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S5ETAGUAMMA.

Charadas, logogryphos, maus sendeiros,
Sois filhos do regresso;

Abraço neste instante a novidade,
Dou beijos no progresso!

Ha cousa muito fina e não sediça
Nos diz sorrindo a fama:

O que è? o que é? todos perguntam:
Nfio vês o Melagramma!

Velho Grego;—portanto cousa antiga
—Um Hellenista diz;

Que populvo, quo louco, ó modernico,
E usa-so em Puris!

Om exordio tamanho p'ra dizer
Tulvez uma pilhéria...

Perdôe-nue o Redaclor; eu vou entrar
Com garbo na matéria.

Tenho seis pés, talvez algum insecto
Me julgue o zoologista;

Enganou-se; coitado, pois dos rios
Hade me ver na lista.

E, caudaloso rio, fertiliso
Essa Albion famosa,

Sobre mim 'stá sentada uma cidade
Immensa, induslriosa!

Porém rio diverso d'oulros rios,
Agora me convinba

As fôrmas occultar do moço ou velho,
Alé da criancinha.

A's vezes estou só; mas quasi sompro
Eu vivo unidu ao homem,

Na mulher ninguém \o-mo, porém ambos
Mo guslum, mo consomem.

Podes vor-mo nus torras brasileiras
Ou no buslo do um bravo,

No peito d'um polirão, o uló cobrindo
O semi-nú escruvo!

Caminho com os artes, o portanto
Vou sempre por diante:

E' o mão du mulher que, cuidadosa,
Me íorna muis chibante.

Que calmosa estação! O homem dormo,
Com elle eslou na cama.

O meu primeiro pé foi o trocado:
Que fácil Òletagramma!

ODIRO.

—De dous pés, tendo quatro, nos salões
Seduso, abalo, e prendo os coraçijes.
—No lugar em quo estou, sou asquerosa,
ínsofjfrivel, funesta e mal-choirosa.
—Contente me procura o passarinho,
Sobre mim se balança, o faz seu ninho.
— Dos amontes completo a feliz sorte;
Sobre mim seus despojos deixa a morte!
—O nome dos heróes o a heroicidade
Ao templo levo da Immortalidade!

Lidos dous versos, se troca
O pé primeiro, o enino
So verá dus cousus cinco
Os nomes, quo nomes suo.

Arte aB« Musica.
O nosso nmigo o Sr. josó Joaquim Goyan-

no publicou uma novo— Arte de Musica—
e dedicou-u á Mocidnde Brasileira, isto é,
áquella por quem elle tanlo so tem desve-
ludo no decurso de nüo poucos annos.

O trabalho do hábil professor Mineiro traz
as modificações quo elle julgou conveniente
fazer nos antigos melhodos, segundo os re-
cursos de sua clara o fecunda intelligeucia,
despertudos pelas difficuldades quo encontrou
na praticu do suus lições, e offerece nüo pe-
quenas vantagens, pela facilidade com que o
alumno o menos talentoso o de menos aceu-
rado estudo, pode comprehonder as princi-
pães regras darte, não pelo quo esse trabalho
lem do noio, mas pelo modo porque as cousus
ahi so acham ditas c claramente demous-
Iradas.

Seja esle melbodo do Snr. Goyanno tão
leliz como tantos outros o tem sido! Colha u
Mocidado Rrasileira as vantagens que o hábil
professor lho deseja, quo isso baslurú pura
quo elle se ilô por bem pugo du dedicação
com quo cultiva um terreno que, quanto
muis explorado, menos satisfaz os desejos
d'aqiiellos que buscam incansáveis peneirar-
lhe os inystcrios.

D003 abençoe a filha querida do Snr.
Goyuuno, paru que cllu (açu um dia, e que
esto dia não esteja muito longo, a gloria e us
delicias de seu laborioso pai.

