrando-lhe o culto ardente e profundo
do amor; a mulher continuou (- scravisada, quer
nascesse na índia, na Pérsia, quei na Grécia, ou
Roma
Foi o christianismo, que lhe des pedaçou os feros
grilhões do captiveiro, que a mi nietavam, desde
remotos séculos até que apparece í, no meio das
turbas, — o louro mancebo de Jerusalém, segundo a

phrase de Renan, trazendo aos homens as palavras
de paz, de amor e de caridade, preconisando a fraternidade, dizendo sem excepçao amai-vos uns aos
outros, como vos amei—.
Foi o christianismo, que rehabilitou e emaneipou a escrava, condem nada á dolorosa tarefa, ao
único labor social de perpetuar a raça.
Foi o christianismo que conferiu-lhe a faculdade, que, até então, se lhe negava, de ter sua parte
de direitos, no desenvolvimento dos destinos da
humanidade.
Foi o christianismo, que, revestindo-a de supremacia moral, armou-a com autoridade na familia e
fel-a intervir em todas as relações da vida social. (4)
Christo deu o exemplo de amar as creançasSINITE PARVULOS AD .ME VENIRIZ, asilll
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siderar a mulher um ente dotado dos predicados,
que nobilitàm á humana natureza.
Nota-se nos Evangelhos a affectuosa e polida
attenção, com que escutava as Magdalenas e, quando falia com a adultera,--não é um juiz severo e
cruel; é um conselheiro brando, um amigo sincero,
um irmão benigno, mn pae piedoso e clemente: é
um confidente amável.
A mulher deve amar muito e adorar o christianismo, que concedeu-lhe o grandioso papel, que
ella representa nas sociedades modernas.
A philosophia, o direito, a politica, a arte e a
poesia não lh'o poderiam dar. Nas sociedades antigas foi uma serva: nas sociedades modernas é
uma soberana!...
A sua supremacia moral e intellectual começou
desde os primeiros séculos da Egreja catholiea.
A mulher obteve reintegração, como parte componente do gênero humano, do qual as religiões
antigas a separavam. (5)
Ella foi considerada uma personalidade, compartilhando dos mesmos direitos e deveres, dos
mesmos destinos e da mesma dignidade, que o homem, que, durante o paganismo, despoticamente a
escravisara e opprimira, reputando-a somente apta
para uma funcçao social e de seu exclusivo interesse. Si não fosse o temor de ser o nome riscado
do livro de Israel e de ficar eternamente deshonrado aquelle, que não deixasse filho varão; si não
fosse a idéa religiosa ligada á necessidade da prole,
de certo os homens não avaliariam a mulher, sinão
como um animal doméstico. Ella não teria obtido
siquer fazer, como escrava, parte da familia; como
mãe, não passaria de ser o instrumento para salvação dos que seriam condemnados, não deixando
posteridade, conforme determinavam os livros sagrados do Oriente e segundo pensava o próprio
povo de Israel. A maternidade que, até então, era
tributo da torpeza da escravidão, que a serva comprada era obrigada a pagar, sob pena de repudio;
ou de ser legada aos parentes, com os bens do patrimonio do marido fallecido sem deixar filho, —a
maternidade, sob o sacrosanto influxo da religião
do Calvário, tornou-se a resultante d'um acto consagrado por um Sacramento.
O christianismo elevou a mulher á cathegoria
dum ente racional, avigorando-a com a responsa(4) L'Eglise et L'Empire—por Albert de Brogüe.
(5) S. Agoí-tinho Civitas Dei.
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Com essa universal e completa transformação de
suas condições, tambem transformou-se-lhe o destino.
Só lhe falta, nos tempos actuaes, exhibir os dons
de sua intelligencia na direcção da politica, que
constitue a vida das nações livres, que pretendem
ter a posse de si mesmas, de dirigir e governar os
próprios interesses. A liberdade moderna encontra
na mulher fiel e dedicada sacerdotisa. A sua rehabilitação na familia, no casamento, nas relações júridicas, prenuncia, naturalmente, a futura, sinão proxima rehabilitação no Estado, onde ainda não exerce
nem sua intelligencia, e palavra nervosa e eloquente, nem a grandeza e dedicação do seu patriotismo.
Perante as religiões antigas a mulher curvou-se
submissa e aviltada: perante o christianismo ella
ufania, — erpôde, —inspirada de nobre orgulho e—sine
clade
guer a fronte altiva e proclamar-se

bilidade do próprio destino; julgando-a capaz de
todas as virtudes, que fazem a grandeza, a força e
o esplendor da consciência humana. (6)
Aquelles, que versaram os livros, as chronicas,
os poemas, as bailadas, a historia dos tempos da
Edade-Media, em que dominou ampla e geralmente,
na Europa, o sentimento christão —não ignoram que,
ainda sob a influencia das verdades, ensinadas pelos
propagadores do Evangelho, a mulher avultou tal
qual objecto d'uma idolatria, que teceu-lhe coroas
e levantou-lhe altares por toda parte. (7)
Ella sahiu da humildade aviltante da condição
de serva, de instrumento da procreação, e assumiu
a posição de senhora, de arbitra, de rainha, de
semi-deusa nas luctas, nos torneios das eras medievaes.
Era o tempo lendário da cavallaria, que, após a
invasão dos bárbaros, transformada a situação dos
povos, prevaleceu e constituiu o regimen do feudalismo. Na Edade-Media o culto da beileza feminil
confundia-se no da religião.
(6) I.etourneau—Kvoliition juridique.
(7) Poema,- clievnleresques—I.e service des
steiu.
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ANNO POLÍTICO
I
direcção da Kósmos pedi ti-me a collaboração para este numero especial. Pediu% nVa, e restringiu
o assumpo á rubrica que
me foi dada, Anno Político, e serve de epigraplie a estas linhas.

