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O RELOCIO DE OURO.

FIM.

<^fp ão havia razão apparente para que depois d'eítas

palavras ditas com um tom lugubre, Luiz Ne-

greiros repetisse, mas d'esta vez com um tom des-
communalmente alegre :

— Ah! é verdade 1...
Meirelles, que já ia a pôr o chapéo n'um cabido

do corredor, voltou-se espantado para o genro, em
cujo rosto.leu a mais franca, súbita e inexplicável alegria.

Está maluco! disse baixinho Meirelles,
Vamos jantar, bradou o genro, indo logo para dentro , em quanto

Meirelles seguindo pelo corredor ia ter á sala de jantar.
Luiz Negreiros foi ter com a mulher na sala de costura, e achou-a de

pé, compondo os cabellos diante de um pequeno espelho :
Obrigado, disse elle entrando.

A moça olhou para ella admirada.
Obrigado, repetio Luiz Negreiros; obrigado e perdoa-me.

Dizendo isto , procurou Luiz Negreiros abraçal-a; mas a moça, com
um gesto nobre, repellio o affago do marido e foi para a sala de jantar

Tem razão ! murmurou Luiz Negreiros.
ü'ahi a pouco achavam-se todos tres á mesa do jantar, e foi servida a

T. XI.— Maio de 1873.
«»



JORNAL DAS FAMÍLIAS.

sopa, queMeireUesachou, oomo era natural, 
£££££

di,p,rso a respeito da incúria dos criados , quando Luiz NeBreiros

r ueSaoulpae_a«a, porqne .>* *» * » 
^

mesa. A declaração apenas mudou o assurnpto do discurso, que toou

Itl aobre a terrível cousa que era um jantar requeulado, .dea que

poeta já havia resumido n'este verso tornado axioma :
-...

Un diner réchauffé ne valut jamais rien.

Meirelles era um homem alegro, pilherico, talvez Mvolo.*«*p»

aedade o a posiçho que oecupava. O genro gostava mu.M.^-

Infelizmente havia um ponto negro na sociedade; Clarinha estava triste
""lavras 

«pendia ** nruita»,uelhe dirigiam ornando e^

_ Estam de arrufo, não ha duvida, pensou Meirelles ao ver a pei tinaz

umdez da ilha. Ou a arrnfada é tf ella, porque elle parece-me kputo...

Luiz Negreiros effectivamente desfazia-se todo em agrados, mimos e

marido jà dava o sogro a todos os diabos, desejos» de ücar a * m a

mulher para a explicação ultima que reconciliam os animo . Cl r nha

não parecia desejal-o; comeu pouco e duas ou trez vezes soltou-se-lhe do

peito um suspiro. ,.
Já se vê que o jantar, por maiores que tossem os exforços, não podia

ser como nos outros dias. Meirelles sobretudo achava-se acanhado. Nao

era que receiasse algum grande acontecimento em casa; sua idea é que

sem arrufos não se aprecia a felicidade , como sem tempestade nao se

aprecia o bom tempo. Era lá a sua idéa. Entretanto , a tristeza da filha

sempre lhe punha água na fervura. '

Quando veio o café, Meirelles propoz que fossem todos tres ao theatro;

Luiz Negreiros acceitou a idéa com enthusiasmo. Clarinha recusou sec-

camente. , .
-Nãote entendo hoje, Clarinha, disae o pae com um modo impa-

ciente. Teu marido está alegre e tu pareces-me abatida e píeoccupada.

Que tens tu . ,
Clarinha não respondeu; Luiz Negreiros, sem saber o que havia de

dizer, tomou a resolução de fazer bolinhas com o miolo de pão que havia

sobre a mesa. Meirelles levantou os hombros.
- Vocês lá se entendem, disse elle. Se amanhã, apezar de ser o dia

que é, vocês estiverem do mesmo modo, protesto que nem a sombra me

rerao
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Oh! ha de vir, ia dizendo Luiz Negreiros, mas foi interrompido pela
mulher que desatou a chorar.

O jantar acabou assim triste e aborrecido. Meirelles pedio ao genro que
lhe explicasse o que aquillo era, e este prometteu que lhe diria tudo em
oceasião opportuna.

Pouco depois sahia o pae de Clarinha protestando de novo que, se no
dia seguinte os achasse do mesmo, nunca mais voltaria á casa d'elles, e

que se havia uma cousa peior que um jantar frio ou requentado, era um

jantar mal digerido. Outras muitas cousas mais disse o sogro de Luiz Ne-
greiros, mas como não interessam á historia, deixo-as de referir n'esta
oceasião.
^ Clarinho fora para o quarto; o marido, apenas se despedio do sogro,
foi ter com ella. Achou-a sentada na cama , com a cabeça sobre uma
almofada, e soluçando. Luiz Negreiros ajoelhou-se diante d'ella e pegou-
lhe n'uma das mãos.

Clarinha, disse elle, perdoa me tudo. Já tenho a explicação do re-
logio; se teu pae não me falia em vir cá jantar amanhã, eu não era capaz
de adivinhar que o relógio era um presente de annos que tu me fazias.

Não me atrevo a descrever o soberbo gesto de indignação com que a
moça se poz de pé quando ouvio estas palavras do marido. Luiz Negreiros
olhou para ella sem comprehender nada. A moça não disse uma nem
duas; sahio do quarto e deixou o infeliz consorte mais intrigado que
nunca.

Mas que enigma é este? perguntava a si mesmo Luiz Negreiros.
Mas então se não era um mimo de annos, que explicação pode ter o
tal relógio?

A situação era a mesma que antes do jantar. Luiz Negreiros assentou
de descobrir tudo n'essa mesma noite. Achou, entretanto, que era conve-
niente reílectir maduramente no caso e assentar n'uma resolução que
fosse decisiva.

*

Com este propósito recolheu-se ao seu gabinete, e alli recordou tudo o
que se havia passado desde que chegara a casa. Pesou friamente todas as
razões, todos os incidentes, e buscou reproduzir na memória a expressão
do rosto da moça em toda aquella tarde. O gesto de indignação e a repulsa
quando elle a foi abraçar na sala de costura, eram a favor d'ella; mas o
movimento com que mordera os lábios no momento em que elle lhe apre-
sentou o relógio, as lagrimas que lhe rebentaram á mesa, e mais que tudo
o silencio que ella conservava a respeito da procedência do fatal objecto,
tudo isso fallava contra a moça»
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Luiz Negreiros, depois de muito e muito cogitar, mcliuou-* á mais

triste e deplorável das hypotheses. Abrio a secreta», e U_« de deutro

de uma gaveta secreta um revolver de seis tiros. Estava carregada. Met-

teu-onô bolso, e foi ter com a mulher.

Clarinha recolhêra-se de novo ao quarto. A porta estava apenas cerrada.

Eram nove horas da noite. Uma pequena lamparina allumiava escassa-

mente o aposento. . ,
A moça estava outra vez assentada na cama, mas já nao chorava; tinha

os olhos fitos no chão. Nem os levantou quando sentio entrar o mando.

Houve um momento de silencio.
Luiz Negreiros foi o primeiro que fallou.

, - Clarinha, disse elle, este momento é solemne. Responde-me ao que

te pergunto desde esta tarde? "-
-A moça não respondeu.

_ Reflecte bem, Clarinha, continuou o marido. Podes arriscar a tua

vida. _
; A moça levantou os hombros.

Uma nuvem passou pelos olhos de Luiz Negreiros. Dentro de alguns

segundos tinha Clarinha diante de si o revolver que o mando lhe apon-

tava ao peito. _
Clarinha soltou um grito.

Espera! disse ella.
Luiz Negreiros abaixou a arma.

Mata-me. disse ella, mas lê isto primeiro. Quando esta carta foi ao

teu escriptorio já te não achou lá; foi o que o portador me disse.

Luiz Negreiros recebeu a carta; chegou-se á lamparina e leu estas

linhas:
«Meubebê. Sei que amanhã fazes annos; mando-te esta lembrança.