PENSAMENTOS
díi 3?s'ÍBeee£» SaÜRU-iSyck..
—As pessoas, que nüo teem que fazer, são

o flogello das que teem em que se oecupar.
— Gabo-se a um homem o que elle sobe,

ou qualquer obru quo lenha feito, c ver-se-

ha logo como elle diz, relirando-se o inler-
locutor: — é boa pessoa !

O coração humano parece ter uma me-
moria differente da do espirito: não conserva
nada que o profane.

Nenhum bomem, que queira satisfa-
zer bem seus deveres, deve encarregar-se
d'aquillo que a fraqueza humana não pode
supportar.

As idéas justas podem ser applicadas a
ludo, porque a tudo são necessárias.

As pessoas honestas passam sempre por
tolas, ou por crédulas, aos olhos das que o
não são.

A sympathiu das almas ó ura segredo
da natureza, tal, que nüo é dado ao espirito
humano penetral-o.

A qualidade mais importante de uma
alma grande, e bem formada, é não poder
comprehender a possibilidade de praticar
uma baixeza.

As promessas dos enganadores são o
supplicio dos enganados.

Hu tres cousas quo nenhum homem de
senlimento e de valor deve consentir, do
modo algum, que se ultragetn em sua presen-
ça:—sua Pairia, sua Religião e sua Fa-
milia.

Nós temos precisão de nos acostumar
tanto á enfermidade, e á desgraça, como á
própria felicidade.

Na physionomia do homem de bem,
indignado, liu uma eerlu expressão, que cor-
responde á idea que formamos da cólera
divina!

Venha do quem vier: — o censura 6
sempre azeda, como o elogio ó sempre doce!

Nunca faltam razõoa a quem procura
justificar seus gostos.

O caracter é uma cousa tão bella, quo
a gente gosta de ver alô mesmo n'aquellas
pessoas do quem não gosla!

Nada do que é bem feito sr faz ás
pressas.

O respeito que as almas nobres ICm a
si mesmas, é um desses myslerios que as ai-
mas ordinárias não podem comprehender.

(Trad. — P. B.)
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SEAPPABIGiO DO MMDK.
Estudos {ilitlosoitlilcos rto coração

Itumitno.
0 REVERSO DA MEDALHA.

(Continuação do n. 85i).

Lola chogou ao seu sotão, accondeo o
lampião o sentou-se a trabalhar, porquo a
pobre moça trabalhava sempre até uma hora
ou duas da madrugada o ás vezes até mais
tarde!.. Quantas vezes não tinha visto surgir
no horizonte a luz do novo dia occupada nos
enfeites d'um vestido de noiva! o Doos sabe
quanta lagrima furtiva não rolou lentamente
até seu seio!

Essa noite Lola cosia com a rapidez
d'unia imaginação preoccupada; a imagem
do mancebo primava victoriosa sobre Iodas
as suas lembranças... Quem era clle? que
bello rapaz! quo rosto syinpnlhico! que meigo
olhar! que lindos cabellos! ahi está o que vila
repelia mentalmente.

No dia seguinte era um Domingo, Lolo
subiu para ir á missa; ella costumava ou-
vil-a cm S. José; era a igreja que lhe ficava
mais perto: ao sahir do templo, a primeira
pessoa que avistou foi o mancebo da véspera;
saudou-o respeitosamente c desappamceo ao
voltar da rua; comtudo, até chegar á sua
casa, ainda o avistou mais trez ou quatro
vezes. O Snr. já conheço essa laclica de na-
moro; ó o mais usual... o caso é que a pobre
Lola entrou cm seu sotão visivelmente per-
turbada c ponsativa. Amal-a-hia o mancebo?

Para o não aborrecer com detalhesdir-lhe-
hei lão somente quo no fim do oilo dias Lola
recebe» uma carta terna o apaixonada do lindo
Adonis dos seus pensamentos.