D'entre as tres festas de Natividade que o
mundo catholico celebra, a mais doce, a mais
encantadora, a mais poética é sem duvida a que
commemora a vinda de Jesus Christo ao mundo.
A festa de S.João, a 24 de Junho, traz á idéa a figura ríspida do primeiro baptisador, e das macuias que o baptismo resgata e lava; a da Virgem
Maria, a 8 de Setembro, não evoca a Virgem menina porque as dores e as angustias da mulhermãe cercam sempre, mais do que tudo, a lenibranca da soffredora puríssima; mas a festa do
Natal faz desapparecer todo o martyrio, do Pretorio ao Oolgotha, para trazer ao espirito, num
perfume cândido de berços, Jesus pequenino, tão
pequenino como as creanças que esperam nestas noites formosas as dádivas do Deus Infante,
talvez a primeira das phantasias na série das que
a alma humana se crêa para poder atravessar, balançada em esperanças intangíveis, a áspera estrada da realidade, o invio caminho das decepções.
Como todas as festas que a tradicção tem
feito passar de geração em geração, a do Natal
foi também sujeita ás transformações operadas
pelos tempos e pelos costumes. Ella é hoje, simultaneamente, uma cerimonia catholica e uma
consagração de familia. Vive na Egreja e no lar;
é uma fé e é um affecto. Mas a sua primitiva feição destacou-se no paganismo, e as suas origens
enraizam-se nas saturnaes. As festas em honra de Saturno realisavam-se no mez de Dezembro, na mesma Roma onde o monte Capitolino
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era o seu throno mythologico, a principio, sob
a Republica, em um sóidia; depois, sob os imperadores, durante uma semana toda. As próprias
saturnaes também se modificaram : de alegres e
innocentes festas das populações ruraes. em honra da divindade a que os romanos attribuiam,
na idade chamada de ouro, a introducção da
agricultura e da civilisação na Itália, passaram a
extremos de licença e de depravação, para voltarem depois a dias de são divertimento e de repouso. A origem de taes festas, na mythologia, é
attribuida a Hercules, que ainda tinha tempo de
pensar nessas cousas mesmo tratando de conquistar a immortalidade na execução das doze
grandes tarefas, desde a asphixia do leão de
Nemea até a prisão de Gerbero, o que prova bem
que esse Deus não é precisamente o patrono das
Associações Protectoras de Animaes; e é também
attribuida a Janos, que por signal tinha duas faces, dizem mesmo alguns que tinha quatro, phenomeno que com o correr dos tempos não ficou
sendo somente uma creação e um privilegio da
mythologia. Convém notar que as saturnaes são
também a fonte originaria das festas do carnaval,
e que esses dias de loucura paga enramam-se no
mesmo tronco de que lprotou a flor suavíssima
da commemoração do Natal.
Acreditam alguns que a primeira vez que foram celebradas as festas de Natal a 25 de Dezembro, foi no anno de 98; mas a sua instituiçao é attribuida ás cartas decretaes do Papa
Telesphoro, no anno 13;7. Ainda não estava.bem
certa, porém, a propriedade d'essa data para a
celebração do Nascimento de Christo, e no IV
século o Papa Júlio I ordenou inquéritos rigorosos para saber-se do exacto dia da natividade
do Redemptor. O resultado desses inquéritos
fixou definitivamente o dia 25 de Dezembro. Na
idade média ainda era a sobrevivência das saturnaes que caracterisava , is ceremonias do Natal :
representavam-se mysterios grotescos, festas de
loucos, festas de asnos em que os personagens
en vergavam as mais extravagantes roupas. Não
é difficil vêr que também correspondem ainda a
uma sobrevivência de taes costumes, os autos e
os bandos com que aqui mesmo, sobretudo em
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Estados do Norte, festejava-se e ainda se festeja
o periodo que vae de Natal a Reis ; apenas, a
creação mythplògica, as satürnaes primitivas, as
cerimonias medievaes receberam o influxo do
africanismo intercurrente na formação da nossa
vida, e foram amenisadas com a doçura melancholica das trovas portuguezas, cheias de tanta
e de tão constante saudade, que a gente tem
sempre a impressão de que nellas esvoaçava a
alma da colônia toda voltada para a pátria distante. Ainda hoje, em alguns logares da Allémanha, dá Áustria, do norte da Europa, é gente disfarçada e mascarada, os knecht mpert, que distribue os brinquedos sonhados pelas creanças;
a arvore de Natal, tambem creação allemã, está
na Inglageneralisada em quasi todo o mundo ;
terra esta data é um verdadeiro culto; na Hollanda e nos Estados Unidos é S. Nicoláo o distribuidor animal dos brinquedos; mas a maior, a
mais ampla e ao mesmo tempo a mais formosa
das concepções é a que faz do pequenino Jesus
o anjo alado, cheio de bondade e cheio de caricias, que entra ruflando as azas pelos desvãos de
cada lar e vae encher de mimos o sapatinhó das
creanças, das creanças pobres e das creanças ricas. Porque Elle foi o grande nivelador, e para
Elle não havia distincções; porque Elle mesmo
nasceu na humildade de um estabulo; e porque
«deixae que as
quando Elle dizia no Templo