— Tua Zepherina. »

Imagine o leitor o pasmo, a vergonha , o remorso de Luiz Negreiros,

admire a constância de Clarinha e a vingança que tomara, e de nenhum

modo lastime a boa Zepherina, que foi totalmente esquecida, sendo per-
doado Luiz Negreiros, e tendo Meirelles o gosto de jantar com a filha e o

genro no dia seguinte. :
JOB.
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DECADÊNCIA

DE DOIS GRANDES HOMENS

«BLiDfíCOA. HACIOMALePÕBUCA
—DO'

BIO BE JAXÈ

Si
tf$3 s antigos freqüentadores do Café Carceller hão de re-

cordar-se de um velho que alli ia todas as manhãs as

oito horas, almoçava, lia os jornaes, fumava um cha-

, ruto, dormia cerca de meia hora e sahia. Estando de
!, 

passagem no Rio de Janeiro, aonde viera para tratar

*rm^__*- •ntf questões políticas com os ministros, atirei-me ao prazer

í estudar todo, os origioaes um, encontra, o nao 'e",d-m

confessar que até então só tinha.encontrado copias. 0 velho appareceu

3 
K—- — L —as mineiras, -—,

JofiCcedo'. Iafae,-oaoCarceUer, i—e 4 «ado-o

dos empregados pnbhcos .. d,s —^M "ado

mPQn mlP enfrentava com a do velno, e que cia ^
"contU 

do fundo para a ru, Era elle homem de seus cru-

cit, annos, barbas branoas, olbos encovados, côr "»%*»*£

dome», mão^ ossudas e compridas. Comia vagarosamente *"»<»•

depao.de 16 e um. chaveua de chooo.ate. Durante e ataoço naha, m

apenas acabado o chocolate, accendia um charuto qnettrara *£»**£

era sempre do mesmo tamanho, e que no fim de certo tempo tinha a vir

* .

\ A'
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tude de o fazer adormecer e deixar cahir das mãos o jornal que estivesse
lendo. Eacostava então a cabeça á parede , e dormia plácido e risonho
como se algum sonho agradável lhe estivesse dansando no espirito; ás
vezes abria os olhos, contemplava o vácuo, e coutinuava a dormir tran-
quillamente.

Indaguei do caixeiro quem era aquelle freguez.
Não sei, respondeu; almoça aqui ha quatro annos, todos os dias, á

mesma hora.
Tem elle por aqui algum conhecido ?
Nenhum; apparece só e retira-se só.

*

Aguçava-se me a curiosidade. Ninguém conhecia o velho ; era mais
uma razão para Gpnhecêb-o eu. Procurei travar conversa com o desconhe-
eido, e aproveitei uma occasião em que elle acabava de engolir o cho-
colate e procurava com os olhos algum jornal.

.— Aqui está este, disse-lhe eu, indo levar-lh'o.
Obrigado, respondeu-me o homem sem levantar os olhos e abrindo

a folha.
Não obtendo mais nada, quiz travar conversa por outro modo.

Traz hoje um magnífico artigo sobre a guerra.
Ah! disse o velho com indiferença.

Nada mais.
Voltei ao meu lugar disposto a esperar que o velho lesse , dormisse e

acordasse. Paciência de curioso, que ninguém a tem maior , nem mais
fria. Ao cabo do tempo do costume tinha o homem lido, fumado, e dor-
mido. Acordou, pagou o almoço e sahio. Acompanhei-o immediata-
mente; mas o homem tendo chegado á esquina, voltou e foi até á outra
esquina, onde se demorou, seguio por uma rua, tornou a parar e a voltar,
a ponto que eu desisti de saber onde iria elle ter , tanto mais que n'esse
dia devia entender-me comum dos membros do governo, e não podia
perdera occasião.

Quando no dia seguinte, eram 15 de Março, voltei ao Garceller, encon-
trei lá o meu homem, assentado no lugar do costume; estava acabando de
almoçar; almocei tambem; mas d'esta vez guardou-me o mysterioso ve-
lho uma sorpreza; em vez de pedir um jornal e fumar um charuto, en-
costou a cara nas mãos e começou a olhar para mim.

— Bom! disse eu; está amansádo. Naturalmente vae dizer-me alguma
cousa.

Mas o homem nada disse e continuou a olhar para mim. A expressão
dos olhos, que de ordinário era morta e triste, n'essa occasião tinha um
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quê de terror. Suppondo que elle quizesse dizer-me alguma cousa , fui o

primeiro a dirigir lhe a palavra.
Não lê hoje os jornaes ?
Não, respondeu-me elle com voz sombria ; estou pensando...
Em que?

0 velho fez um movimento nervoso com a cabeça e disse :
São chegados os idos de Março !

Estremeci ouvindo esta singular resposta, e o velho, como se não visse
o movimento, continuou :

Comprehende, não? É hoje um tristíssimo anniversario.
A morte de César? perguntei eu rindo.
Sim, respondeu o velho com voz cavernosa.

Não tinha que ver; era algum homem maníaco ; mas que haveria de
eommum entre elle e o vencedor das Galhas ? A curiosidade cresceu; e
aproveitei a disposição em que o velho estava de travar conhecimento.
Levantei-me e fui sentar-me á mesa d'elle.

Mas que tem o senhor com a morte de Gesar ?
0 que tenho com a morte daquelle grande homem ? Tudo.
Como assim?

0 velho abrio a boca e ia responder; mas a palavra ficou-lhe no ar e o
homem voltou á taciturnidade habitual. Occupei esse tempo em contem-

plal-o mais detidamente e de perto. Olhava elle para a mesa, com as
maõs postas debaixo das orelhas; os músculos do rosto estremeciam de

quando em quando, e os olhos rolavam dentro das orbitas como favas
nadando em prato de molho. No fim de algum tempo olhou para mim,
e eu aproveitei a oceasiao para dizer-lhe :

Quer üm charuto ?
Obrigado ; eu só fumo dos meus; são charutos opiados, grande

recurso para quem quer esquecer um grande crime. Quer um ?
Nao tenho crimes.
Não importa; colherá prazer em fumal-o.

Acceitei o charuto, e guardei-o.
Consente que o guarde ?
Pois não, respondeu elle.

Outro silencio mais prolongado. Vi que o homem não estava para
conversa; a fronte se lhe entristecia cada vez mais como a Tijuca quando
está para cahir temporal. Ao cabo de alguns longos minutos, disse-lhe eu :

Sympathiso muito com o senhor; quer que eu seja seu amigo ?
Luziram os olhos do homem.
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— Meu amigo? disse elle; oh! porque não! preciso de um, mas de um
amigo verdadeiro.

Estendeu-me a mão, que eu lhe apertei com affecto.
Gomo se chama? perguntei-lhe eu.

Sorrio o velho, soltou das cavernas do peito um longo e mágoadissimo
suspiro, e respondeu-me :

Jayme. E o senhor?
Miranda, doutor em medicina.
É braziíeiro ?
Sim, senhor.
Meu patricio então ?
Croio.

Meu patricio !...
E dizendo isto o velho teve um sorriso tão infernal, tão sombrio, tão

lugubre, que eu tive idéa de me ir embora. Reteve-me a curiosidade de
chegar ao fim. Jayme não prestava attenção ao que se passava alli, e ex-
clamava de quando em quando :

Os idos de março ! os idos de março !
Olhe, meu amigo Sr. Jayme, quer ir dar um passeio comigo?

Acceitou sem dizer palavra. Quando nos achamos na rua perguntei-lhe
f\ se preferia algumtiugar.

Respondeu-me que não.
Andámos ao acaso ; eu procurava travar conversa afim de distrahir o

homem dos idos de março; e consegui a pouco e pouco que se tornasse
mais conversador. Era então apreciável. Não fallava sem gesticular com
o braço esquerdo, com a mão fechada, e o dedo prolegar aberto. Contava
anecdotas de mulheres e mostrava-se grande apreciador do sexo amável;
era eximio na descripção da belleza feminina. A conversa passou á his-
toria, e Jayme exaltou os tempos antigos, a virtude romana, as paginas
de Plutarcho, Tito Livio e Suetonio. Sabia o Tácito de côr e dormia
com Virgílio, disse elle. Seria um doudo, mas conversava com muito
juizo.

Sobre a tarde tive fome e convidei-o a jantar.
Comerei pouco, respondeu Jayme ; estou indisposto. Ai! os idos

de Março!
Jantámos em hotel, e eu quiz acompanhal-o á casa , que era na rua da

Misericórdia. Consentio n'isso com verdadeiro explosão de alegria. A casa
dizia com o dono. Duas estantes, um globo, vários alfarrábios expalhados
no chão, uma parte sobre uma mesa, e uma cama antiga.
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Eram seis horas da tarde quando entrámos. Jayme tremia quando che-

gou aporta da sala.
Que tem ? perguntei-lhe eu.
Nada, nada.

Mal entravamos na sala, pulou da mesa, onde se achava acocorado, um
enorme gato preto. Não fugio; saltou aos hombros de Jayme. Este tre-
meu todo e procurou aquietar o animal passando-lhe a mão pelo lombo.

Socega, Júlio! dizia elle, em quanto eu com o olhar inspeccionava
o albergue do homem e procurava cadeira onde me sentasse.