A caria do Alfredo era unia caria de na-
morado, e a esse respeito todas são iguaes:
era unia paixão nrdcnlc, volcanica, invenci-
vcl quo o impellia; dava a doscripção dos
seussoQriiiicntos e Analisava tomando o Céo
por testemunha da pureza do3 seus senti-
mentos o du respeito, veneração, etc. etc ;
babuzeirus que empregam os rapazes expertos
paru prender as incautas. Lola mordeo a isca
e respondeo que recusava o amor do mancebo,
revoltava-lhe a sua posição c queixava-se
amargamente do seu destino: está visto que
quem se queixa ó porque quer ser consolado,
e Alfredo tornou a escrever outra carta upai-
xonada, onde cslropcou a moral e onde com
uma silgular habilidade tinha encaixado
trechos inteiros de Tcophylo Gatilhier, de
Leon Gozlnn, de P. Fuuvale de A. Dumas;
mas tào bem servido e encaixoludo que só
o diabo podia dar á cada um o que era seu!
A correspondência epistolarseguio dia a dia
com Iodas us peripécias d'essu qualidade de
romances; cmfim...

Emfiin? ropotieu Irislomenlo...
ISmllm, continuou o hoinenzinlm, o

gaiião poudo lançar as garras sobro a pombasolharia quo vivia triste, porem triitiquilla!
Lolo commetleo a primeira folia; deu o

primeiro passo errado: ó o que muis cusla ..
us outros suo depois effeilos nuturaes, anneiscorrelntivos do uma tal cadéa... Tocava amela da felicidade humana; davam-lho lunlosbeijos! faziam-lhe tantos aíTagos! Quem nesle
caso não toma o prazer pelo amor e não con-
fundo os sentidos com os sentimentos?!..
Infelizmente o poeta latino lem razão quandodiz: —'Transit gloria; mundo!...

Quando um homem que só procura aven-
turas galantes, encontra o que buscava; isto
é, mulher com quem passar alguns momentos
divertidos, está visto que alcançado o fim
á quo so propunha, o resto enfastia-lhe.

Alfredo linha conseguido tudo, ser amado,
possuir c dispor como sua d'aque!la que tão de
boa fé o amara; as carlas do Lola eram lidas
pelos sous camaradas, commentadas e ridicu-
larisadas; muitas vezes não se contentava só
com isso; fuzia-so acompanhar por elles até
o canto da rua, nas horas das suas entrevistas,
e quando sahia dos braços da mulher a quomacabara do jurar adoração e amor, fazia doila
nojentas caricaturas que intretinham a hil.i-
ridade de seus companhiros, porque mo en-
yergonho do dizer amigos... e que lhe gran-
jeavam a reputação do garoto, que elie a
todo o custo queria estabelecer, porque não
atinava para que outro fim pudera o homem
ler vindo a este mundo a não ser para jogar
o bilhar, cassoar dos velhos e dos aleijados,
desacreditar e seduzir as moças, vestir-se
com elegância, comer bom, beber melhor
c dormir sem prejuizo do divertir-se.

Meu Deos! exclamei eu: épossível haver
ente d'essa espécie?

Se os ha!., negal-os é negar o cynismo.
li' verdade!..
O Duende continuo.

Nesle estado de cousas, vamos nós co-
nhecer um novo personagem, aquelle. rapaz
qoc lhe modrei na rua d'Ouvidor. Lembra-
se? o outro amador de L-ila.

Ah! sim, agora mo lembro.
N'oulro sotão, pouco mais longe, na cal-

cada defronto á eus i do Lola, morava esse
moço que vui agora ontrar em scena na nossa
historia.

(Continua).
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(Continuação. Principiou no n. 851).
Apenas o austero negociante viu o lerre-

no uiargar-se debaixo de seus pés, voltando-
se para o moço:

Snr., disse-lhe, muito lhe ogradecc-
mos a sua complacência.

Snr., tornou Viclor, quem deve agra-
decer sou eu.