creanças venham a mim», não queria saber se as
cabecinhas louras que se approximavam dormiam nas sedas palacianas dos satrapas, ou na
Elle mesmo
palha dos albergues plebeus, como
dormiu, vendo entrar pelo desvão do telhado,
a resque é o caminho que Elle procura agora,
tea luminosa da estrella guiadora, e sonhando
sonhos que só se tem ern pequenino, e ouvindo
a musica insubstituível com que a insubstituivel
voz carinhosa das mães embala nos berços, como
nas enxergas, os primeiros somnos dos filhos...

Não são precisamente o Anno Político essas
palavras que ahi ficam. Mas tambem a situação
não é a mesma dos primeiros dias de Novembro,
quando a direcção da Kósmos me pediu a collaboração, restringindo o assumpto. Hoje, elogios
pareceriam effeito de compressão ; e reparos pareceriam provocações de inútil heroísmo. Deixemos a politica em paz. E' melhor dar algumas
notas, como as que ahi ficam, umas á custa de
consulta fácil a diccionarios que todos têm, e
apenas para poupar ao leitor o trabalho de traducções; outras, filhas de observação que pôde
não ser justa, e de sentimento que é bem sentido.
M. J. de Oliveira Rocha.
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P. JOÃO VI • Çrav. de Bartolozíi • Bib Nac.

í

M dos mais conspicuos e o perdsos pesquizadores das cousas da nossa i 1 istoria, o Dr.
^
Eunapio Deiró, proporcionou- nos em paginas
d'Os Annaes, saborear as prin|i icias de um
trabalho que emprehendeu escrever, com o fim de
rehabilitar a memória do primeiro prii icipe que rei
nou no Brasil, memória muito malta tada, não só
por escriptores nacionaes, mas ainda pelos nistoriadores patrícios. (1)
Outros escriptores de mérito, já o intentaram
aqui fazer, entre elles devendo ser citado o sr. Visconde de Ouro Preto, que aliás, creif» fazia mais
obra politica, que externava intimas convicções.
A chronica mexeriqueira dos n
maiores,
apurada em requinte de civilisação, e a satyra anonyma da turba, conservadas na memc ria ou vasadas em manuscriptos que preciosamenteí se guardam
em nossos archivos e que serviram já i eruditos rebuscadores, (2) pintaram-nos sempre a i nagem de D.
João VI antes com o lápis zombeteiro dc} caricaturista,
do que a firmes pinceladas de artista jrobo e consciencioso, reflectindo assim extrema animosidade
contra o typo que, ora, se nos tenta cllescrever sob
novo aspecto, despido de propositaes exâeeeros,
s&—, reintegrado na sua verdadeira e original compostura.
(1) Alexandre Herculauo, Oliveira Martins. Pinheiro
(2) Mello Moraes.

Chagas.