0 gato pulou depois á mesa e fitou em mim dois grandes olhos verdes,
fulminantes, interrogadores; comprehendi o susto do velho. O gato era
modelo na espécie; tinha certo arde ferocidade da onça, de que era mi-
niatura acabada. Era todo preto, pernas compridas, longas barbas; gordo
e alto, tendo uma extensa cauda que brincava no ar dando saltos capri-
chosos. Tive sempre antipathia aos gatos; aquelle causava-me horror. Pa-
recia-me que ia saltar sobre mim e esganar-me com as largas patas.

Mande o seu gato embora, disse eu a Jayme.
Não faz mal, respondeu-me o velho. Júlio César, não é verdade que

tu não fazes mal a este senhor ?
0 gato voltou-se para elle ; e Jayme beijou repetidas vezes a cabeça do

gato. Do susto passara á effusão. Comprehendi que seria pueril assustar-
me quando o animal era tão manso, ainda que não comprehendi o medo"
do velho quando entrou. Haveria alguma cousa entre aquelle homem e
aquelle bicho? Não pude explical-o. Jayme acariciou o gato em quanto
eu por me distrahir lia o titulo das obras que estavam nas estantes. Um
dos livros tinha no lombo este titulo : Metempsychose.

Acredite na metempsychose? perguntei eu.
0 velho, que estava oecupado em tirar o paletó e vestir um chambre

de chita amarella, interrompeu aquelle serviço, para dizer-me :
Se acredito? Em que queria o senhor que eu acreditasse ?
Um homem instruido , como o senhor, não devia crer em tolices

d'esta ordem, respondi abrindo o livro.
Jayme acabou de vestir o chambre, e veio a mim.

i ¦Meu caro senhor 9 disse elle; não zombe assim da verdade; nem
zombe nunca de philosophia nenhuma. Toda a philosophia pode ser ver-
dadeira; a ignorância dos homens é que faz de uma ou de outra a crença
de moda. Comtudo para mim, que as conheci todas, só uma é a verda-
deira, e é essa a que allude o senhor com tanto desdém.

Mas...
T. XI. 5*
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Não me interrompa, disse elle; quero convencel-o.
Levou-me a uma poltrona de couro e obrigou-me a sentar alli. Depois

foi sentar-se ao pé da mesa, em frente a mim e começou a desenvolver a

sua theoria, que eu ouvi sem pestanejar. Jayme tinha a palavra fácil, ar-

dente, impetuosa; animavam--selhe os olhos, tremia-lhe o lábio, e a mão,

a famosa mão esquerda, agitava no ar o dedo polegar aberto e curvo como

um ponto de interrogação.
Ouvi o discurso do homem, ê não ousei contestar-lh'o. Era evidente-

mente um doudo; e ninguém discute com homem doudo. Jayme acabou

de fallar e cahio n'uma espécie de prostração. Cerrou os olhos e ficou

insensivel alguns minutos. 0 gato saltou á mesa, entre mim e elle, e co-

meçou a passar a mão pela cara de Jayme, o que o fez despertar d/aquelle

abatimento.
Julio ! Julio 1 exclamava elle beijando o gato; será hoje ? será hoje ?

Julio não parecia entender a pergunta; alteou o lombo, descreveu com

a cauda algumas figuras geométricas no ar , deu dois saltos e pulou ao

chão.
Jayme accendeu um lampião, em quanto eu me levantava para me ir

embora.
Não se vá, meu amigo, disse-me Jayme; peço-lhe um favor.

--Qual?,
Fique comigo ató á meia noite.
Não posso.
Porque? não imagina que favor me faria !
Tem medo?
Hoje tenho : são os idos de Março.

Consenti em ficar.
Não me dirá, perguntei eu, que tem o senhor com os idos de Março?
Que tenho? disse Jayme com os olhos em fogo. Não sabe quem

. *¦.

sou?
Pouco sei.

*_ 

¦

Não sabe nada.
Jayme inclinou-se sobre a mesa e disse-me ao ouvido :

— Sou Marco Bruto!
Por mais extravagante que estas palavras pareção ao frio leitor, con-

fesso que me causaram profunda sensação. Recuei a cadeira e contemplei
a cabeça do velho. Pareceu-me que a illuminava a virtude romana; Os
olhos tinhão fulgores de padre conscripto; o lábio parecia estar fazendo
uma oração á liberdade. Durante alguns minutos saboreou elle silencio-
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samente a minha silenciosa admiração. Depois, sentando-se outra vez :
Marco Bruto sou, disse ainda que esta revelação lhe cause espanto.

Sou aquelle que encabeçou a momentânea victoria da liberdade, o assas-
sino (em que me peze o nome !) o assassino do divino Júlio.

E voltando os olhos para o gato, que estava sobre uma cadeira, entrou
a contemplal-o com uma expressão de arrependimento e dôr. O gato
fitou n'elle os olhos verdes, redondos, e n'esta contemplação reciproca
ficaram até que eu para obter maior explicação do que presenciava , per-
guntei ao velho :

Mas, Sr. Bruto, se é aquelle grande homem que assassinou César

porque receia os idos de Março ? César não voltou cá.
A causa do meu receio ninguém a sabe; mas eu lh'a direi franca-

mente, pois é o unico homem que tem mostrado interesse por mim.
Receio os idos de Março, porque...

Estacou ; enorme trovão rolou nos ares e pareceu abalar a casa até os
alicerces. O velho ergueu os braços e os olhos para o tecto e fez mental-
mente uma prece a algum deus do paganismo.

Será a hora ? perguntou elle baixinho.
De que? perguntei.
Do castigo. Ouça mancebo; o senhor é filho de um século sem fé

nem philosophia ; não conhece o que é a cólera dos deuses. Tambem eu
nasci neste século ; mas trouxe comigo as virtudes da minha primeira
apparição na terra : corpo de Jayme, alma de Bruto.

Então já morreu antes de ser Jayme ?
Sem duvida; é sabido que morri; ainda que eu desejasse negal-o,

ahi estaria a historia para dizer o contrario. Morri; séculos depois, voltei
ao mundo com esta forma que vê; agora voltarei a outra forma e...

Aqui o velho começou a chorar. Consolei-o como pude , em quanto o

gato, trepando á mesa, veio acaricial-o com uma affeição bem contraria á
indole de uma onça. O velho agradeceu as minhas consolações, e as cari-
cias de Júlio. Aproveitei a oceasiao para lhe dizer que effectivamente eu
imaginava que o illustre Bruto devia ter aquella figura.

O velho sorrio.
Estou mais gordo, disse elle ; n'aquelle tempo eu era magro. Cousa

natural : homem gordo não faz revolução. Bem o comprehendia César

quando dizia que não temia a Antônio e Dollabella, mas sim áquelles dois
sujeitos amarellos e magros e éramos Cassio e eu..*

Pensa então o senhor que...
Penso que homem gordo não faz revolução. O abdômen é natural^
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mente amigo da ordem; o estômago pode destruir um mperio; mas ha

de ser antes de jantar. Quando Catilina encabeçou a celebre conjuração
a quem foi procurar ? Foi procurar a gente que não tinha um sestercio
de seu, a turba dos clientes, que vivia de esportulas, não os que viviam

pomposamente em Tusculo ou Baias.
Achei curiosa a doutrina e disse a propósito algumas palavras que nos

distrahiram do assumpto principal.
0 genro de Catão continuou :

Não lhe contarei, pois sabe historia, a conjuração dos idos de
Março. Apenas lhe direi que eu entrara n'aquella sinceramente, por
quanto, como muito bem disse um poeta inglez, que depois me metteu
em scena, eu matei César, não por ódio a César, mas por amor da repu-
blica.

Apoiado !
O senhor é deputado ? perguntou o velho sorrindo,
Não, senhor.

—¦ Pensei. Aproveito a oceasião para dizer-lhe que a tactica parlamen-
tar de tomar tempo com discursos até o fim das sessões não é nova.

-Ah!
ií^Foi inventada por meu illustre sogro, o incomparavel Catão, quando

César, voltando vencedor de Hespanha, queria o triumpho e o consulado.
À assembléa inclinava-se a favor do pretendente; Catão não teve outro
meio : subio á tribuna e fallou até á noite , fallou sem parar um minuto.
Os ouvintes ficaram estafados com a harenga , e Gesar vendo que não
podia ceder a um homem d'aquelle calibre, dispensou o triumpho, e veio
pleitear o consulado.

De maneira que hoje quando um orador toma o tempo até o fim da
hora?...