Depois de se cortejarem ricipro umenle
caminhou cada um em sua direção. Apenas
o Snr. de Corvellesachou-sosó, osonlimen-
to confuso que o agitava oló onllío rosplcn-
deceii repeiilinaiucnlo na sua alma dilfon-
(lindo refulgente elurao. Viclor não podiaduvidar, eslava cnainoiado. Infelizmente não
linha esperança de tornar a ver a adorável
donzcllu. Desceu a montanha com physiono-min Iristonhà c consternada, quando uniu
esperança derradeira o induziu a voltar o
rosto... Parou de repenlo;

Abi meu Dous, exclamou!
li collocando a m5o acima dos olho?, como

para segregnr a vista dos objoctos quo o ro-
doavam, ücou por um momento ira movei,
absorto om mudu o seria altenção.

Não mo engano, exclamou elie: em
cima ha um homem cm perigo... uma mu-
lher eslá perto delle, agita o braço... pedesoecotro!

E cedendo incontinente ao impulso geno-roso de seu coração, correu como uma seda

para o lugar donde parlia aquella dolorosa
suppliea, Julgai do espanto de'Victor vendo
na personagem em perigo o seu companheiro
de viageml

—- Oh! Snr.! Snr.! exélassou a moça,
precipitando-se ao seu oncontro, salve meu
pai!

De facto, o negociante levado por desas-
Irada curiosidade avonlurou-se sobre a pontade um rochedo, dondo sem duvida seria mag-
nifico o horizonte, que so descortinava, se
todssos precipícios quo o rodeavam não ti-
vessem condemnado aquelle, que estava go-zando de sua vista, a ficar ali eternamente.

Como foi o Snr. para ahi? perguntou
Victor, attonilo d'aquella temeridade.

Nada mais fácil; quando subi, não pen-sei na difficuldode do descer.
• - Pois deixe-se escorregar: vou servir-

lhe de anlep.iro.
Muito obrigado! Em minha idade não

se escorrega, rola-se.
Ah! isso é differcnte... Espere.

Depois, lendo transposto ligeiramente o
espaço, que o separava do imprudente curió-
so, Victor deitou-so sobre o terreno, agar-
roíi-se como poude ás fondas do penhasco, e
offereceu uma das mãos ao negociante.

Agora, disse-lhe, deixe-so escorregar;
não lema que eu o largue; ó mais fácil que a
montanha caia comnosco.

Ella 6 bem capaz d'isso, murmurou o
homem da pança rotinadu, obedecendo, lo-
davia, ao convite de seu libertador.

Em quanto o pai, abraçado com a filha,
congralulava-se por sua miraculosa salvação,
Viclor cm seus calcanhares seguiu o declivo
da montanha, resvalando por olla abaixo no
meio dos seus dous companheiros.

Snr., dice o negociante, escapei de
boas, graças á sua generosidade! Ser-me-ha
permitido sabor a quem devo simelhanle ser-
viço?

A Viclor de Corvellcs, lornou modes-
lamente o mancebo.

A partícula que assignalava lão elegante-
mente o nome do viajante, produziu porten-toso cffeilo cm seu interlocutor.

Snr. replicou-lhe, espero tornar a vel-o.
Sem duvida o Snr. está habitando em Ha-
reges?

Não precisamente.
Em verdado a sua água furtada não es-

lava na cidade, mas sim por cima dolla.
Sondo ussim, quando por acaso o Snr.

tiver de passar pelo hotel do Cavallo Branco
não se esqueça de Auvray, de Bordeaux: é o
meu nome.

Viclor respondeu como em convoniento
áquolle delicado convite, o acrescontou ás
palavras um sorriso amável eudercçudo à don-
zclla, quu pela expressão do sous olhos do-
monstruva o seu asseniimenlo. Duasborasde-
pois Viclor de Corvellcs passou por acaso pelohotel do Cavallo Branco, mus provalvolmonlo
o tol «caso lhe tiHo pareceu assás legitimo,
pois que limitou-se u olhar rupitlumeule paraa cosa, e não enlrou: a fullor verdade, tinha
Irupaceodo, No diu subsequente moslrou-se
menos escrupuloso. As visitas do muncobo,
quo a principio tinham sufficicnlc intorvallo,
em breve so oiniudarani por tal maneira quese tornaram n'uma só. Não só Victor ama-
va a filha do negociante , senão também
era amado por ella. Luciliq era tão inexpe-
rienle, que não podia comprimir as expio-
soes indiscretas do sentimento, qua a do-
minava, quanto mais para suífocal-o de todo!
Mas tu.lo neslemunilo tem fim, al6 a esla-
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cão dos banhos:, chsgoii o momento da sopa-
raçSo.