Não creio no êxito d'ess|a campanha rehabilitadora; a opinião formada de ha muito, com respeito ao Principe do Brasil, perdurará, como mais verdadeira.
Não se nos acoime de pleferir a lenda á verda,de histórica; é o próprio critério philosophico que
nos inciina á opinião d'aquelles que primeiro lhe
apontaram os grandes defeitos, mostrando-o aos
contemporâneos como uma1 figura incaracteristica,
apagada e inexpressiva, saliente mais pelo opposto
ás qualidades que devera offerecer, como monarcha
da mais vasta extensão territorial de então, sujeita a
um mesmo sceptro.
Aportando a este paiz em fuga vergou liosa, trazendo em sua comitiva uma onda parasitaria que,
para ter residência, expulsou; de suas habitações os
legítimos proprietários, com as celebres aposentadorias que duraram 10 annos dos 13 em que aqui
esteve a Corte, fidalgos insolentes que pisaram p
Rio de Janeiro como em paiz conquistado, respondendo á hospitaleira gentileza dos indígenas com o
mais desprezador e insultante desdém, circumstancias não eram estas de molde a dar á família real
as sympathias populares, retrahicias desde que pasjsaram os primeiros momentos de enthusiasmo, exl
plicavel, aliás, pela novidade]
E, quando, após tempo, com a necessidade de
prover á subsistência da chuimia cortezã, e ao faus-i
to da casa real, multiplicaram-se os impostos que
recahiram sobre a classe média—a mais solicita em
agrados ás pessoas da real comitiva — , opprimido o
povo pela policia de Paulo Fernandes Vianna que
intentava reproduzir no Brasil os methodos de Pina
Manique em Portugal, e pelas justiças do Desembargador Pinto Mosqueira,
despertou-se natural
reacção contra a real comitiva a principio, estendendo-se logo á familia do rei, cujos escândalos,
propagados pelos indiscretos; freqüentadores do Paço, eram glosados em todofe os tons pela plebe,
com um encamiçamento proporcional á posição das
pessoas alvejadas pela murmuração.
Dahi esse grotesco typo de rei Bobèche de que
rezam as chronicas.
Louvável intenção a de qjuerer dissipar essa desfavorável impressão que nos | transmittiram os comrnentadores daquella época, j
Mas d'ahi a cahir no extremo opposto, como
parece ser o intuito, fazendo ide D. João VI um ty- .
po ideal, resumo de extraordinárias qualidades, uma
figura dominadora emfim, a distancia é pasmosa.
O reinado de D. João VI trouxe ao Brasil, incontestavelmente, grandes progressos, melhoramentos
taes que o tornaram apto pabi a independência em
breve realizada, entrando avigorado para a categona das Nações livres — mas por si mesmo, foi
D. João VI quem menos influencia teve nesses assumptos.
D'elle, pôde-se dizer o que de Carlos VII disse
Atigustin Thiérry: Ce roi faible et indolent par nature, oecupe une grande place dans no tre histoire,
moins parce qiiil fit de lui même qui par ce qui se
fit en son nom.
Son mente fut d^/ccepter Cinfluence et de suivre
Ia direction des espirits les mieux inspires en cou-
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appetite; o almoço constava de 3 franrage et en raison. Des ames et des intelligences um famoso sem molho, acompanhados de fatias de
d*elite vihrent à lai et travaillèrent pour lai; dans gos assados, sem manteiga; D. João não se servia
Ia mierre avec toa tes les jorces de Vinstinct patnoti- pão torrado,trinchando as aves com as mãos; limpatique; dans Ia pai.x a ver toutes les lamières de Vopi- de talher,
va-as depois em guardanapos que com os ossos
nio a nationale. (3)
atirava ao chão; completavam a refeição 4 ou 5
|á vae longe a época em que predominava a laranjas da Bahia, muito apreciadas pelo principe e
doutrina histórica das grandes individualidades.
medida, essa, creio, de sua inteira
Essa doutrina aristocrática, esposada pelos histo- que por uma
vinham em caixas por todos os navios
riadores da antigüidade, e entre os modernos por iniciativa,
sabiam em demanda do Rio de
espíritos eminentes, como Lessing, Schleiermacher, que d'aquelle porto
¦'¦;das Armas
Bunsen, Hegel, Krause, Humboldt, na Allemanha, Janeiro.
o General
recebia
almoço
do
Depois
em
Maistre
de
e
Cousin
Inglaterra,
J.
Garlyle, na
o Santo do dia. Vinham tomar-lhe
França, onde não lhe escaparam mesmo historiado- ao qual davaem seguida, os filhos, com os quaes
res libéraes como Thiers e democratas como Quinet, a benção,
trocava. A's vezes apparecia tamconcentrando num paciente trabalho de synthese, em poucas palavras D. Carlota
esta nem ao
certos indivíduos os actos, palavras, pensamentos bem sua mulher, a sentar-se; Joaquina,
vinha
por simples forde vários, foi substituída hoje pela tendência demo- menos chegando
cratica da escola ingleza, que por um processo con- malidade.
D. João detestava a mulher com a qual se casatrario, analvsa e decompõe pacientemente os factos
ra aos 19 annos, tendo ella 11 somente.
artificialmente reunidos, falsamente grupados.
-o despojaEssa tendência que Quinet diz ser
mento do individuo em favor da espécie f ez com
se fizesse sobre
que investigados os archivos, a luzhomens,
despedao verdadeiro papel dos grandes
figuimponentes
essas
çaudo o veu que encobria
ras, mostrando-nos occultos na sombra que ellas
agentes dos
projectavam os obscuros e verdadeirosagora ás suas
''|___l
m>
_______ -Bbv*_2
factos a elles attribuidos, associados
dos
glorias ou infâmias- reivindicando sua parte
louvores como das maldições, fazendo resaltar a
verdadeira influencia das cortes dos _ imperai.tes. (4)
'
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Na Corte de D. João VI, vae a gratidão dos
homens de agora buscar tres espíritos eminentes,
se quer
que foram os verdadeiros autores de quanto
Lisboa,
Silva
da
hoje attribuir ao Príncipe: José
Corte
da
que mesmo antes de terminada a viagem obstinada
para o Rio de Janeiro, obteve pela sua do Brasil
insistência, o decreto que abria os portos
ao commercio das Nações; Thomaz Antonio de
Viíla Nova Portugal o organisador de nossa machina administrativa", o continuador da obra encetada
que
por Cayrú, e finalmente o Conde da Barca,
á
Brasil
o
elevando
edifício,
do
rematou a eu pola
acto,
ultimo
esse
pode-se
categoria de reino; com
dizer, a independência era questão de momento.
Ao tempo em que seus ministros assim agiam
em seu nome, quaes as oecupações do Rei?
Seguindo o preceito do douto Fenélon on ne
doit ometre aucun jait qui puisse servir à peindre
les liommes principaux, (5) vejamos o que nos diz
anonymo manuscripto que se conserva em nossa
Bibliotheca Nacional.
I). João acordava ás 6 horas e ia rezar o officio
divino em companhia do Visconde de Magé, que
muito se distinguia nesse gênero de serviço, sendo
companheiro inseparável das devoções do Principe.
Terminado o acto religioso, recolhia-se ao quarto
onde logo lhe serviam o almoço. Tinha o Principe
(3) -AufCUttln Thieiry»- I)c Ia lormatioii et du progrès du tiers état.
i-t) P. MougCOlle—l.es probléni.s de 1'Ilistoire.
<5) «Fenélon»— I^ttres snr les óccupátion* de rAcademie. de l'Histoire
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P. CflRUOTfl JOflQUINfl - Pes. de Pebret.