Está na altura de Catão.
Tomo nota.
Ahi meu rico senhor, a vida e uma eterna repetição. Todos inven-

tam o inventado.
Tem razão.
Matámos o divino Julio, e mal lhe posso dizer o assombro que se

seguio ao nosso crime... Crime lhe chamo porque reconheço hoje que o
era; mas sou obrigado a dizer que o illustre César offendera a magestade
romana. Eu não fui o inventor da conjuração; toda a gente estava inspi-
rada dos meus desejos. Eu não podia entrar no senado que não achasse
essa cartinha : « Dormes, Bruto? » ou então : « Ai, Bruto que já o não
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és. » De toda a parte me instigaram. Uniram-se todos os ódios ao meu,
e o mundo presenciou aquella tremenda catastrophe...

Jayme ou Bruto, que eu realmente não sei como lhe chame , concen-
trou um pouco o seu espirito; depois levantou-se, foi á porta, espiou,
deu uma carreirinha e veio sentar-se de fronte de mim.

Ha de ter lido que a sombra de César me appareceu depois duas
vezes, sendo que, da segunda, veio silenciosa e silenciosa se foi. É um
erro. Da segunda vez foi que eu ouvi tremendo segredo que lhe vou
revelar. Não o disse a ninguém por medo, e medo de que se dissesse de
mim. Vá, abre os ouvidos...

N'esse momento'o gato começou a dar saltos vertiginosos.
Que diabo é isto? disse eu.
Não sei; creio que está com fome. São horas de ceiarmos.

Jayme-Bruto foi buscar a ceia do gato, e trouxe para a mesa um assado
frio, pão, queijo inglez, e vinho italiano e figos seccos.

Os vinhos italianos são uma recordação de minha vida anterior,
disse elle. Quanto aos figos, se não são de Tusculo, ao menos os fazem
lembrar.

-¦

Gomemostranquillamente; eram então oito horas, e o velho estava
ancioso que batessem as doze. Comia bem o meu amphytrião e por isso
estava tão nedio. Ao cabo de meia hora accendeu elle um charuto, e eu
o mesmo que elle me havia dado de manhã, e continuamos a fallar de
César.

Appareceu-me a sombra , disse elle, e desenrolou um libello dos
males que eu havia feito á republica com a morte d'elle, e ao mesmo
tempo accrescentou que o meu crime nada salvara, pois era inevitavei a
decadência da republica. Como eu respondesss um pouco irritado, a som-
bra soltou estas fatídicas palavras : « Bruto , os deuses querem punir-te
da minha morte. Voltaremos ao mundo outra vez debaixo da forma hu-
mana, e depois, immediatamente depois, minha alma passará ao corpo de
um gato. D'ahi em diante, Bruto, teme sempre os idos de Março, porque
a um d'esses anniversarios será transformado em rato, e engolido por
mim.

Tirei o charuto da boca, e contemplei a cara do meu interlocutor. Era
impossível que não estivesse próximo um accesso de loucura; mas o olhar
do homem conservava a mesma intelligencia e serenidade. Elle respirava
a fumaça com delicias e olhava, ora para o tecto, ora para o gato.

É um doudo manso , pensei eu, e continuei a fumar em quanto o
velho continuou :
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Comprehende o senhor por que motivo receio estes malditos idos de
Março, anniversariq do meu crime.

Atirou fóra o charuto.
Não fuma? perguntei eu.
D'estes não fumo hoje.

¦—¦ Quer dbs meus ?
Acceito.
Dei-lhe um charuto, que elle accendeu, e eu continuei a fumar o

d'elle, que me fazia sentir delicias ineffaveis. Ia-se me o corpo ficando
molle; estendi-me na poltrona e prestei ouvidos ao amphytrião.

Este passeava vagarosamente, gesticulando, rindo sem motivo, outras
vezes chorando, tudo como quem tem alguma mania na cabeça.

Não, me dirá , perguntei eu, se é n'este gato que está a alma de
Julio?

Sem duvida, é n'este bicho que se metteu a alma d'aquelle grande
homem, o primeiro do universo.

O gato não pareceu reparar n'essa adulação posthuma do nobre Bruto,
e foi collocar-se nò sophá em acção de querer dormir. Puz os olhos no
animal, e admirei o que eram os destinos humanos. César estava redu-
zido á condição de animal doméstico! Aquelle gato, que estava alli diante
de mim, tinha escripto os Commentarios, subjugado os Gaullezes, vencido
Pompeo, destruído a republica. Saciava-se agora com uma simples ceia,
quando outr'ora queria dominar todo o universo.

Jayme veio tirar-me das minhas cogitações.
Poderia eu ter alguma duvida acerca da identidade d'este animal,

disse elle; mas tudo me prova que é elle o meu divino Julio.
Como?
Appareceu-me aqui uma noite sem que a porta estivesse aberta e

começou a olhar para mim, Quiz pôl-o fóra; impossível. Então lembrou-
me a ameaça da sombra. — « Julio César, » disse eu, chamando o gato;
e immediatamente começou elle a fazer-me festas. Era fado ou occasião :
mais tarde ou mais cedo o meu túmulo é o ventre d'este nobre animal.

Acho que não tem razão de crer...
Ah! meu caro doutor... é razão e mais que razão. Quer ver ? Julio

César!
O gato, apenas ouvio este nome, pulou do sophá e começou a dar saltos

mortaes por cima de um Magara imaginário, a ponto de me obrigara
sahir da cadeira e ir para o sophá.

Aquieta-te, Julio ! disse o velho.
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O gato socegou; trepou para uma poltrona e alli arranjou como a seu

S°Quanto 
a mim, sentindo no corpo um delicioso torpor , estendi-me no

sophá e continuei a pasmar ouvindo a narração do meu Jayme-Bruto

ZL esta ainda uma boa meia hora; Mlou-me o homem das cousa da

rZblica, da timidez de Cícero, da versatilidade do povo , da magn,n -

midade de César, da politica de Octavk, Elogiou muito aanfga esposa de

mlpm conservava eternas saudades; e por fim calou-se.

^nX rumor; o trovão nao trouxera cha,» ; as 
^andaram

nor.om.e- nenhum caminhante feria as pedras da rua. Eram mai. de

Z horaL* O meu amphytrião, sentado ua cadeira de couro, olhara pam
"iodo 

dois grl.es oihos e eis q„e estes ~^c.»*

mente e iá ao fim de alguns minutos pareciam no tamanho e na cor as

Zruas dos Ws do Botafogo. Depois, 
começaram 

a dtanmr *eta-

rem muito abaixo do tamanho natural. A cara foi-se- h 
^aodo 

e

tomando propomos de focinho; cahiram as barbas; achat u-seo na ,

.imin.io o corpo,assimeomoas mãos; as roupas desappa «, _.

nos tomaram uma cte escuro; sahio-lho uma extensa cauda eis o to

tre Bruto, a saltar sobre a mesa, com a forma e as visagens de um ato.

So i os cabellos erioados; tremia-me o corpo, bafa-me o cordão

No mesmo instante , o gato saltou á mes, e avançou ?»«

ram-se alguns instantes, o que me trouxe á memória aqüelles versos

Lucano, que o Sr. Castilho José nos deu magistralmente assim :

Nos altos, frente á frente, os dois caudilhos,

Sôfregos de ir-se ás naaos, já se acamparam.

Após curto silencio, o gato avanço» para o rato; o rato pulou ao cMo

e o Lo atraz Me. Subio o rato ao sophá, e o gato tambem. Onde Bruto

e os ndesse, lâ se mettia César, ás vezes o primeiro encarava do fronte

s^undo, mas este nao se assava com isso, e ecoava sempro-

„___, o roncos ferozes eram a orchestra teta dansa infern K Exhau o

de uma luta impossível, e rato deixon-so cahir arqnejante, e o gato po.

^^dÍLriao olhar triumphante de César quar«do vio de-

baixo de si o miserando Bruto? Não conheço nada em poesia ou pintura,

Ynem slquer n, musica chamada ^^^fV^Z
a impressão qne me produzi» aquelle grupo e aquelle olhar. De uma ma-

idade secular, que lutou d luz do sol o da historia, passava-se ali. o nlti-
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mo acto, dentro de uma sala obscura, tendo por espectador unico um

provinciano curioso.
0 gato tirou a pata de cima do rato; este deu alguns passos; o gato

tornou a pegal-o; repetio a scena uma porção de vezes; e se isto era
natural de um gato, não era digno de César. Acreditando que me ouvis-
sem, exclamei:

— Não o tortures mais!
0 gato olhou para mim e pareceu comprehender-me; eífectivamente

•

atirou-se ao rato com uma anciã de quem esperava ha muito aquella
oceasiao. Vi, — que horror! — vi o corpo do nobre Bruto passar todo
ao estômago do divino César ; vi isto, e não lhe pude valer, porque eu
tinha a presumpção de que as armas da terra nada podiam contra aquella
lei do destino.