Snr. Viclor, oticeoKegociarite um dia,
receba as nossas despedidas; eu "e minha filha
retiramo-nos<anMnhã deBaréges.

Voltam a Bordeaux? perguntou "sofre-
gamente o mancebo.

Não, tornou p negociante; prometti a
Lucilia mostrar-lhe a capital: e de mais, te-
nho do arranjar certos negócios em Paris.

A Paris?... também me dirijo para lá.
Se consento que o acompanhe, tião passarei
polo dissabor de me Bpartar do 'Snr.

Meu caro Snr. do Corvelles, teria sum-
mo goslo nisto; mas todos os cavallos da
posta estão encommendados com antecedeu-
cia.e vi-me na necessidade de tomar os dous
únicos lugares, qúo existiam disponíveis nas
carruagens bublicas.

Abi
Porém, quando achar meios de trans-

portar-se, muito prazer me causará o Snr.
sempre com a sua presença. Eis aqui a de-
signação de minha morada.

Effectivamente o Snr. Auvray partiu no
dia subsequente com sua família. Quanto a
Victor, por mais dilligCncias que fizesse tove
de esperar em Borégcs oito compridissimos
dius. Era excessivo esse intervallo o snflici-
ente para oceasionar ãs suas áffoições irrepa-
ravcl prejuiío. E, pois, om chegando a Paris
o mancebo dou-se pressa em levar o seu bi-
Ibeto do visita ao domicilio do negociante
velho para adverlil-o da sua chegada e dis-
pol-o para a visito pessoal, que lhe destinava.
Feito isso, voltou mais tranquillo para a sua
hospedaria que ora, como dissomos, o hotel
das Quatro Nações.

Veio um senhor procurar V. Ex., dis-
so-lhe o seu criado.

Seu nome?
Não sei, Snr.; porém é o melhor dos

amigos do V. Ex.
O melhor dos meus amigos! exclamou

Victor estupefacto. Tem de voltar?
Sim, Snr.
Está bem, pôde ir-se.

—Viclor, ulquebra Io de fadiga caliiu sobre
uma poltrona; mas quasi immcdiatamcnto a
porta do aposenlo so abriu c o criado se
apresentou segunda vez.

Snr., aqui está...
Quem?

A pessoa quo veio ha pouco.O melhor dos mous amigos?
Sim, Snr.
Dizo-lho que entre.

O criado arredou-so para um ladoe imuc-
Ihinlio, aiuda banhado cm suor o coberto do
pó, entrou no aposento. Ao sou aspecto, Vi-
clor estremeceu c levantou-so.

O Snr. Beiml... exclamou.
Depois, tornou o cahir sobro a poltronacomo fulminado. (Continua).

OS
TRÊS DIAS ili: UM NOIVADO.

POEMA
PULO Slt. TElXEIltA E SOUSA.

(Principiou no «. 020J.
LX.

coapara ( cantando)'
« Vamos, vamos, formosas donzellas
A' montanha, o aovalle, e ao bosque.

Para flores colher as mais bellas;
E com ellas ornemos o leito
Deste par tão feliz, tão perfeito.
De aiegria cantemos, ó gentes,A tão doce união, e tão bello,
Do esposo, o da esposa contentes.»

LXl.
CU0R.0 DK DONZELLAS.