Por oceasião do nascimento dos Infantes D. Isabel Maria e D. Miguel, fortes suspeitas abalaram o
espirito do Principe acerca da fidelidade da mulher.
Residia elle então em Queluz ou Mafra, e D. Carlota Joaquina em sua Quinta do Ramalhão. Diziam
dos
que ella mantinha criminosas relações com um
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seus serviçaes, e quando se sentia\gr ávida, corria a
juntar-se ao marido; assim, tentou\ c :)nvencel-o de
que a Infanta D. Maria d'Assumpçao nascera prematuramente; desconfiou D. João ap facto e para
certificar-se, quando de novo lhe apta areceu a princeza, fechou-lhe as portas do seu ara osento, dando
ordem aos seus camaristas para que \ não as abrissem sem ordem sua. A' noute, D Uarlota buscou
debalde penetrar no quarto do ma ^ido, e vendo
que nada conseguia, na manhã segu ínte retirou-se
dava á luz
para sua Quinta, onde, mezes depoi
Anna
de
á Infanta D.
Jesus. O principe, por forma
alguma queria reconuecer como suas [filhas as duas
ultimas princezas. cedendo unicamente por lhe representarem os ministros quanto esse/escândalo iria
atfectar á familia de Bourbon, já attii/gida por tanI
tas desgraças em diversos paizes.
Mas desde então, tratou a mulhej com sumiria
frieza, assim como aos últimos filhos; só eram
vistos juntos os dous esposos em certos actos publicos, como, por exemplo, os quatro dias do anuo em
que iam ao theatro: 13 de Maio, anniyersarió de
D. João, dias de S. João, de S. Carlos e dos annos
de D. Pedro, 12 de Outubro.
Quando se retiravam os filhos era introduzido o
Intendente Geral da Policia, Paulo Fernandes Vianna,
Desembargador do Paço. com o qual conversava
o principe horas inteiras, informandp-se de tudo
quanto occorrera na cidade. D. João era muito affeicoado ao Intendente uo qual depositava máxima
confiança. Essa conferência se realizava 3 vezes por
semana. ¦
Terminada ella. D. João passava á examinar os
papeis, requerimentos etc. em companhia do Conde
de Paraty, até as 2 horas da tarde, quando vinham
os filhos buscal-o para o jantar; a ?ste, assistiam
os camaristas, veadores, officiaes de pilacio, o Physico Mor e o medico de semana.
As princezas jantavam nos seus aposentos.
Concluído o jantar, dava o Rei, iacompanhado
devotamente pelos filhos, graças a Dejis; D. Miguel
trazia então uma bacia, D. Pedro un jarro e D.
Sebastião, seu neto, uma toalha para D. João lavar as mãos.
Seguia logo, em companhia do Visconde de
Magé, para o oratório, onde resava o officio divino. Depois, dormia á sésta durante algum tempo.
A's 5 horas, sahia á passeio, salvo si havia trovoada
de que era excessivamente medroso.
Mal se ouviam os primeiros trovões, fechava-se
em seu quarto, em companhia do Visconde de Magé ou do Conde de Paraty, envolvia-se em cobertas de seda, e de joelhos, com um cirio na mão,
começava a invocar todos os santos da- Corte celeste.
O prestito real, nesse passeio, era a mais curiosa
mascarada que imaginar-se possa.
Abriam-n'o dous cadetes de cavallaria como batedores. Em seguida, ao tardo passo de dous ínuares, um lacaio de libre e chapéu armado, conduzindo uma frasqueira com água, e o creado particular
do rei com um boião de marmellada.
Seguia-se a traquitana real, com à caixa toda
dourada e forrada internamente de damasco carmesim, puxada por bestas pretas; o postilhão e o
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boleeiro, vestidos de calças de meia de côr alvadia
e farda de páririó azul, comi as costuras bordadas a
retroz amarello, iam também de chapéu armado,
posto atravessado.
Na carruagem iam o principe I). João e D. Pedro, que se entretinha batendo com um iiiartello
na maçaneta da portinhola.j
Até os 12 annos D. Pedro usou jaqueta, passando a usar casaca e chapéu armado ao completar
essa idade. Os filhos de D. João eram muito bonitos, principalmente D. Pedro, que quando passeiava com o pae, era o alvo de todos os olhares.
Depois que D. Pedro se fez homem, substituiu-o
na carruagem real D. Sebastião, filho do Infante de
I lespanha D. Pedro Carlos e de D. Maria Thereza,
filha primogênita de D. João.
Guardava a carruagem real uma escolta de ca.aliaria, commandada por um capitão.