0 gato não sobreviveu á vingança. Apenas comeu o rato, cahio tre-
mulo, miou alguns minutos e falleceu.

Nada mais restava d'aquelles dois homens de Plutarcho.
Contemplei o quadro algum tempo; e fiz taes reflexões acerca das evo-

luçoes históricas e das grandezas humanas, que bem podia escrever um
livro que faria a admiração dos povos.

De repente, duas luzes surgiram dos restos miserandos d'aquelle par
da antigüidade ; duas luzes azueis, que subiram lentamente até o tecto; o
tecto abrio-se e eu vi distinetamente o Armamento estrellado. As luzes su-
bíram no espaço.

Força desconhecida me levantou tambem do sophá , e eu acompanhei
as luzes até meio caminho. Depois seguiram ellas, e eu fiquei no espaço,
contemplando a cidade illuminada, tranquilla e silenciosa. Fui transpor-
tado ao oceano, onde vi uma concha á minha espera, uma verdadeira
concha mythologica. Entrei n'ella e comecei a andar na direcçao do
oeste.

Prosegui esta amável peregrinação de um modo verdadeiramente ma-
gico. De repente senti que o meu nariz crescia desmesuradamente; ad-
mirei o successo, mas uma voz secreta me dizia que os narizes são sujeitos
a transformações inopinadas, — razão pela qual não me admirei quando
o meu appendice nazal assumio suecessivãmente a figura de um chapéo,
de um revolver e de uma jaboticaba. Voltei á cidade; e entrei nas ruas
espantado, porque as casas me pareciam todas voltadas com os alicerces
para cima, cousa summamente contraria á lei das casas, que devem ter os
alicerces em baixo. Todos me apertavam a mão e perguntavam se eu
conhecia a ilha das chuvas, e como eu respondesse que não, fui levado á
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dita ilha que era a praça da Constituição e mais o seu jardim pomposa-
mente illuminado.

N'esta preoccupação andei até que fui levado outra vez á casa onde se

passara a tragédia referida acima. A sala estava só; nem vestígio dos dois
homens illustres. 0 lampião estava a expirar. Sahi atterrado e desci as
escadas até chegar á porta onde achei a chave. Não dormi n'essa noite ; a
madrugada veio sorprender-me com os olhos abertos, contemplando de
memória o miserando caso da véspera. ,

Fui almoçar ao Carceller.
Qual não foi porem o meu espanto quando lá encontrei vivo e são

aquelle que eu já suppunhS na eternidade ?
Venha cá, venha cá! disse elle. Porque sahio hontem de casa sem

fallar?
Mas... o senhor... pois César não o engolio?
Não. Esperei a hora fatal, e apenas ella passou , dei gritos de ale-

gria, e quiz accordai-o; mas o senhor dormia tão profundamente que achei

melhor ir fazer o mesmo.
' — Geos! pois eu...,

Effeitos do charuto que lhe dei. Teve bellos sonhos, não ?
Todos, não; sonhei que o gato o engolia...
Ainda não... Agradeço-lhe a companhia; agora esperarei o anno

que vem. Quer almoçar?
Almocei com o homem; no fim do almoço offereceu-me elle um cha-

ruto, que eu recusei dizendo :
Nada, meu caro ; vi cousas terríveis esta noite...
Falta de costume...

•— Talvez.
Sahi triste. Procurava um homem original e achei um maluco. Os de

juizo são todos copiados uns dos outros. Consta-me até que aquelle mesmo

homem de Plutarcho, freguez do Carceller, curado por um hábil medico,

está agora tão commum como os outros. Acabou a originalidade com a

maluquice. Tu quoque, Brute?
MAX.

^mcâ^S^—
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ra em 1861, quasi pelos derradeiros dias do mez
de Julho.

Saudades mal soffridas em aturada ausência me
haviam levado da capital do império á formosa ci-
dade dos tres bairros, a cuja circumstancia mereceu
o titulo já hoje consagrado dé Veneza Americana.
Era ahi que residiam então meus pães e o coração

pagava assim um periódico preito de amor e gratidão, com grande con-
tentamento de minha índole naturalmente andeja.

Quando começa a historia que vou narrar-vos achava-me eu , minhas
leitoras, de volta para nossa explendida Guanabara e por em quanto na
cidade de São Salvador, cabeça como todos sabemos da provincia da
Bahia.
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A Bahia, já eu tive oceasião de dizer algures, é um cabaz de flores
boiando sobre,as águas azueis do oceano Atlântico.

Deos fadou-a para berço de poetas e de glorias.
Os acres perfumes do mar cruzam-se nos ares com os suaves aromas da

terra.
Seus bosques de eterna verdura, seus verdes de eterna belleza, esmal-

tam-se de primorosas flores, e estas alternativamente acariciadas pela be-
nigna frescura de momentâneos aguaceiros e pelos assim intercadentes
raios de um sol esplendido e fecundante , embalsamam a atmosphera, e
retratam o Armamento.

A poesia alli está na terra, no mar, no céo, no ar e em toda parte.
Se desceis ao fundo de um valle, cercam-vos encostas verdejantes, de

gracioso perfil, e salteadas de brancas carinhas, que se destacam do arvo-
redo para animar a paizagem. Se subis ao topo de qualquer de suas colli-
nas, rodêa-vos maravilhoso panorama, verdadeiro quadro phantastico,
que vos embevece e lança em involuntários extasis!

Entre tantas bellezas é impotente a vista para designar qual prefere ,
porque : — d'este lado prolonga-se uma ponta de terra, tapetada de ver-
dura sobre a qual pompeia alvissima e faceira a igrejinha do Senhor; —

d'aquelle desenham-se gentilmente sobre o mar ilhotas de variada forma
e grandeza, que mais parecem bosques fluetivagos do que terrenas ilhas;
aqui são innumeros jardins, onde a opulencia e a fragrancia das plantas
disputam aos ornatos e objectos d'arte a primazia da graça e da elegan-
cia; lá ao longe, no horisonte , são barquinhos de brancas velas, qüe,
em mil direcções differentes, se balançam nas águas da bahia, como
bando de mansas garças n'um banho de esmeraldas!... Por toda a parte
a harmonia das core?, a symetria dos contornos, a graça das disposições,
o esplendor da luz, a belleza do infinito, a eternidade da Omnipotencia, a

poesia, Deos!
Estava pois na Bahia.
Ha longo tempo separado d'ella, não podendo recordar da terra em que

eu vira o dia senão rápidos traços de uma infância esboçada alli, porem
desenvolvida e completada em terra estranha, empregava o meu tempo (e
era natural que o fizesse), em conhecel-a perfeitamente, já practicando
com os habitantes, já visitando os seus mais notáveis estabelecimentos, e

n'esse empenho percorrendo todos os seus sitios, analysando todas as suas

maravilhas!
Com effeito apenas terminada a refeição do almoço, envergava o meu

paletot Raunier, punha o meu faceiro Chastel, ligeiramente inclinado
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sobre a orelha esquerda, o lado do coração e do amor, calçava com cui-

dado de avarento um dos últimos pares de luvas que levara da casa, então

no chie, de Madame Lacarrière, empunhava minha bengalinha Walles-

tein, e pulando quatro a quatro os degráos da escada principal do Hotel-

Bahiano, atirava-me á rua da Gamelleira e d'esta a innumeras outras,

guiado —digo mal— aguilhoado pelo espirito aventuroso e pela ávida

curiosidade do expatriado que não conhece a pátria, porem que a entrevio

em sonhos durante uma mocidade inteira.
Com que sofreguidão aspirava eu aquellas brisas perfumadas! Cora

que olhares de lynce procurava descortinar os mais.insignificantes recantos

d'aquella arrendada e magestosa bahia! Com que pio orgulho contem-

plava os sagrados monumentos da' historia da antiga metrópole 1 Com

que profundo recolhimento confrontava na memória o presente e o pas-
sado! Com quanta commoção , emfim e religioso interesse observava eu

os lugares em que a mão invisível da tradição apontava um feito glorioso,
um nome celebre, uma pagina brilhante dos nossos fastos!