« Vamos, vamos, formosas donzellas,
A' montanha, e ao valle, e ao bosque,
Para flores colher as mais bellas;
K com ellas ornemos o leito
Doste par tão feliz, tão perfeito.
Do alegria contemos, ó gentes,
A tão doce união, o tão bella,
Do esposo, o da esposa contentes.»

LX1I.
COAPAEA.

« O feliz Corimbaba formoso,
Em gozar de Miryba os encantos,
E' de todos d'Aldea o ditoso.
Ella, em dotes de amor soberana,
Um presente nos foi do Tupana.
De alegria cantemos, ó gentes,
A tão doce união, e tão bella,
Do esposo, o da esposa contentes. »

LXIII.
choro.

• Vamos, vamos, formosas donzellas,
A' montanha, e ao valle, e ao bosquo,
Para flores colher as mais bellas;
15 com cilas ornemos o leito
Deslo par tão feliz, tão perfeito.
De alegria cantemos, ó gentes,
A tão doce união, e tão bella,
Do esposo, e da esposa contentes.»

LXIV.
COAl-AKA.

« Abençôe-le Tupana a riqueza:
E lo seja em teus grandes prazeres
Favoravol semproa natureza:
E depois de cem annos completos
Abençoes os teus ricos netos.
To afugente Tupana o perigo,
Que por mão do csp'rito maligno
Nos envia Pugó inimigo.
Vejas sempre, sem penas, sem damnos,
Junlo á esposa correrem-te os annos.
De alegria cantemos, ó gentes,
A tão doce união, e tão bella,
Do esposo, o da esposo oontontes.»

LXV.
CIIOIIO.

(i Vamos, vamos, formosos donzollos,
A'montanha, o oo valle, o ao bosque,
Pura flores colher as mais bollas;
E com ellas ornemos o leilo
Dusto par tão feliz, tão perfeito.
De alegria cantemos, ó gontes,
A lão doco união, o lõo bello,
Do esposo, e da esposa contentos.»

LXVI.
Entra a morada a leda companhia;
O liymno se suspendo.. O snl ja desce
Do iiiflainmado zcnith ha moisd'uma hora:
N'uma sala maior se ajuntam todos;
Banquete nupciol aguofda os convivas.

fim no Io. CANTO.

NOTÍCIA DimilSA:
— Constaque oíleideNapÒles, depois

dos últimos acontecimentos, mandara
publicar por edictos, que vista a des-
harmonia das eousás políticas, civis e
religiosas.em iodo o seu reino, hão sé
tocasse nem cantasse oulra musica senão
a da — Norma — porque estava certo
que, por esse meio, levaria os italianos
ao antigo estado normal.

(C. Brésilienne).

No ri. 3 da nova — Alarmota — da
Bahia, Ifi-se o seguinte, que publicamos sem
a isso ligar importância alguma, tomando
tudo como um simples gracejo, uma dessas
cousas quo se dizem para obrigar os pellüdosa darem o cavaco.

ESom, gostoso.
Um Carioca apaixonado do Rio de

Janeiro, decidio ufanamente que S. M. I.
não deve laigaro Rio pela Bahia, porque o
Rio ó o lugar próprio de sua residência o
Corte,sendo bastante escrever-se com—R—Rei Reino, Rico, Rogallo, e que o— B —
da Bahia, não significava senão Besta, Borra,
Brutalidade.

Respondeo pois ao dito Carioca um Bahia-
no com os seguintes

SONETOS.
So cora — B — se escreve RedempcSo
Refeitório, Riqueza, Residência,
Regallo, Rosplondor, Rosa, Rogencia,
Ropouso, Beino, Rei, Religião;
Tombem 6 de escrever — Rebelião,
Rochedo, Raio, Ronco, Resistência,
Regicidio, Ralé, Reincidência,
Ronha, Reuma, Rigor, Reprovação.
Com — R — pois se escreve Refalsario,
Roncolho, Rameloso, Ruim, Rafeiro,
Rival, Roaz, Ruinoso, Refralario;
Refolhado, Rebelde, Refeiteiro,
Republicano, Réo, Revolucionário,
Eis o — R — próprio do Rio de Janeiro.