Seguiam-se as carruagens dos príncipes D. Miguel e D. Pedro Carlos, dos Condes de Paraty,
Vàlladares e Magé, guarda-roupas dos príncipes, do
Physico-mór Francisco José Vieira, depois Barão de
Alvaiazere, do confessor real Fr. Joaquim de Nazareth, e a do Mestre de cosi nhas Alvarenga. Fechava o prestito um creado"carregando
de libre, modestamente
montado em um burro,
uma caixa de
madeira coberta com um panno encarnado: dentro,
ia um vaso de intimo uso e que o rei nunca dispensava em seus passeios.
Emquanto D. João residiu no Paço, em vida de
D. Maria, essse passeio se fazia até S. Christovão,
de onde voltavam todos á noite, á luz dos archotes, o que produzia o mais lugubre effeito.
Depois que passou a residir em S. Christovão,
(ó) ia o prestito até a Ponta do Caju, recolkendo-se
ao anoitecer. Quando chegava, estava já o pateo
atulhado de gente á espera de audiência.
Os filhos e filhas o esperavam na sala de entrada, acorri panhándo-o até o seu aposento, onde mudava de vestuário, e merendava. A merenda compunha-se, como o almoço, de 3 frangos e outras
tantas laranjas da Bahia.
Terminada a merenda, dirigia-se D. João á sala
das audiências, onde dava beija-mão.
Sendo o rei muito pouco asseiado, e tendo empigens em varias partes do corpo, vivia sempre a
coçar-se por diante e por traz, acontecendo muita
vez que quando se approximava uma pessoa para
falar-lhe, esperava primeiro que elle dissipasse as
comichões com a mão mergulhada por dentro da
roupa, para depois beijar-lh'a.
Os requerimentos que lhe entregavam, elle os
passava logo ao Conde de Paraty; este guardava-os
em um sacco, que levava em seguida ao quarto do
rei.
As audiências duravam até 10 horas mais ou
menos.
Foi em uma d'ellas que se deu o seguinte caso,
narrado em um manuscripto da Bibliotheca Nacional.
((•1 A quinta de S. Christovão ioi doada ao Priticipe por Flias Antônio
Lopes em 1 SOS. obtendo em lecompeti.sa o Habito de Chtisto. íôro de
fidalgo e gTfcduaçfto de Alcaide-Mór.
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do Paço, natural de Minas Geraes, que lhe participava as oceurrencias havidas nos tribunaes.
Outras vezes era a conferência com o Chanceller-Mór Thomaz Antônio, com o Thesoureiro-Mór
Francisco Maria Targiui, mais tarde Conde de São
Lourenço, ou com o Escrivão do Real Erário Jacintlio Nogueira da Gama, depois Marquez de Baependy. Estes dois últimos eram figadaes inimigos e viviam a fazer ao Rei, queixas um do outro. D. João
os instigava nessas delações e com essa politica,
0 Paço.
os funecionarios, sempre
Existia por esse tempo um pardo velbo, solda- usada para com todos se
de
passava nas Repartições.
quanto
do reformado do Regimento de Artilharia, Ângelo era sabedor
Essas conferências duravam ás vezes até meia noiRondou, que era tido por homem de muito espirise recolhia aos seus aposentos.
to, freqüentando casas de pessoas de posição, onde te, hora em que o reide D.
Era essa a vida
João no Rio de Janeiro.
era muito festejado por suas habilidades de prestimano
onde se demorava
S.
Cruz,
Por vezes elle ia a
e excellente tocador de viola; andava sempre muito
depois de chegar da Europa,
aceiadamente vestido, de rigoroso uniforme. Rondon alguns dias. Pouco Cruz,
um irreverente carrapato,
tendo feito a Campanha do Rio Grande do Sul, e estando elle em S.
morte, produzindo-lhe
nella perdido dous dedos, em um combate com os quasi o levou ás portas da
o que ali o fez
hespanhóes, lembrou-se de requerer uma pensão de forte inflammação em uma perna,
então toda
seguindo-o
mezes,
ó
de
200 rs. diários, em remuneração de seus serviços, e demorar cerca
fidalgafoi
ia freqüentemente á audiência do Príncipe, em São a Corte; orande parte da comitiva,
mente hospedada na fazenda do Matto da PacienChristovão.
da Silva e
Uma oceasião, vendo que tardava o seu despa- cia, de propriedade de João Francisco
reaes.
os
cofres
cho, e depois de ennumcrar, exagerando muito, os Souza, sem o menor dispendio para D.
de
caAo levantar-se do leito, passeiava
João
seus serviços, e vendo que D. João sorria, disse:
12 possantes negros que se
Ora pois, Senhor, vós a um boi mandastes dar deirinha, carregada por
sou um bode porque revezavam, cantando em coro:
dia, a mim
rs.