Volviam, pois, os dias n'esse doce emprego. As noites... fatigado o

corpo das corridas e o espirito dos êxtases, consagrava-as eu a compri-

mentar aquelles a quem devia obséquios e visitas, e a gozar das poucas
distracçôes que a seus hospedes offerècia, n'aquella oceasiao, a terra da

Paraguassú.
Achava-me ahi desde o meado de Junho e por essa razão já se me iam

escasseando, e muito, os pontos que mereciam romaria.
'Como natural consequencia começara também a distanciar minhas sahi-

das; de modo que, impressionada por esta modificação dos meus hábitos,

a minha hospedeira, outrora excellente cantora e ainda hoje excellente

coração — la Signora Mugnai, — perguntava-me sorrindo e em ai-

lusão ás ladeiras :
— Já principia a cansar?

íí.
«

Como não estaes lendo um romance, mas simplesmente conversando

com o autor d'estas linhas, e se por um lado não buscaes impacientemente
um desfecho, elle por outro deseja que se prolongue tão grato favor, não

evareis a mal, leitores, que eu, me afastando um instante do seguimento
em que vou, vos narre um facto que o nome da Signora Mugnai — me

trouxe á lembrança.
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Era nos bons tempos da Bahia.
O theatro italiano ainda pouco conhecido naquella capital attrahia a

attenção geral, fazia as delicias das minhas patrícias e provocava as fecun-
das explosões do gênio dos poetas nossos.

A boa companhia que então cantava no theatro de São João possuia,
alem de outros cantores de mérito, duas primas donas que , dividiam a

cidade em dois partidos enthusiastas.
Os espectaculos eram constantemente concorridos e também constan-

temente interrompidas as representações pelos estrondosos applausos dos

dilettanti, pela recitação de poesias e por elegios allusivos á uma e á

outra.
É desnecessário accrescentar que Muniz Barretto, o gênio improvisador

do Brazil, de quem mais tarde fallar-vos-hei, tomava larga parte nestes

artisticos festins colhendo merecidos louros.
Uma bella noite, noite de enchente real, e não me lembra se do bene-

ficio de uma das primas donas, representava-se ou melhor, cantava-se
a soberba partitura do immortal Bellini — / Capuletti e Montechi.

Mais ou menos accidentada de versos e de palmas começara a correr

a opera, quando chegou o momento de ser interpretado o bello, o magni-
fico duetto :

La tremenda ultrice spada...

De repente resoam solemnes, compassadas, sonoras, eloqüentes — pai-
mas — de um camarote. Era Muniz Barretto, o velho bardo do impro-

viso. Em pé encostado á balaustrada , pallido, inspirado  o poeta ia

fallar.
Ao primeiro gesto, e como por encanto, vozes, notas, sons, harmonias,

sussurro, respirações, movimentos, tudo cessou para que o ouvido não

perdesse uma só das espèTàdas bellezas do esplendido improviso.

Foi pois no meio de solemnissima quietação que o poeta Bahiano come-

çou a recitar, como elle sabe, um ardente soneto.
Lastimo não possuil-o : dar-vo-lo-hia aqui... Mas posso contar-vos que

no fim do primeiro quartetto o silencio era impossivel. Ererompêram os

bravos e d'ahi por diante foram subindo n'um magestoso crescendo até

colherem nos próprios lábios do improvisador estes dois versos :

Na scena Julieta encanta e mata;
Romeo ainda faz mais, dá vida e tira!

>fi
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A exaltação produzida pela musica, pela poesia, pela causa dos parti-
dos, e por esse frenético enthusiasmo que nos ganha quando de enthu-

siastas nos achamos rodeados, chegou ao cumulo quando Muniz Bar-

retto terminou o primeiro tercetto. Porfiavam os camarotes e as ca-

deiras no frenezi, e sobre o próprio scenario os figurantes formavam o

coro.
No emtanto era preciso acabar.
No ulular de tão desencadeada tempestade, somente a voz do poeta po-

dia aplacar os elementos. Só a inspiração que os havia alvorotado podia
agora subjugal-os -,.

Essa inspiração... o poeta a teve. Dominando um momento com o gesto
e com o olhar a multidão, bradou com toda a força :

Silencio!
E aproveitando a súbita e atônita mudez do publico, e, n'um relâmpago

do gênio, a palavra que soltara — acerescentou com inaudita felicidade :
*t

Lá desperta o pae dos numes,
Que attentando no bem por nós gozado,
Em cólera se abrasa, arde em ciúmes! v

E assim completou o soneto e o delirio dos espectadores!
....•••••••••*••••*••••

Mas, dir-me-hão, sem duvida algumas das minhas leitoras, a que
propósito vem esta historieta do duetto de Romeo e Julieta no meio de

dois capitulos da Visão ?
Vem a propósito, sim, minhas senhoras, vem a propósito e muito!
Porque?

—• Porque o Romeo era... era... a Signora Mugnau

m.

No dia... de Julho de 1861 pois, ergui-me do leito ao convite para o
almoço e depois de haver feito a costumada toilette , percorrido com o
óculo de alcance pertencente ao hotel todos os navios fundeados no vasto

porto, e todas as situações longinquas d'aquelle esplendido panorama
que me cercavam, então inundado de luz e de poesia, e por ultimo almo-

çado _ sahi com o propósito de visitar o Convento de Santo Antonio da
Barra, e o Cemitério dos Inglezes.

Subi, por tanto, as ladeiras da Gamelleira e de São Bento, e enfiando
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pela rua d'este nome, Campo da Piedade, rua do Rosário de João Pereira,
Passeio Publico , Campo Grande e rua da Victoria , deixei á esquerda a
igrejinha de Nossa Senhora da Graça,e descendo até o meio a ladeira da
Barra entrei no Cemitério cujo muro prolongando-se pelo lado di reito,
limita ao mesmo tempo o caminho.

.: Idéas alegres, sorrisos e recordações de júbilo ninguém sente levantar-
se das lousas sepulchraes. Uma vaga melancolia, um respeito pungente e
muitas vezes lagrimas traduzem os sentimentos que acommettem e domi-
nam sempre o homem que pisa e visita a morada dos mortos. A estes
sentimentos vinham juntar-se a plangente murmuração dos cy prestes Ã o
ermo silencio do recinto, os emblemas funerários, o céo pesado e plúmbeo
que n'esse instante opprimia a cidade, e, com terrivel influxo um quadro
horroroso !

O mar, mais religioso do que a desgraça, mais pio do que a mesma
morte, arrojara á terra, para que fosse sepulto em lugar sancto, o cadáver
de um marinheiro inglez, e era esse cadáver que, mal coberto por um
lençol branco que lhe servia de mortalha, jazia ao lado de uma cova meio
aberta, revelando nahediondez do aspecto os cruéis transes porque tinha

passado.
Era horrendo de ver!
Gelado pela dupla acção da morte e das águas em que se abysmára por

tanto .tempo, — desconjuntado pelo rolo das vagas ao despedaçarem-se
de encontro á praia e aos rochedos, — dilacerado pelos peixes vorazes...
o morto era apenas um tronco disforme, monstruoso!

Os cabellos outr'ora louros agora pastozos e aglutinados por essa pro-
ducção marinha que se assemelha ao miolho da baboza, lhe cobriam toda
a testa e tiravam-lhe a primitiva apparencia. Nas orbitas onde deviam ter

gyrado dois olhos naturalmente azueis, abriam-se nuas, sem expressão,
nauseabundas duas cavidades circulares de fundo indistincto, orladas de
uma carne flaccida e arroxeada. O nariz, inteiro de um lado mas comido
do outro, mostrava pelos desvios dos tecidos que lhe restavam dois negros
furos, em outro tempo — fossas nazaes. Gravada sobre o unico ante
braço que lhe ficara , e qttfsi a confundir-se com a côr da pelle , podia
ler-se em caracteres azueis esta inscripção : Wiiliam Gorton, Liverpòol,
1832.

Em um dia de prazer —talvez — e sem pensal-o — por certo, — Wil-
liam Gorton deixara que a ponta de uma agulha lhe abrisse sobre o braço
o epitaphio! Nada faltou ás ceremonias fúnebres ; o mar conduzio o
corpo ; a própria morte entregou ao coveiro a certidão de óbito !

<«
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Aquella inscripção azul; que por um repugnante contraste era cercada

por duas palmas, augmentava o pungimento do quadro, porque dava,

por assim dizer, um nome á fatalidade.
0 que porem completava a hediondez d'essa quasi caveira, o que a

tornava realmente asquerosa e medonha eram duas fileiras de negros e

longos dentes, desguarnecidos de gengivas, e que pareciam fazel-a sorrir

de modo satânico para o céo!...
Não pude ver mais... Passei alem e procurei riscar da lembrança o que

tão inexperadamente acabara de contemplar. *
Elmbalde!... Analysando os mausoléos, traduzindo os epitaphios, orando

na capellinha, nas arvores, nos muros, nas cruzes, nas flores, em toda a

parte eu via distinctamente a medonha carranca que tão profundamente
me impressionara.