Se tu com — B — escreves — Beberrão,
Bandoleiro, Bodum, Brutalidade,
Borra, Biltre, Buçal, Barbaridade,
Blasfêmia, Bolor, Bajulação;
Não aebarás cm — B — Revolução,
Mas sim — Brio, Brazão, Benigdade,
Belleza, Brando, Balsamo, Bondade,
Bemdilo, Berço, Báso, Beija-mão:
Nem so pôde escrever sem B — Bragança;
E nem som médio — B — Soberania,
Quo com Bahia faz justa a balança.
E vem enuis no melhor Brachyologio,
Que o Baptismo o a Bcmuvciiturança
Tom o — B — da cidade da Bahia.

(Marmota da Bahia).

Eu quizera, mulher, dor-lo só flores
Quando o tempo mo diz o teu nascer:
Eu quizera, meu anjo, dar-te risos,
Mas só lagrimas tenho em meu viver.
Só tenho um coração ja moribundo
Que em meu peito sé cánça dè bater;
E minh'alma, mulher, de desalento
Fogo quasi do corpo cm sen sofTrer.

?V



MARMOTA FLUMINENSE

Minhas dores, mulher, são nuvens negras
Que me abafem a vida e o coração;
Qoéro, as vezes, morrer... mas só por ti
A vida peço a Deos em oração.
Meus amores são tens, são da minh'alma
A esperança, meu anjo, nesta vida;
São as flores que posso dar-te hoje
P'ra ornar-te o coração, mulher querida.

A.

Esperança e CesãsaSação
SONETO.

Dous bilhetes comprei da Loteria,
E p'ra casa marchando aforçurado,
Já por elles me crendo afortunado
Ancioso esperei raiasse o dia.
Que risonho futuro eu antevia !
Que castello formoso abrilhantado.
Em sonhos, nessa mente, fabricado,
Foi por mim de luzente pedraria?!
Em Paris mo julgando, o pensamento
Me dava já, com cem milhões de francos,
Jovcn bella e mimosa em casamento!
Surge a Aurora, da cama pulo aos trancos,
Tomo a lista, procuro, en'um momento,
Os bilhetes., .meu Deosl.. estavam brancos!..

Rio de Janeiro, Março de 1857. S.

SnOSÍOS.
Eu gosto do ver, nalura,
Lindos prados do vordura

Virginal;
Vaga azul, crespa, ligeira,
A plaga beijar fagueira,

Festival.
Vera pura, doce briza,
Que procura por geriza

O c'nav'al,
Açoutar as verdes cannas,
Ir affagar as bananas,

O pinhal.
Qualquer ave ao sol nascente
Ver saudar muito contento,

Cordial;
Ver no cume d'allo monte
De límpida água uma fonte

De crystal.
Ver os buis para as campinas
Matizadas de boninas

Do curral
Correr, d'alegres mugindo,
Sem quo pisem ao anum lindo,

Façam mal.
Ver o coleira um bel dia
Soltar cantos de harmonia

Divina!;
Ver o ledo gaturarno
Pular de ramo p'ra ramo

Wuni 1'runjar.
Ver o beija-flor mimoso
Defender mui animoBo

Do pardal
O filho, que amor o enleia,
E como alegre gorgeia

A final.
Ouvir do grillo c'roado
Zunido o d'azas pausado

Em igual;
Ouvil-o do, taciturno
De dia, ralo uocturno

A borboleta inconstante
Ver com doçura d'amanto

Um v'getal
Cortejar, depois ir lesta
Fazer a outro a mesma festa,

Coinmunal.
Ver a abelha pressurosa
Em o nectario da rosa

Do quintal,
D'agreste, dadovergel,
ir buscar o doce mei

Dlicial.
Emnm, gozar da belleza
Que nos mostras, natureza,

,Por mando celestial;
Pois assim reais consolado
Passarei meu trislo fado
Weste de lagrimas vai.