Quando a Família Real veio para o Brasil, cbegou vivo um boi, dos que haviam sido embarcados
para alimentação dos passageiros, durante a viagem.
D. João, sabedor do caso, deu ordem para que
o conservassem, mandando-lbe abonar pela Repartição das Cavallarias 400 rs. diários de forragem;
esse boi que os empregados do Paço denominaram
Patrício, por ter vindo de Portugal, empregava-se
em puxar uma pipa com água da Carioca para

400
por
necrais 200 rs.?

que

Viva Nosso Senhor!
Nosso Rei já chegou
Captiyeirò já acabou.
Viva Nosso Senhor!
Em 1S16, quando vieram do reino as tropas
destinadas a Montevidéo, e que se àquartelaram em
Niterov, D. João para lá passou-se tambem, indo

Os camaristas e mais pessoas presentes levaram
o lenço á bocea, e o Príncipe disfarçando para não
rir-se, deferiu-lhe a petição.
A audiência durava até 10 horas mais ou menos
e logo que terminava, ia D. João para outra sala
onde recebia o Regedor das Justiças Dr. José de
Oliveira Pinto Botelho Mosqueira, Desembargador
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residir na casa de Thomaz Soares, no largo de
S. Domingos, casa de que o proprietário lhe fez
presente. Ahi residiu D. João dois mezes, sendo o
embarque das tropas feito com toda a pompa e solemnidade, como mostra a estampa de Debret.
Si D. João não introduziu ria sua Corte as favoritas,
ces pimbecHes et rosccs fcmclles no dizer de Sully,
que havíamos de ter com o primeiro Imperador,
teve comtudo alguns validos que tudo obtinham
da sua fraqueza e falta de energia.
D'entre elles o mais querido foi sem contestação
o Conde de Paratv.
O rei não o deixava um só momento; desde
5 horas estava o Conde de pé, pois logo que D.
João acordava perguntava por elle, e o conservava
ao pé de si, lendo os requerimentos recebidos na
véspera. Quando o Rei ia para o Oratório é que
o Conde tinha tempo para se alimentar.
O Conde era solteiro, e não lhe dando o Rei
um único momento de liberdade, quando este se
agasalhava, ia elle ter em um dos aposentos inferiores do Palácio com uma rapariga por alcunha a
Lanterna, muito em voga ao tempo; sabendo d'isso
ficou o rei furioso, e reprehendeu-o asperamente
por introduzir no paço uma mulher publica e para
evitar a continuação do escândalo, casou-o com a
condessa de Barreiros, em menos de oito dias.
Ainda teve o Rei uma desavença com o Conde,
quando soube por delação de José Anselmo Pereira
a Thomaz Antônio, que o Conde pertencia, bem
como muitos outros fidalgos, á Maçonaria, então
nascente no Brazil.
O Marquez de Angeja offereceu para remir sua
culpa, toda a prata que possuía, afim de ser cunhada em proveito do real erário, fazendo o mesmo o
Conde de Paratv que a não tinha, diz Vasconcellos Drummond, pois servia-se con a do Paço, e
como castigo teve de entrar para a Ordem Terceira
de S. Francisco da Penitencia, com cujo habito andou no Paço, durante 3 dias. Quando nasceu-lhe o
primeiro filho, o rei quiz ser o padrinho, sendo madrinha a Infanta D. Maria Thereza, o que demonstra a influencia do valido, pois até então, só a casa de Cadaval obtivera essa honra.
D. João era em extremo egoísta, tanto que a
esse egoismo attribuia o Conde da Barca o facto
d'elle descurar-se inteiramente da educação dos filhos, para ser chorado quando lhe suecedessem.
Outra prova se encontra na única aventura amorosa da mocidade, que lhe é attribuida, com D. Eugenia de Mendonça de Eça Menezes, filha do Conde de
Cavai lei ros e irmã do Conde de Louzã, que elle seduziu, sendo ella então dama do Paço, e quando a
pobre moça não mais podia oceultar a gravidez," fez
com que ella fugisse do Paço em companhia do medico da casa real João Francisco de Oliveira Alves,
de cuja amisade abusou, e desde que os viu longe,
para abafar o escândalo e de si arredar todas as
suspeitas, fulminou-os com um alvará, destituindo-os
das honras que tinham, e ordenando a sua prisão.
Esse facto encontra-se no Brazil Histórico, detalhadamente narrado e documentado.