Só havia talvez um meio de esquecel-a; era afastar-me de toaos os

objectos que se lhe associavam no meu espirito : sahir...

Sahi com effeito ; mas... sahi merencorio, com o coração apertado ,

lembrando-me dos meus, tão ausentes, maldizendo a idéa do passeio,
renunciando á outra metade, fugindo ao pirajá eminente, adoentado, e

até... com pena de mim mesmo! ^

#¦;*

IV.

A proporção que me entranhava de novo pela cidade, iam-se dissi-

pando as incommodas impressões. 0 encontro de um amigo, o aspecto

de uma linda chácara, uma elegante caleche, alguma scena burlesca, o

mimoso semblante de uma creancinha, as casas, as flores, os sons de

piano, o movimento da população e mil outras causas de distracção pro-
duziram'seu natural effeito, e foi já alegre, esquecido do que vira , e

n'uma direcçao de idéas, muito diversas das que me haviam dominado

durante a funeral visita, que entrei pelo hotel e procurei jantar.
Chegara a conseguir o esquecimento ou pelo menos a indifferença. E

foi assim, que, dirigindo-me a dona do hotel costumada pergunta :
— Onde foi hoje o passeio ? respondi-lhe sem menor commoção e mas-

*,

tigando :
. — Ao cemitério dos Inglezes.
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V.

Em quanto janto convém que eu previna as minhas leitoras de

uma çircumstancia interessante á marcha e comprehensão d'este collo-

quio.
Eu não morava exclusivamente no hotel Bahiano. Dividia a minha re-

sidencia entre este, e a casa de um tio aquém amava e amo sinceramente,

o qual n'esse tempo habitava com sua familia uma pittoresca casinha

nos subúrbios da Barra. Sua cordial amizade e gênio altamente hospita-

leiro não haviam permittido aquella exclusão e por isso só dormia e pas-
sava no hotel quando algum motivo me detinha até muito tarde na cidade,

ou exigia a minha presença na manhã seguinte. N'estes casos prevenia a

Signora Mugnai de que pousaria no hotel, e graças a sua desvelada solli-

citude nenhum commodo me faltava ao voltar da visita ou divertimento

que me prendera toda a noite.
A incrível carestia dos carros de aluguel, a falta absoluta dos de praça,

a impossibilidade de encontrar-se á horas mortas uma só cadeirinha, o

mais commodo e vulgar vehiculo de passageiros na Bahia, leváram-me a

alternar assim o lugar da dormida, com tanta mais vontade, quanto fui

sempre, e creio que assim morrerei, inimigo de andar.

Era porem com sofreguidão que eu abraçava as occasiões de ir pernoi-
tar á Barra, porque o leito e o tecto do amigo, os carinhos dos parentes

que me cercavam, a interessante palestra que precedia e preludiava o

somno, a felicidade que, apenas sorria o dia no horisonte, eu contemplava

em torno de mim, e o sitio pittoresco em que se achava engastada a vi-

venda, dilatavam-me os pulmões, purificavam-me o sangue, inspiravam-

me a mente e entornavam-me em jorros a ventura, a paz e o reconheci-

mento no coração.
Hoje!... Parecem-me horas os seis annos que me separam d'essa quadra!

Vejo, como presentes, o meu quarto, o piano de jacarandá, as flores dos

vasos, a cadeira de balanço junto á janella do centro, o jardim abando-

nado, a escadinha de pedra... Ouço ainda o doce e animado murmúrio

de uma familia alegre, zombeteira, unida mais pelo coração do que pelo
sangue e formando toda ella um só pensamento e uma só vontade. Quanto
amor!... Quanta jovialidade!... Quanto carinho!... E agora tambem

* 
quanta saudade!... Quanta gratidão!...

Possam estas breves palavras chegar-lhes até os olhos que por certo
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deixarão cahir uma lagrima para casar-se com aquella que todo embeve-

cido no passado, deponho n'estelugar!
. 

Se tinha, por tanto, companheiro que partilhando a volta amenisasse a

solidão e abreviasse o caminho, não deixava de aproveitar o bello ensejo

de ir pernoitar á Barra.

::: ,VL

Acabara apenas de jantar e saboreava ainda os últimos goles de um

café que me davam por verdadeiro Moka, quando vi entrar pelo salão do

hotel, bello, alegre e folgazão, como sempre,o...—porque não hei de de-

signal-o assim ? — O Ignacinho!
Aos ouvidos de um Europeu, e não sei se aos de um habitante qual-

quer do velho continente, comprehendo quanto deve ser ridiculo, que se
conheça um homem, e um homem distineto, por um diminutivo, e logo
daquelles que 

"correspondem 
ao que chamam petit nom. Mas no Brazil

não ha pratica mais familiar e mais commum, e accrescentemosjá,—mais
doce e mais mimosa, como revelação do ameno trato que entretem as rela-

ções sociaes n'esta nossa boa terra de Santa-Cruz e especialmente na Bahia.
E por isso apuradas a,s contas e pesadas as vantagens d'este costume creio

que ha mais para lastimar os estrangeiros que lhe não alcançam a mei-

guice, do que para censurar aquelles que o perpetuam nas communica-

ções de sangue e nas praticas da amizade. Penso assim.
D'esta vez diminutivo pertencia a um moço de boa familia, elegante,

amável, bello, feliz nos salões e n^lles reconhecido como um excellente
companheiro.

Quanto a mim era meu amigo, e quasi meu cicerone na Bahia e apenas
sahia da Faculdade de medicina onde cursava, ou soltava-se dos braços
de uma mãe que muito queria, tinha-o logo comigo.

Sentou-se e depois dos comprimentos e perguntos do chavão, disse-me
com aquella volubilidade que lhe era tão natural :

— É verdade... antes que me esqueça : tenho ura recado parati. Toda
a familia do Lino te manda dizer que espera te esta noite em sua casa. Ha
moçaria... meu filho! Contradança velha... Musica, chá, cantoria... O
diabo a quatro! Não has de faltar por cousa alguma... E havemos de nos
divertir muito. Então está dito ?

-^ Está dito. Isso vem do céo. Não tinha que fazer esta noite, e careço
de distrahir-me.
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Pois então comecemos já. Vae-vestir-te, e antes de irmos para a casa
do Lino vamos fazer uma visita ao Muniz e ouvir-mo-Vo recitar algumas

poesias. Ficamos assim de meio caminho andado.
Respondi ao meu cavalheiro dirigindo-me para o quarto e começando

a vestir-me:
Vamos, disse o Ignacio apanhando as luvas sobre a mesa, nada de

demoras... urget Ucalegon!
Espera. Não vejo a Signora Mugnai, e preciso prevenil-a de que

venho esta noite dormir aqui e que me conserve a porta aberta.
Não me disseste que tinhas de estar amanhã na Barra ? Porque não

vais dormir lá? Õ tempo está seguro... a lua muito boa, e eu também te-

nho de ir... iremos juntos.
Se tivesses começado pelo fim nem mesmo teria formulado o desejo

de failar a Signora Mugnai. Irei dormir á Barra e durante o caminho

fallaremos das nossas impressões e analysaremos o baile.
Anatomia rigorosa, sim ?
Seja!

Estas ultimas palavras já trocávamos na rua.

DT CAETANO F1LGUE1RAS,

(Continuar-se-ha),
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POESIA.

NUNCA.

Tudo é mentira! Se no mundo ha risos
Sempre em meus olhos borbolháram prantos;
Se ha luz na vida, se prazer na gloria,
Nunca meus lábios desprenderam cantos.

Mimosas crenças em botão morreram ;
Nunca a esperança perfumou minha alma,
E os doces longes de um feliz futuro
Nunca mostraram da ventura a palma.

Nunca meus olhos encararam a sombra,
Que ás vezes triste me beijou no leito;
Sempre pd^lirto nos vai-véns da vida,
Nunca o prazer a orvalhar-me o peito.
"»y~>r; .' ' . i.Y , 

"#, " •*' >„.,<
' ,.N; .- . ¦"•••:' ¦ '-.,¦ ¦'.., 

, ¦ ,.¦¦.'¦'.¦.¦.-.':?¦!-¦¦ :¦.¦ "?¦'•¦.¦:"' '-¦ ¦'

Nitócaô sorriso de virgineos lábios
Aura de amores me inundou o seio;
Nunca uma queixa modulada á medo
Tornou-me louco n'um suave enleio.