A. J- dos Sct0S /itnioj^.

FÁBULAS CONTEMPORÂNEAS.

A moda, o luxo, e » (jesgswç^,
Aos próprios reis governo»
Também domino o povo,
Ter um império novo
E' meu prazer interno,
Mostro d'uma nação
Seu gruu do illustração:
Com essa embolia toda
Ia fadando a Moda.
Eu sempre to acompanho
Senhora do universo,
Teu existir diverso
Mo dü imiuenso ganho,
Ao povo industrioso
Eu sou mui prestimoso:
Failou o que eu debuxo
A pavonado Lua:».
Eu sigo atraz do vós
Meus illustres senhores;
Vossos fieis cultores
Um dia quando a sós
Morrem de fome e frio
Eu perto delles rio:
Soltou esta ameaça
Macilenta Dcsgraçi.
Porem logo esquecido
Aquillo que ella dice,
Julgando uma tolice
O povo endoudecido
A Moda e o Luxo amanrlç
Se foi arruinando:
E a Desgraça cumpriu
Sua proinessu — riu.

mobalidade,
« Na moda e luxo férteis»
« Os míseros mortaes
<( Dissipam cubeilues,
« Esquecem os bons utcssi
« Depois uise gemidos
« Mil vozes nflo ouvidos
« Por fim om negra taça
« Ar fezes da desyruça!>± í.

Carne magra de porco gordo.
Do teu visinho

Casa Com a filha e bebe-lhe o vinho.
Quem não tem sogra, nem cunhada, é bem

casada.
Casamento, assanhamento,
Desengano da donzella;
Depois que casa é que sabe
O peso que tem a sella!

Se bc>a casa, boa brasa.
Quem casa muito tarde, casa sempre mal-

MÁXIMAS
da coUecção do erudito portuguez o Conselheiro

J. J. RODRIGUES BASTOS.

Estima.
—A estima é 5 base de um sentimento du-

ravel- Quem não estima a pessoa, que ama,
não esta habilitado para jurar, que a amará
sempre.

— Nós perdoámos mais facilmente aquém
nunca nos estimou, que a quem deixou de
estimar-nos.

.Aimesliis l>ortu^|(t>*es.
Casa de pai, vinha de avô.
Casa, em que caibas; vinho, (jiiTOto I)ebaj;

terras, quantas vejas.
Casa hospedada, bem comida |jotiCQhonr*da.
De trigo e de aveia, minha ca^a cbçia.
Em sua casa cada qual é rei*
Casarás e amansarás-

COLLECÇÃO
DE CSlM CHARADAS E LOG0GRYPH0S , PELO

MAGISTRADO BAUIANO.

Cliuratlns.
LXXVII.

Charadista, á toda a prova
Vai ficar tua finiira
Decompondo uma gravura
í^om que possas dar a sova
Em quem a penetração
Como tu jamais tiver.
Se de séria reflexão
Um momento só houver
Me poderás entender
Com simples explicação.
Enlre o inverno de lêa
De lenço a extremidade,
Melte, e oppliea da unha
Mui pequena quantidade.
Verás então, charadista,
De varas tecido forle,
De castigo qualquer sorto,
Calamidade, affiicção,
Ou das ondas impressão.

LXXVIII.
Vê depois delia o que faz
Um metálico instrumento.... 1
Lendo-a com dôr ella mostra
Quem dirige provimento.... 1
E1 de pão ou de metal,
E tem o nomo de mestra;
15' feitiço, e no uso destra.
E' do regiucs o mar,
E'da costa, ó do lugar,
Ello é d'harpu, cila ó da 111S0,
E da uhobada remate.

Espiritual poder
Ignota allegoria

Tombem dá a conhecer.
As charadas do n. antecedento são: —-

Abreviador, e Acequia.
O i.° Metagramma do n. antecedente é:

Taco, Naco, Caco, Saco.
O 2.°é — Babão, Barão.
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