"as A sua avareza era proverbial: quando se casaram
suas duas filhas com Infantes hespanhoes, não
lhes deu uma única jóia, possuindo no entanto os
mais formosos diamantes do Brasil, que guardava
em cofres, conseguindo assim deixar quando falleceu, uma fortuna pessoal de cerca de 25 milhões
de cruzados.
A sua ingratidão é comprovada peja sorte de
Thomaz Antônio de Villa Nova Portugal, que Antonio de Menezes de Vasconcel los Drummond foi
encontrar em Portugal, em 1838, esfarrapado e miseravel, habitando uma lobrega mansarda —elle o
ministro poderoso, por cujas mãos o ouro passara
aos milhões e que, deixando dividas no Brasil, economisou da ridícula pensão de 4S320 inensaes que
lhe dava a munificencia regia, com que solver esses
compromissos.
Da sua falta de energia falia bem alto aquelle
incidente em que D. Pedro defendeu a dignidade
real, dizendo a Sylvestre Pinheiro Ferreira, que exaltando-se em um conselho, dirigira-se ao Rei em
termos descomedidos:
Sylvestre Pinheiro, si tiver o atrevimento de levantar a voz para meu Pae, e si se esquecer de
que elle é seu soberano, atiro-o pela janella fora'
Lembre-se de quem é D. João VI e de quem é Svlvestre Pinheiro !
O amor, sempre manifestado por D. João VI ao
Brasil, relembrando saudoso os 13 annos que aqui
passara em vida aprazível e descuidada, ao passo
que a rainha, ao avistar as terras portuguezas, não
prevendo as supremas humilhações que lá a esperavam. exhuberava de contentamento, chegando a
arremessar á agua os sapatos, dizendo, não querei
saltar em Lisboa com os sapatos que levara do
Brasil, era um tributo de gratidão á terra generosa
e hospitaleira, cuja grandiosa natureza o deslumbrara. e que fugitivo o acolheu, cercando-o de carinhos. desoertada a commiseração popular pelos gritos da rainha-louca e pelas desgraças domesticas do
Príncipe, recahindo a animadversão do povo sobre
a rainha adultera, mais acirrada pelo insultante desdem que ella manifestava pelos filhos do paiz.
F, quando, chamado a Portugal por uma revoltição que ameaçava derruir o velho throno dos
seus avós —viu o poder real desprestigiado pelos
representantes do Povo —que reivindicava as suas
liberdades —desterrada a rainha e acremente censurados os actos do filho que deixara regendo o Brasil —precipitado assim á revolta contra a Mãe-Patria
a sua vida ameaçada diariamente pela impaciente
ambição de D. Miguel, sem um instante de socego,
devia com effeito o veiho rei, saudoso, recordar-se
dos annos que passara no Brasil, calmos, suaves,
tranquillos, como calmas, suaves, tranquillas eram
aquellas tardes em que deixando o Paço, com o
numeroso prestito de seus senadores, ia contornar a
extensa bahia de incomparavel belleza, cujas praias
alvissimas o mar beijava murmuro e carinhoso.
Já o disse o poeta:
Nessun maggior dolore...
Mario Behring.
Rio-Dezembro-1004.
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Fabricas ou Depósitos òe Fumos e Cigarros
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CONHECIDOS!

A maior facilidade para instalação e limpeza! Simplicidade e elegância. Numerosos prêmios em varias exposições.
Kis o que diz a aualyse a que procedeu o Laboratório Municipal de Chimica de Paris:
« A agua filtrada é de uma limpidez perffita e de um sabor agradável; ella sai dos filtros livre das matérias òrg-ámcas
q le continha
em suspensão, eisenta dos germens mais ou menos nocivos que ahi viviam desenvolvendo-se com pre ju iso de suas qualidades. Em consequoncia, concluímos que, a agua submf ttida á filtracão.através dos filtros examinados por nós, é eminentemente própria a todos os usos
domésticos.»
O chefe do Laboratório Municipal: Ch. G-irürd.

Agentes geraes para o Brazil: —A. ABREU & GOMR
Rua da Quitanda N. 102—Rio de Janeiro.
v
Depositários no Rio de Janeiro: — BORLlfiO MUNIZ & GOttP.;
Rua Sete de Setembro N. 93.
Depositários em S. Paulo :— MONTEIRO SOARES & COrtP.
Rua Direita —Canto do Viaducto.
ENVÍAM-SE PROSPECTOS A QUEM OS PEDIR AOS AGENTES
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é a mais solida, prospera e
bem administrada das Sociedades nacionaes de seguros
devida em mutual idade. Sem
accionistas, nem incorporadores aos quaes distribua dividendos, todos os seus lucros
são rateados pelos mutuários.

A EQUITATIVA
até a presente data fez:
Seguros de vida na importaricia de:
Rs. 63,520:000$000
Seguros terrestres e mari.
timos na importância de:
Rs. 232f600:000$000.
PAGOU EM DINHEIRO

Apólices sinistradas:
Rs. 2,530:258S000
Apólices sorteadas:
Rs. 177:000$000
A apólice resgatavel em dinheiro mediante sorteio, invenção da Equitativa, é a mais
bella, pratica e útil de entre
todas as combinações até hoje
imaginadas.
Duas vezes por anno, em
Abril e Outubro, todas as apòlices desta classe são sujeitas
a um sorteio recebendo, os^
portadores das premiadas em
dinheiro e integralmente a importancia total do seguro.
A EQUITATIVA
tem agencias e succursaes em
todos os Estados do Brazil e
uma Filial em Lisboa, funccionando sob a presidência do
Ex.mo Snr. Conselheiro Júlio
Marques de Vilhena, Par do
Reino e Governador do Banco de Portugal.
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Tintas Tvpographicas, Lithographicas, Vernizes, Grande Variedade de tvpos,
Massa para Rolos, Arames para Coser, Zinco, Cobre e Madeiras para Gravuras
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UTENSÍLIOS PARA COMPOSIÇÃO E IMPREfÂO
Depositários das Tintas de Impressão BERQER & WIRTH
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