;•'.¦¦ -¦ >*»£•¦ y. :



JORNAL DAS FAMÍLIAS. 157

Embora ás vezes supplicante imploro
Vagando á esmo ao destino um fim ;
Sempre o desgosto me cavando a morte>
Nunca o repouso junto a cruz alfim.

Eu vivo e morro! Tacteando as trevas
Verde esperança procurando em vão,
Sempre a agonia a me bradar : avante,
Nunca o cypreste da feral mansão.

Sempre uma lista incessante, infinda,
Sempre provanças e um viver sem luz ;
Sempre um desejo a fugir me... uma anciã,

Nunca a donzella que meu ser seduz.

E nunca, nunca, esperanças, sonhos,
Nunca o sorriso no correr da vida;
Sempre o veneno de mortaes enganos,
No abrir das flores a illusão perdida!

Tudo é mentira 1 Se no mundo ha risos

Sempre em meus'olhos borbolháram prantos;
Se ha luz na vida, se prazer na gloria,
Nunca meus lábios desprenderam cantos.

GRATULINO COELHO,
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MODAS.

DESCRIPCAO DO FIGURINO DE MODAS.

Primeiro vestuário para noiva; vestido de faüle;túnica princeza guarnecida
com renda, arregaçada em pouff, por uma larga fita chamelotada collocada
sobre o lado: mangas demi-pagode guarnecidas com rendas tendo por cima um
macheado {ruché); corpinho com revezes guarnecidos com rendas e macheado.

Saia defaille arrastando, guarnecida com cinco ruches.
Segundo vestuário. — Mantelete-_/o/w?an de faüle (preta1 cóm trancelins e

enfeitado com uma larga renda; saia dé faüle verde, ornada com um
grande folho tendo por cima um enviezado e dois encanudados. Ghapéo
rabagas de veludo preto, piuma branca e fitas de chamelote.

J.V, ^ .. _-l_'._ --.„

TRABALHOS.

EXPLICAÇÃO DA ESTAMPA DE BORDADOS E TRABALHOS. *

N° 1. — Açafate Rachel. Este açafate quasi da altura d'uma mesa é porsua elegância o melhor ornato d'um aparador ou mesa de sala. A armação
é de bambu preto imitação de pérolas finas e ebano : o interior é acolchoado
com seda irmanada eom os trastes da sala. Os caixilhos são guarnecidos pormedalhões bordados ao passe sobre setim ou panhò.

O nosso modelo tem ramalhetes de boninas no meio de folhas decores
variadas que enfeitam os caixilhos. Porém pode ser este ornato substituído
por outro ou por um bordado sobre talagarça.

N° 2. — Estrella bordada de crochet. A parte do meio d^sta estrella é cheia
e de relevo, Depois de acabada , começa-se a formar ramos desde a cerca-
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a „,,« -, Piiraixilha : priricipia-se pela parte mais clara que se faz pelo
dUra q-^ire se euârnece de tres carreiras de crochet chainette ou crochet
CTPTnSeSce atH bS do angulo. Estas carreiras de crochet mat fazem-
md 

Tà^Zfc arofauando os 6 lados da estrella são debuxados. Uma car-
^i^_^-?^SS2W»oacaba a estrei,a-Essas estrellas scandes;cr*_*_ 

es"**«* pequenas, fazem magoiflcos véos de poUroo,, colcha,

cobertor^etc. ^ É preciso marcar sobre um pe-
aL de papelfino a disposição da dita estrella : depois coser por cima rm-

"."- 
tS 

~5:tkrneÔeSoCÍhavPac 
e fazer á roda a carreira

d'essas pontas, 8e"^n™™;° lhe conserVa perfeitamente a forma

SS"CS4* SM eitado como mm*.

Tf- &*^^*^3 o, ,.. e 3 ^ «o
simples.para quem conhece o bordado de »***, que é perfeitamente inu-

tUN»f "-Desenho 
para cintura. Borda-se ao ^ sobre uma larga fila de

"^rÍ^SoDaA5£Ílt;«t«. *-***- a obra ,oda
"^S&mTmZ" As Cf A. B. indica, o lngar aonde a j„nc

ção deve ser feita.

S t = £££ ;«~P /¦"- **-*-». f r-IZfdfetappü-n° ?n fl-z^ía »«We <"e aímo/Wa ow 6att?MmÂo <fe _pe bordado em appli

mio^0^soPIdeC»obrc/anoo *.«—3£C
ai. Para executar este trabalho que e lindu»uno, 

^^npr
desenho sobre cassa que serve de forro; ai nhava-se o desenüto

neira que appareça sobre o lado direito 
fa/~^m%ont0 de festão

segue-se os contornos do desenho em ponto ru so ou em í ,

com cordãozinho de seda preta ou côr de müho o d uma 4

sobresaia sobre o fundo. Esta obra que na^J2 
de s da sobre seda.

cassa para servir como véo de poltrona ou^awj^g *ea

Para completar o desenho, é preciso repetil-o 
^menwqu

N" 11 -. Escudo para canto de lenço, fronha, guardanapos, eic.

StCS.-°S 
«-. A obra toda se fazem ponto de festto sobre Und.

cassa 5 depois de acabada, recorde a h™^™2?Zt»
N» 13. - Tiras para atar a touca ^«fJf^ ^Tá preto bordado

fixal-as. Temos visto a mesma touca executada sob etaieta pre

com cordãozinho de seda encarnada e a «£jg£ d0 P q

tajado da mesma côr; era mujto bomto e exjo^Uo.

No 14. - to/io p«m chmeHa. No s0^°^ 
^ e fuzidos. Pode

. com trancelins de fios de ouro e Pe<luen0SQnCnl'c"^ôCra Tira.se contraprova
ser feito também sobre veludo preto ou panno de cor. lira P

do desenho como já explicámos para o n iu.



I60 JORNAL DAS FAMÍLIAS.

N* 15 _ Quarta parte d'um guarda-luz em pontos. Toma-se uma folha dc

papelão branco qire se estende debaixo do nosso desenho e forra-se com uma

agulha todos os contornos da grinalda e dos ramalhetes de maneira que o

desenho appareça sobre o papelão. Para executar este trabalho, colloca-se

elle sobre uma almofada. Depois de ter repetido a mesma operação quatro
vezes fecha-se o guarda-luz com um pouco de grude ou gomma.

N° 16. — Entremeio de bordado inglez e cordãozinho.
N° 17. — Outro entremeio. Ilhós, cordãozinho.
N° 18. — Pala para altar. A obra toda se faz ao passe com cores naturaes.

A cruz pode tambem ser feita com fios de ouro, pérolas e trancelins.
N° 19 até 99. — Nomes e iniciaes ornados.

EXPLICAÇÃO DA ESTAMPA DE MOLDES.

i*

VERSO DA J?REGEDENTE ESTAMPA DE BORDADOS.

Molde de mantelete cmn trancelim do segundo figurino da gravura de modas.

N° 1. — Frente.
N° 2. — Costas. A costura do meio continua até o fundo. Sua torma e a

d'um dolman. ;•,!•«'„
N° 3. — Manga que se corta d'uma peça so; a linha em pontos indica o

meio. Quando se tira o molde, dobra-se o papel na sobredita linha; não que-
rendo que a parte inferior da manga caia em quadrado, corte-se a parte mie-

rior como a parte superior. \ .
O bordado que é indicado com pontinhos repetir-se-ha na parte interior

da manga, como na parte superior : porém, pede ser suppresso tambem sem

inconvenientes na metade da parte inferior. Essa manga forra-se com seda.

Nosso modelo era bordado com trancelim grosso sobre poultde soie verde,
muito escuro, mas pode-se fazel-ocom qualquer fazenda e até com fazenda
irmanada com a saia. Sendo o mantelete preto, pode ser bordado com napo-
litaine branca e preta. Substituir-se-ha a renda por uma franja e o bordado

por passamanes.
N° 4. — Escudo. Bordado inglez ou salpicos de cordãozinho e pkmetis.
N»5.— Escudo para guardanapos, fronhas, canto para lenço, etc; cor-

dãozinho, plumetis e ponto de armas.
N° 6 até 11. — Nomes e iniciaes ornados,

A MADONA (DELLA SCALA).
1

GRAVURA SOBRE MADEIRA.

A linda gravura que ofierecemos ás nossas assignantes, é a copia exactis-
sima do admirável quadro conhecido pelo nome de Madona Mia Scala. Esse

painel que faz parte do Muséo de Parma, é uma das primeiras obras de Cor-
regio, afamado piptor italiano que o executou em 1516.

Paris. — Typographia deG. Chamerot, rua dos Santos-raUrcs, 19.


